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Velenje je v letu 2007 prejelo priznanje Turisti~n zveze 
Slovenije za dose`eno 1. mesto v vseslovenskem tek-
movanju v urejenosti mest med ve~jimi slovenskimi 
mesti v akciji "Moja de`ela – lepa in gostoljubna ".
Ponosni smo na to in podobna priznanja, saj potrjujejo, 
da `ivimo v lepem in urejenem okolju. Skrb za ohran-
janje urejenosti mesta in okolice je na{a skupna odgo-
vornost in v prihodnje bomo morali tudi sami prispe-
vati nekaj ve~ za to. Naši na~rti v letošnjem in nasled-
njem letu pa bodo podobo mesta bistveno spremenili. 
Pri izvajanju aktivnosti bo potrebno mnogo strpnosti in 
podpore. [e naprej bomo sledili smernicam, ki smo si 
jih skupaj zadali v preteklosti. Velenje je ustvarjeno s 
posebnim namenom – da je posebno. In ima prav vse, 
kar mora imeti. Je ravno prav majhno, je ravno prav veliko in  je ravno prav razvito. Ravno 
prav, da se bo lahko pravilno usmerjen, na vseh podro~jih uravnote`en razvoj, uspešno 
nadaljeval.
 
V letu 1991 je bila sprejeta zakonodaja, ki ureja denacionalizacijo. Ta se tudi v Velenju 
kon~no pribli`uje dolo~enim rešitvam – vsaj v taki meri, da bo znano, ali vlagatelji dena-
cionalizacijskih zahtevkov sploh izpolnjujejo pogoje, da so denacionalizacijski upravi~enci 
ter kje in v kolikšni meri so upravi~eni do vra~ila v naravi. Denacionalizacija je velik zavira-
lec razvoja Velenja, saj se zemljiš~a, ki so opredeljena kot stavbna zemljiš~a v prostorskih 
planih, ne morejo uporabiti za gradnjo. V postopkih spremembe kategorizacije zemljiš~ pa 
zaradi neizkoriš~enosti (nezazidanosti) teh stavbnih zemljiš~ pristojno ministrstvo ne 
dovoli ve~jih sprememb kmetijskih zemljiš~ v stavbna na z denacionalizacijo »neo-
bremenjenih« obmo~jih. 

V Velenju so nekatera izmed najbolj uspešnih podjetij v Sloveniji. Velenjska gospodarska 
rast je enaka slovenskemu povpre~ju, prehitela pa ga je v mikro podjetjih oziroma osebah, 
ki imajo delo v lastni re`iji. Na dolo~enih podro~jih je napredek ote`en zaradi naravnih 
danosti, le-te pa lahko izkoristimo za razvoj drugih podro~ij. Na voljo ni ve~ prostih površin 
za velike gospodarske cone, jezera in njihova okolica pa dajejo mo`nosti za razvoj turizma, 
ki pa ga moramo obogatiti z izvirno ponudbo. Za nas sta primerna tudi poslovni in kon-
gresni turizem. V Velenju imamo veliko znanja in izkušenj, dobrih praks, ki jih lahko de-
limo z drugimi. Prav naš »know how« je eden izmed najvrednejših potencialov našega 
nadaljnjega razvoja. 

–

Tako vam v reviji Razvoj predstavljamo nekatere od projektov, ki bodo zaznamovali mesto v letošnjem in prihodnjih letih. 

V Mestni ob~ini Velenje smo si zastavili dolgoro~no politiko in jo zapisali v viziji:
»V Velenju vam bomo ponudili `ivljenje v enem izmed najlepše urejenih evropskih in slovenskih mest, v zelenem mestu, ki ga 
prebivalke in prebivalci gradimo s srcem. Velenje bo mlado mesto, ki bo drugim mestom v Evropi slu`ilo kot vzor~ni model za 
kakovostno `ivljenje, ki bo ponudilo zelo dobre izobra`evalne ustanove, izbrano kulturo, pogoje za vzgojo mladih vrhunskih 
športnikov in obenem široko rekreacijsko ponudbo. Velenje bo vedno mesto prilo`nosti, bo raziskovalno okolje, kjer se bodo 
kresale ideje in izzivi. Pri uvedbi novih podjetniških in gospodarskih  programov bomo sledili interesu investitorjev, sanacija in 
varovanje okolja pa bosta ostali temeljni vrednoti in osnovi nadaljnjega razvoja. Odgovorno gospodarstvo upošteva naravo, 
sosesko, kakovost ̀ ivljenja ljudi in temeljne vrednote ~loveštva. Pri nas se boste kot posameznik ali kot dru`ina po~utili prijetno, 
ker bomo vedno skupnost prijaznih ljudi. ̂ esar niste našli drugje, boste zagotovo našli tu.«
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Šaleška dolina in z njo Velenje sta v preteklih desetletjih 
do`ivela nesluten razvoj, ki se je `al odra`al tudi v korenitih 
posegih v naravno okolje. Okoljska škoda je bila cena razvoja, 
ki smo jo v dolini pla~ali, a smo hkrati pridobili številna 
delovna mesta, ki so Velenje za mnoge spremenila v mesto 
prilo`nosti. Izjemno pomembno je, da smo bili sposobni iz 
slabosti ustvariti prednosti in tako Šaleška dolina, neko~ 
znana kot najbolj degradirano obmo~je v Sloveniji, danes tako 
doma kot na tujem slovi kot primer uspešne sanacije in 
rekultivacije okolja.
 Povsem pri~akovano je obdobju hitrega razvoja sledilo 
obdobje, ko se je ustvarjanje novih, predvsem kvalitetnih 
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, upo~asnilo. Nikoli 
pa razvoj ni popolnoma zastal, ~eprav so si nekateri v zadnjih 
letih zelo prizadevali ustvariti takšen vtis. 

Pred ~asom smo zapisali, da je koncept trajnostnega razvoja 
poskus sinteze antagonizma med nebrzdano razsipnim kapi-
talizmom in radikalno ekološko obrambo narave. Danes bolj 
ali manj uspešno krmarimo v iskanju ravnote`ja med na-
predkom in vzdr`evanjem našega okolja za prihodnje gene-
racije.

Na vseh podro~jih enakomerno razvita lokal-
na skupnost je porok za kvalitetno in varno 
`ivljenje. Seveda ima pomembne vzvode za 
doseganje razvojnih ciljev v svojih rokah 
dr`ava in zato prizadevanja za razvito lokalno 
skupnost te`ijo tudi k temu, da bi lahko 
ustrezne pogoje za ̀ ivljenje in delo ter dobro 
po~utje prebivalk in prebivalcev ustvarjali in 
sooblikovali ~im bli`e, torej tisti, ki razmere 
najbolje poznamo in tam, kjer ̀ ivimo.  
Pred nami je nov razvojni ciklus. Pri~ako-
vanja so velika. Tretja razvojna os ni fraza. 
Njena hrbtenica bo hitra cesta, ki bo dodatno 
odprla naš prostor in s tem odprla številne 
mo`nosti inovativnim posameznikom in 
skupinam.

V sodobnem svetu na gospodarsko konkuren~nost podjetij, 
regij, dr`av in njihovih ekonomskih integracij vpliva sposob-
nost aplikacije informacijskih tehnologij v ve~ino izdelkov in 
procesov ter sposobnost pridobivanja komparativnih pred-
nosti z rastjo kvalitete svoje ponudbe (tehno-ekonomska 
paradigma, temelje~a na fleksibilnih informacijskih tehno-
logijah). Spreminjanje kvalitete vodi v diferenciacijo produk-
tov (dobrin, saj storitve iz tega procesa niso izvzete), ta pa 
preko monopolisti~ne konkurence omogo~a gospodarskim su-
bjektom prevzemanje ustreznega tr`nega dele`a, zni`evanje 
stroškov na enoto produkta, rast dobi~kov in pla~. Spremin-
janje kvalitete izdelkov in storitev je odvisno od razvojne 
naravnanosti podjetij in od podpore, ki jim jo s svojo strateško 
politiko pri tem daje dr`ava. Posledica `e dose`ene ravni 
razvoja v neki regiji je kumulacija specifi~nih izkušenj in 
znanj, tako da postane »~loveški kapital« na tem obmo~ju 
dodaten vzvod nadaljnje krepitve konkuren~nosti gospodar-
skih subjektov, ki investirajo v tej regiji ter spodbuda podjet-
jem iz ostalega sveta za investicije na tem obmo~ju.
Zakonitosti razvojne uspešnosti posameznih mest in regij 
prou~uje posebna smer ekonomske znanosti  geografska eko-
nomika. Nosilci regionalne ali mestne politike lahko spodbu-
jajo koncentracijo gospodarske dejavnosti z ustvarjanjem 
ustreznih kadrovskih in prostorskih pogojev, pri uspešnosti 
njihove dejavnosti pa obstojita dve pomembni prelomnici: 
»sustain point« nastopi takrat, ko postane aglomeracija 
(grozdenje ali koncentracija) dolo~ene gospodarske aktivnosti 
mo`na,
»break point« pa nastopi, ko postane takšna aglomeracija 
neizogibna.
Splet ukrepov razvojne politike mesta Velenje, prikazan v tem 
zborniku, sledi sodobni geografski ekonomiki. Pri tem ka`e 
upoštevati, da je precej kadra s specifi~nimi znanji, izkušnjami 
in spodobnostmi v Velenju z okolico (regija SAŠA) koncentri-
ranega `e zaradi dolgoletnega delovanja nekaterih uspešnih 
velikih podjetij. Projekti, prikazani v tem zborniku, ki bodo 
vplivali na dodatno krepitev »~loveškega kapitala«, so: »Pro 
Mobility  Platforms for the Promotion and Support of Quali-
fying Mobility«, »Mladi raziskovalci za razvoj regij ob III. 
razvojni osi«, »Posodabljanje in razvijanje programov za pri-
dobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe v letih 2006 
in 2007«, »Izobra`evalno središ~e Inštituta Erico Velenje«, 
»Regijski center za evropsko mobilnost strokovnega kadra«, 

»Krepitev mre`e javnih neprofitnih ustanov za izobra`evanje odraslih za 
izvajanje razli~nih programov in ravni pismenosti odraslih v SAŠA regiji«, 
»Visokošolsko izo-bra`evalno središ~e«, »Nova prilo`nost  najbolj kvalitetno 
izveden projekt v akciji Sokrates  Grundtvig v letu 2007«. Projekti, ki iz-
boljšujejo prostorske pogoje za nadaljnjo aglomeracijo gospodarske dejav-
nosti na obmo~ju mesta Velenje, pa so zlasti: »«Velenje e-mesto«, »Komu-
nalna ureditev poslovne cone Trebuša«, »Poslovna cona Rudarski dom, raz-
vojno tehnološko središ~e RONDO«, »Prenova in o`ivitev mestnega jedra«, 
»Komunalna in cestna infra-struktura v poslovni coni Gorenje«, »Povezo-
valna cesta med industrijsko cesto in LC Klasirnica«, »Lokalne ceste v Mestni 
ob~ini Velenje«, »Izgradnja podvozov (podhodov) na Šaleški cesti«, »Obnova 
mostov v centralnih pre-delih Velenja«, »Izgradnja gara`nih hiš v centralnih 
predelih MO Velenje«, »Izgradnja in prestavitev avtobusne postaje v 
Velenju«, pa tudi povezava Velenja z Evropskim avtocestnim omre`jem (ta v 
pri~ujo~em programu ni zajeta, ker gre za skupni projekt Slovenije, je pa za 
uspešnost razvojne politike Velenja neizogibna).

V pri~ujo~i predstavitvi projektov Mestne ob~ine Velenje je tudi nekaj 
takšnih, ki sodijo v strateško politiko dr`ave. Sem spadajo: »Podjetniški inku-
bator SAŠA«, »Multikulturni center inovativnih razvojnih vsebin«, »Energet-
ska agencija za Savinjsko, Saleško in Koroško (KSSENA)  trajnostni energetski 
razvoj lokalnih skupnosti«, »Razvoj programa Aquavallis  nano filtracija pitne 
vode«, »Proizvodnja fotonapetostnih modulov s kristalno silicijevimi son~ni-
mi celicami«. Verjetno bi kazalo evropska, dr`avna in mestna sredstva usme-
riti tudi v nekatere razvojne projekte, vezane na `e obstoje~o aglomeracijo 
gospodarskih dejavnosti v Velenju: podro~je elektro industrije, gradbeništva 
in  montanistike.

Tudi partnerstvo, ki je bilo mnogokrat v preteklosti na preizkušnji in v~asih tudi 
grobo izrabljeno za potrebe dnevne politike, ni prazna beseda. Zame je to 
sodelovanje in dogovarjanje na osnovi medsebojnega spoštovanja in upošte-
vanja vseh sodelujo~ih v ob~o dobrobit. Za blaginjo vseh nas. Sprejmimo izzive, 
ki so pred nami.



Pred vami je {tevilka revije Razvoj, v kateri predstavljamo projekte, ki so se ̀ e 
pri~eli ali se bodo pri~eli izvajati v letošnjem letu. V naslednjih številkah vas 
bomo seznanjali s poteki sedaj predstavljenih projektov in z novimi projekti. 

Mestna ob~ina Velenje ni nosilec vseh predstavljenih projektov, pri nekaterih 
smo partner, pri nekaterih sodelujemo s sprejemom prostorskih in drugih 
potrebnih aktov.

Za realizacijo razvojnih projektov je potrebno pridobiti razli~ne vire finan-
ciranja, med njimi so zagotovo zelo pomembna nepovratna sredstva iz evrop-
skih programov, saj iz ob~inskega prora~una ni mo`no zagotavljati vseh 
sredstev. Za pridobivanje teh sredstev je Mestna ob~ina Velenje konec leta 
2004 vzpostavila ekipo mladih strokovnjakov - "Projektno skupino Mestne 
ob~ine Velenje". Pionirsko delo na podro~ju priprave in vodenja evropskih 
projektov na Mestni ob~ini Velenje je opravila Mojca Po`ek. 

V obdobju od 2005 do 2007 smo tako pridobili 2.560.000 EUR nepovratnih 
sredstev, kar je lep uspeh. 

V finan~ni perspektivi 2004 2006 smo pridobili sofinanciranje za 
naslednje projekte:
wRevitamin/revitalizacija obmo~ij degradiranih zaradi rudarjenja – 

partner,
wINDU.PIK/modeli revitalizacije industrijske dediš~ine – nosilec 

projekta,
wPoslovna cona Gorenje – nosilec projekta,
wKme~ka tr`nica – nosilec projekta,
wUrbact: Kultura in prenova mest – partner,
wUrbact: Socialna vklju~enost in izklju~enost – partner,
wKSSENA – pripravljalec in prijavitelj projekta,
wOrganizacija izobra`evanja o strukturnih skladih – partner,
wRazstaviš~e 360 – pripravljalec projekta in partner,
wEKOSAN – partner,
wEURESUN – partner,
wFuturePublicEnergy/u~inkovita raba energije v javnih 

zgradbah – nosilec projekta.

Pridobitev nepovratnih sredstev ni edina vrednost izvedenih projektov v tem 
obdobju. Z izvedenimi projekti smo ustvarili kvalitetna delovna mesta in 
zaposlili strokovnjake na projektih, njihove pla~e so sofinancirane iz EU sred-
stev. Mestna ob~ina Velenje je postala prepoznavna kot dober in zanesljiv 
partner v projektih, s tem se dviga ugled in promocija Velenja v Sloveniji in 
Evropski uniji. S pridobljenimi novimi znanji prenašamo dobre prakse tudi v 
svoje okolje, s sodelovanjem z evropskimi mesti se vzpostavlja mre`enje 
partnerstev.

Na~in priprave in vodenja projektov povzemajo po našem modelu `e mnoge 
druge ob~ine, ne le v Sloveniji. Vzpostavili smo sodelovanje z ob~inami in 
razvojnimi institucijami na Hrvaškem, v Bosni, v Srbiji. Izkušnje, ki smo si jih 
pridobili kot partner v ve~ projektih v sodelovanju z ob~inami iz dr`av EU, so 
dragocene, sedaj bomo v ve~ini projektov vodilni partner. Našega sodelovanja 
si ̀ elijo tako ob~ine iz dr`av EU kot ob~ine, ki so v postopkih pristopa k EU.
Svoje znanje in izkušnje ̀ elimo prenesti na ostale dr`ave jugovzhodne Evrope 
ter s transnacionalnim projektom vzpostaviti podobne projektne skupine oz. 
centre za pridobivanje nepovratnih sredstev.

–

Zakorakali smo v obdobje nove finan~ne 
perspektive 2007–2013

Zakorakali smo v obdobje nove finan~ne perspektive 2007
2013, ki naj bi bila finan~no »te`ka« za okoli 1.025,035 mrd EUR.  
Za Mestno ob~ino Velenje to pomeni nove izzive, prilo`nosti, v 
pripravi so novi projekti. V letu 2007 smo uspešno prijavili dva 
investicijska projekta: prenovo Vile Biance ter Poslovno cono 
Rudarski dom – vzpostavitev prostorov za podjetniški inkubator 
SAŠA. Nekaj projektov je `e prijavljenih na razpise, sedaj smo v 
fazi, ko ~akamo na rezultate. Gre za projekt ureditve Son~nega 
parka ter razne kulturne in turisti~ne projekte. 

Za uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev je najpomem-
bnejše kvalitetna in pravo~asna priprava projektov in dokumen-
tacije. Projekti, vklju~eni v to revijo, predstavljajo velik potencial 
za Mestno ob~ino Velenje, da z njimi kandidiramo tudi na naj-
razli~nejše sklade, programe ter pridobimo dodatna nepovrat-
na sredstva za realizacijo. 

Pri pripravi novih projektov smo odprti za ̀ elje, ideje in pobude 
iz okolja, zato nam lahko na e-naslov: ideja@velenje.si pošljete 
svoje predloge in jih bomo skušali vklju~iti v razvojne projekte.

Uredniški odbor revije Razvoj 

Odgovorna urednica: Andreja Kati~
Uredniški odbor: Alojz Hudarin, 

Goran Seme~nik, 
Mojca @evart in Karla Sitar 

^lani projektne skupine MOV: 
Helena Knez, Rok Matja`, 
Jerneja Kemperle in
Aco Arseki}

–

Karla Sitar - vodja
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Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: S projektom bomo ustvarili tehnološko in 
ekonomsko platformo za prestrukturiranje podjetništva, ki bo 
omogo~ala razvoj novih produktov in programov z ve~jo dodano 
vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest. Njegov namen je 
tudi razviti podjetniško prijazno podporno okolje in podjetniško 
kulturo. Namen celotnega projekta, ki se bo izvajal fazno, je vzpo-
staviti razvojno tehnološko središ~e, v katerega bo vpeto celotno 
obstoje~e poslovno industrijsko obmo~je, podjetniški inkubator, 
MIC, visokošolsko središ~e ter obstoje~e gospodarske dru`be, 
skupaj z logisti~no infrastrukturo. 
V mesecu avgustu 2007 je Mestna ob~ina Velenje na prvi javni 
razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v 
okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013 na razvojno prioriteto »Razvoj 
regij« uspešno prijavila projekt »Poslovna cona Rudarski dom – 
razvojno tehnološko središ~e« Namen projekta je nakup proizvo-
dne hale ter adaptacija objekta v podjetniško podporno infrastru-
kturo v javnem interesu. Glede na ugotovljene potrebe bo MOV 
namenila ta objekt za proizvodne potrebe regijskega podjet-
niškega inkubatorja SAŠA. Celotna vrednost prve faze projekta je 
1.018.440,00 €, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj 
sofinancira projekt v višini do 790.500,00 €, Mestna ob~ina 
Velenje pa 227.940 € . Projekt se bo zaklju~il v avgustu 2009. 

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Obmo~je Trebuša le`i na samem vhodu v 
mesto, zato je lega izredno primerna za razvoj trgovsko-obrtno-
poslovno dejavnost. Glavna hrbtenica obmo~ja je severni del s 
cestno komunikacijo (dr`avna cesta Celje – Velenje), na katero bo 
kom-pleks navezan in ki je tudi predmet izboljšav preto~nosti 
cestnega prometa ter ureditev peš in kolesarskega prometa. 
Celotno obmo~je Trebuše se glede na zazidalni na~rt deli na dve 
obmo~ji, in sicer Trebuša - vzhod in Trebuša - zahod. Na obmo~ju 
Trebuša - vzhod se predvideva izgradnja trgovskega centra, 
obmo~je Trebuša-zahod pa je namenjeno poslovni dejavnosti.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje 
Namen projekta: Industrijsko obmo~je se za~ne ob zahodnem 
robu centra mesta, nadaljuje se z industrijsko proizvodnimi 
objekti podjetja Gorenja, od tam pa se razteza v kompleks Premo-
govnika Velenja. Mestna ob~ina Velenje bo uredila sedanje indu-
strijsko proizvodno obmo~je v sodoben prostor poslovne cone, ki 
bo v skladu s sodobnimi evropskimi standardi ter s smernicami 
urbanisti~nih ureditev sodobnih evropskih mest. Najve~jo oviro 
pri razvoju tega obmo~ja v aktivno okolje poslovne cone pred-
stavlja neustrezna prometna infrastruktura, ki je postala ob 
hitrem razvoju mesta in naraslih prometnih zahtevah poddimen-
zionirana, tako z vidika zadoš~anja ustreznih prometnih 
kapacitet, kakor tudi z vidika prometne varnosti. Z izgraditvijo 
povezovalne ceste, podvoza pod `elezniško progo in kro`iš~a 
bomo izboljšali cestno infrastrukturo, vzpostavili pogoje za 
širitev gospodarske dejavnosti ter izboljšali prometno varnost. Z 
vzpostavitvijo os-novnih prometnih pogojev bomo omogo~ili 
razvoj do sedaj odse-kanega, manj obljudenega in nerazvitega 
dela mesta, v katerem se zraven gospodarske dejavnosti ka`ejo 
tudi mo`nosti obliko-vanja stanovanjske soseske na obmo~ju t.i. 
Stare vasi. Nova pro-metna pridobitev bo prav tako pripomogla k 
razvoju športno rekreacijskega centra ob Velenjskem in Škalskem 
jezeru in z njim povezanimi dejavnostmi.





Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje 
Namen projekta: Zgraditi kro`iš~a na mestu kri`anja prometnic z 
namenom pove~anja preto~nosti  prometa, izboljšanja prome-
tne varnosti, zmanjšanja stroškov vzdr`evanja (ni semaforjev), 
zmanjšanja emisij izpustnih plinov ter zmanjšanja hrupa.
V Mestni ob~ini Velenje je predvidena izgradnja naslednjih 
kro`iš~: kro`iš~e Foitove, Celjske in Šaleške ceste; kro`iš~e 
Šaleške, Kidri~eve in Kopališke ceste; kro`iš~e Šaleške in Goriške 
ceste; kro`iš~e Partizanske ceste, Ceste v industrijsko cono in 
Pokopališke ceste; kro`iš~e na cesti Simona Blatnika pri trgovini 
Jager; kro`iš~e Ceste Simona Blatnika in Koroške ceste pri Mer-
kurju; kro`iš~e Koroške ceste z odcepom za Stari jašek in Staro 
vas – sever; kro`iš~e Ceste na Selo in Konovske ceste; kro`iš~e 
Stanetove  in Gregor~i~eve ceste v KS Šmartno. Za vsa kro`iš~a, 
ki se pokrivajo s traso hitre ceste (III. razvojna os), bomo reali-
zacijo usklajevali z dr`avo tako glede investiranja kot glede rokov 
izvedbe. To so kro`iš~a na Partizanski cesti, pri Merkurju in Sta-
rem jašku.

– 

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje 
Namen projekta: Vzdr`evati mostove kot dele infrastrukture 
tako, da ne bodo vplivali na poslabšanje preto~nosti prometa, kar 
bi negativno vplivalo na `ivljenje ob~anov in ote`evalo 
gospodarske subjekte v njihovi dejavnosti. Potrebno je  
evidentirati poškodbe na mostovih na obmo~ju Mestne ob~ine 
Velenje, izdelati preiska-ve in stati~ne analize mostov, pridobiti 
projektno dokumentacijo za sanacijo poškodb na mostovih ter 
izvesti sanacijo.

Nosilec projekta: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in 
prostor
Namen projekta: S formalno vzpostavitvijo tretje razvojne osi 
`eli država spodbuditi in povezati gospodarske in razvojne tokove 
v zaenkrat prometno slabo prehodni osi od Dravograda do No-
vega mesta. Z vzpostavitvijo te osi ne bosta povezani le prej 
omenjeni skrajni to~ki, temve~ predvsem množica notranjih 
povezav med ve~jimi in manjšimi razvojnimi centri ter njihova 
navezava na avtocesto Maribor Koper. Del razvojnega programa 
3 RO je tudi hitra cesta, ki bo morala zadostiti razli~nim 
kriterijem, med katerimi je najkrajša trasa zgolj eden od faktorjev. 
V oktobru 2007 smo prejeli prvi predlog trase, ki v dolo~eni meri 
zadovolju-je interese naše ob~ine, po razpravah po krajevnih 
skupnostih pa smo nanjo podali ve~je število pripomb in jih 
poslali v ponovni razmislek snovalcem projekta. V za~etku leta 
2008 pri~akujemo pospešeno nadaljevanje projekta in novi 
osnutek oz. predlog, ki ga bomo predstavili zainteresiranim 
javnostim v naši ob~ini.



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje 
Namen projekta: V Mestni ob~ini Velenje se na obmo~ju ju`no od 
Šaleške ceste v prihodnjih štirih letih na~rtuje izgradnja novih 
trgovskih in poslovnih površin ter prestavitev obstoje~e avto-
busne postaje na novo lokacijo. Gre za obmo~je, na katerem so 
trenutno stara centralna avtobusna postaja, javno brezpla~no 
parkiriš~e, teniška igriš~a, košarkarsko igriš~e, odbojkarsko igri-
š~e ter za zelenico pod objektom Herberstein. V sklopu izgradnje 
teh novih površin so pod Šaleško cesto predvideni tudi podhodi 
(podvozi za kolesa), ki bodo izboljšali in olajšali dostop iz mest-
nega jedra do teh površin.
Predvideni in delno projektno obdelani so trije podhodi:

– podhod iz obmo~ja, kjer je trenutno brezpla~no javno 
parkiriš~e (pri Rde~i dvorani) proti upravni stavbi Mestne 
ob~ine Velenje;

– obnova in razširitev podhoda »Mastodont« med Šaleško 
cesto 20 in centralnim otroškim igriš~em (ostane na tej 
lokaciji);

– podhod iz obmo~ja pod objektom Herberstein proti 
Nakupovalnemu centru Velenje (Kidri~eva 2).

Z izgradnjo oz. obnovo podhodov bi bistveno pripomogli k 
povezavi mestnega jedra in novimi trgovsko–poslovnimi po-
vršinami in novim avtobusnim postajališ~em ter zagotovili peš-
cem enostaven varen dostop.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: [ir{e obmo~je turisti~no-rekreacijskega centra 
Jezero postaja s svojo ponudbo vedno bolj priljubljena to~ka 
obiskov, tako prebivalcev Velenja z okolico, kakor tudi doma~im in 
tujim gostom ter turistom. S projektom povezovalnih poti med 
mestnim sredi{~em in TRC Jezero, `elimo izpeljati varno, pove-
zovalno pot s ~im manj ovirami in nevarnimi to~kami (prehodi, 
kri`i{~a ...), tako za pe{ce, kolesarje, rolkarje in tudi invalide.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Naselbina Staro Velenje predstavlja eno najsta-
rejših naselbin v dolini, ki je po vojni novemu mestu dalo svoje 
ime. Ker Staro Velenje ne predstavlja mestnega jedra kasneje 
nastalemu sodobnemu mestu, je v zadnjih desetletjih hitro izgu-
bljalo svoj pomen in atraktivnost in je kljub poizkusom obnove v 
90-letih erodiralo v današnje stanje. S projektom revitalizacije 
`elimo Staremu Velenju vdihniti novo ̀ ivljenje in ga vsebinsko in 
obnašalsko bolje spojiti z ostalim mestnim tkivom. Ohraniti `eli-
mo vse stavbe z zgodovinsko in stavbno vrednostjo, odstranili pa 
bomo zgrešene posege iz preteklosti, ki so bistveno pripomogli k 
neustreznemu sedanjemu stanju. Najve~ škode je naselju v pre-
teklosti nedvomno naredila umestitev štiripasovne ceste tik ob 
naselje, ki je naselje odrezala od ostalega mesta in ga razvojno 
ustavila. Postavitev pekarne na trg pa je naselju odvzela edini 
preostali prostor dogodka, mo`nost parkiranja in trškega funkcio-
niranja. Trenutno razmišljamo o ureditvi parkiriš~a in drevoreda 
ob Foitovi cesti, vzpostavitvi povezave z mestnim središ~em 
preko pohoda na Foitovi cesto in prenovi povezave na Velenjski 
grad. Prenoviti `elimo Vilo Bianco, ustvariti trg v centru Starega 
Velenja s porušitvijo stare pekarne in izboljšati prometno napa-
janje. Želimo, da bi z realizacijo projekta Staro Velenje postalo 
nova atraktivna  stanovanjska, poslovna - obrtniška, nakupovalna 
in prireditvena to~ka mesta.



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: 
Mestna ob~ina Velenje prou~uje mo`nosti za vpeljavo mestnega 
avtobusnega prevoza. S tem projektom ̀ eli v prvi vrsti prispevati 
k dodatni ponudbi storitev, prijaznih do ob~anov. Ob~anom `e-
limo zagotoviti cenovno ugoden, varen in udoben prevoz. Z uved-
bo tovrstnega avtobusnega prometa in ~im mno`i~nejšo uporabo 
le tega, bomo vsi prispevali svoj dele` pri zmanjšanju izpustov 
CO  v okolje in prepre~evanju globalnega ogrevanja nad 2%.2

Cilji projekta so:
razbremenitev mestnega prometa,

 zmanjšanje potrebe po investicijah v ceste in parkiriš~a,
 zmanjšanje onesna`enja zraka,
 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 enakopravni pogoji za dostopnost za~asno ali stalno 
telesno in senzorno oviranim osebam (invalidom, 
starejšim osebam, materam z otroki, nose~nicam).

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje 
Namen projekta: V Velenju se `e dlje ~asa pojavlja vprašanje 
prestavitve in posodobitve avtobusne postaje, ki je locirana v 
kri`iš~u dveh magistralnih cest, kar predstavlja dodatno oviro za 
lokalni, zlasti pa še za tranzitni promet. Objekt je star in ne 
ustreza ve~ potrebam ~asa, zato ga je potrebno posodobiti in pre-
staviti na ustreznejšo lokacijo. Izgradnja avtobusne postaje, pri-
lagojene potrebam sodobnega prevoza potnikov, bo na lokaciji, ki 
je s prometnega vidika primernejša tako za prevoznike, kot za 
ob~ane in potnike.

–
–
–
–
–

Nosilec projekta: Toming consulting, d.o.o 
Namen projekta: Mestno središ~e predstavlja sti~no to~ko 
celotnega mesta, kjer je prisotnih veliko razli~nih mestotvornih 
dejavnosti. Mestno središ~e sestavljajo razli~ne funkcije mesta, 
kot so bivalna, zabaviš~na, poslovna, trgovska, ki morajo biti med 
sabo usklajene.  S prenovo mestnega središ~a prinašamo v mesto 
nove dimenzije kulture bivanja.
Na lokaciji sedanje Mestne tr`nice, MT Center, se predvideva 
izgradnja ve~jega stanovanjsko-poslovno-trgovskega kompleksa, 
ki bo nudil:

– 300 parkirnih mest v gara`i,
– 60 parkirnih mest zunaj,

2– trgovsko-storitvene-gostinske dejavnosti: 5.200 m ,
2– poslovne dejavnosti: 2.100 m ,

2– stanovanjske površine: 2.100 m .



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje 
Namen projekta: V Velenju se `e sre~ujemo s problemom parki-
ranja v mestnem središ~u. Rešitev predstavlja gradnja gara`nih 
hiš, zato bo Mestna ob~ina Velenje po sistemu javno - zasebnega 
partnerstva pristopila k investiciji gara`nih hiš na obmo~ju mesta 
Velenje. Z izgradnjo gara`nih hiš bo v mestnem središ~u zagoto-
vljena mo`nost ureditve mirujo~ega prometa, ustvarjeni bodo 
red ter normalni pogoji `ivljenja in dela. Sprostili bi zelenice in 
plo~nike ter omogo~ili ob~anom varno gibanje v prometu.
Podjetjem oz. njihovim strankam bi zagotovili dostop do poslov-
nih, zlasti storitvenih prostorov, kar bi ugodno vplivalo na njihovo 
delo. Zelo bi olajšali delo javnih in drugih podjetij, ki vzdr`ujejo 
komunalno infrastrukturo, še zlasti v zimskem obdobju.
Predvidena je izgradnja treh gara`nih hiš, in sicer v mestnem sre-
diš~u, na obmo~ju obstoje~e avtobusne postaje in na Gorici.

                                                                                                                                                                          

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Namen in cilj projekta Prenova in o`ivitev 
mestnega jedra – Vila Bianca je obnova objekta Vila Bianca. Sama 
obnova objekta je razdeljena v dve fazi. V okviru prve faze 
projekta (obdobje 2007 2009) bodo izvedena naslednja dela: 
nakup objekta (izdelava projektne, tehni~ne in investicijske doku-
mentacije za celoten projekt), sanacija in gradbena rekonstruk-
cija celotnega objekta (sanacija in rekonstrukcija objekta, obno-
vitev strehe in fasade, ureditev zunanjega dvigala z njegovo 
nabavo in monta`o), ureditev pomo`nih prostorov, dokon~na 
ureditev prostorov v pritli~ju in prvem nadstropju objekta, 
vklju~no z nabavo in monta`o opreme, izvedba zunanje ureditve 
v obsegu, potrebnem za zagotovitev obratovanja objekta. Po 

2izvedbi prve faze bo dano v uporabo 624 m  površin.
Namen ob~ine je tudi pridobitev finan~nih sredstev za izvedbo 
druge faze projekta, ki naj bi se izvajala v obdobju 2008–2010 in 
znotraj katere se bodo zaklju~ila dela pri urejanju drugega nad-
stropja in mansarde ter zunanjosti ureditve objekta (dokon~na 
zunanja ureditev). Po izvedbi druge faze bo dano v uporabo še 

2dodatnih 457 m  površin.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje in ŠRZ Rde~a dvorana
Namen projekta: Z ureditvijo ve~namenskega smu~arsko– 
skakalnega centra `elimo pove~ati skakalnico K 85 na K 110 in  
omogo~iti izvedbo tekmovanj v smu~arskih skokih na najvišjem 
nivoju ter ustvariti boljše pogoje Smu~arsko skakalnega kluba za 
njegovo delovanje, obnoviti uni~eno skakalnico K 55 in urediti 
5.000 sediš~ ob izteku skakalnic. Potrebno je zgraditi ve~namen-
ski prostor ob izteku skakalnice, nov betonski zaletni stolp s 
panoramskim dvigalom, zaletno rampo za skakalce, razgledni 
plato in gostinski lokal. Projekt zajema tudi izgradnjo podzem-
nega hodnika za skakalce in turiste iz izteka skakalnice K 110 in K 
55 do spodnje postaje panoramskega dvigala in izgradnjo varo-
valne ograje okoli centra. Z izboljšanjem ponudbe `elimo o`iviti 
kompleks centra, mu dodati nove vsebine in odpreti nova delovna 
mesta. 

–



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje in ŠRZ Rde~a dvorana
Namen projekta je prostorsko in programsko o`iviti prostor z 
izgradnjo ve~namenskega multi centra za adrenalinske športe. 
Cilj izgradnje centra za adrenalinske športe je pove~ati športno 
rekreativno ponudbo in odpreti nova delovna mesta. S tem pro-
jektom `elimo ponuditi dodano vrednost športnih aktivnosti za 
ob~ane in turiste, pove~ati skrb za zdravje ter mlajšim genera-
cijam ponuditi dodatno aktivnost oz. zmanjšati mladinski krimi-
nal.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Zaradi izgradnje nove avtobusne postaje na 
lokaciji sedanjih športnih igriš~ ob Šaleški cesti, se le-ta zgradijo 
na prostoru med OŠ Antona Aškerca in OŠ Gustava Šiliha. 
Predvidena je gradnja štirih tenis igriš~, dveh igriš~ za odbojko, 
dveh igriš~ za košarko, igriš~a za nogomet z umetno travo, 
tekaške steze, dolge 60 in 100 m ter steze za skok v daljino.
Igriš~a bo povezoval objekt z garderobami, manjšim klubskim 
prostorom z gostinsko dejavnostjo, športno trgovino, sanitarijami 
in pisarno. Zgrajene bodo tribune za ogled teniških in odboj-
karskih tekem. Na vrhu objekta bo razgledna ploš~ad, s katere bo 
mogo~e spremljati dogajanja na igriš~ih. Ograjenemu in varo-
vanemu objektu se bodo dogradila dodatna parkiriš~a in uredil 
prometni re`im. 

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: S prenovo stadiona bomo dodali nove vsebine 
in uredili širše obmo~je stadiona. Razvojne usmeritve velenj-
skega stadiona so športno središ~e širše regije (jezera, tekaške 
poti), prosto~asno središ~e regije, športno središ~e za priprave 
športnikov (mo`nost tr`enja objektov in njihova celoletna upo-
raba) in generator športnih aktivnosti meš~anov. Za realizacijo 
le–teh bo potrebno posodobiti tribune, temeljito obnoviti upravni 
objekt in asfaltirana igriš~a ob stadionu, dodati multifunkcionalni 
objekt s pokritimi igriš~i, tribunami, fitnes centrom, trgovinami, 
sobami za športnike ter urediti restavracijo in parkirne prostore. 
Potencialni uporabniki obnovljenega mestnega stadiona bodo 
prebivalci Velenja in širše regije ter športniki širokega kroga 
panog.



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Ureditev ve~namenskega prireditvenega pro-
stora za izvajanje velikih in odmevnih prireditev ob Velenjskem 
jezeru. Cilji projekta so ureditev zemljiš~a in infrastrukture ter 
postavitev ve~namenskih monta`nih objektov za izvajanje prire-
ditvene dejavnosti. S prireditvami, ki bodo privabile ve~je število 
obiskovalcev iz Slovenije in tujine, `elimo dose~i ve~je promocij-
ske in gospodarske u~inke ter pove~ati turisti~ni obisk Velenja in 
obmo~ja ob jezeru. Obstoje~o infrastrukturo bomo izkoristili in 
nadgradili za potrebe športa, rekreacije in zabavno glasbene pri-
reditve (ureditev koncertnega prostora za srednje velike priredit-
ve). Zaradi organizacijskih te`av v preteklosti je takšen priredit-
veni prostor postal nuja in bo v prihodnosti zelo dobrodošel. 

Nosilec projekta: BTC, d.d.
Namen projekta: Investitor BTC, d. d., Ljubljana, ima gradbeno 
dovoljenje za izgradnjo »Sprostitveno–zabaviš~nega parka« z no-
tranjim manjšim bazenom. V parku je predvidenih 12 bowling 
stez s spremljajo~imi površinami in z zabaviš~nim lokalom, 8 bil-
jard miz s spremljajo~imi prostori, fitnes in wellnes dejavnost ter 
savne in masa`e. V zunanjem delu parka bodo ob objektu dve 
savni z razvedrilnim bazenom, terasa za son~enje in posedanje 
ter italijanska restavracija. Skupaj v sodelovanju z Mestno ob~ino 
Velenje in TRC Jezerom bodo poskusili javnosti ponuditi temat-
sko izdelan center, namenjen sprostitvi, rekreaciji in zabavi.

Nosilec projekta: TRC Jezero,  d.o.o.
Namen projekta: Pove~ati prepoznavnost ter ponudbo Velenja in 
Velenjskega jezera, urediti infrastrukturo in povezati obmo~je 
TRC Jezera z ostalimi lokacijami. Potrebno je urediti obalo, 
jezersko marino s privezi, postaviti ~olnarno s pripadajo~o infra-
strukturo, kopališ~e, športne objekte, tematske objekte in poskr-
beti za ustrezno trgovsko in gostinsko ponudbo. V tem konceptu 
je na~rtovanih še nekaj razvojnih modelov, za potrebe katerih `e 
pospešeno delamo na pridobivanju sredstev iz Evropskih raz-
vojnih skladov. Samo jezero in njegova okolica nudita neslutene 
turisti~ne mo`nosti, ki jih s projektno skupino pospešeno razvi-
jamo. Ustvariti ho~emo celoviti sklop ponudb in aktivnosti, ki bi 
delovale skozi vse leto, ne glede na podnebne razmere.



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje, ob~ine SAŠA regije in 
ERICo
Namen projekta: Na~rtovati in dograditi klju~ne kolesarske poti v 
Savinjsko-Šaleški regiji. Zgornja Savinjska in Šaleška dolina svoj 
razvoj v prihodnosti vse bolj vidita na turisti~nem podro~ju.
Urejenih je `e kar nekaj kolesarskih poti in panoramskih cest. Te 
poti je potrebno dobro in enotno ozna~iti ter izdelati in postaviti 
panoramske table. Cilj projekta je v dolinskem dnu urediti ~im ve~ 
fizi~no lo~enih kolesarskih stez. Predvidene pomembnejše aktiv-
nosti so projektiranje in ureditev klju~nih kolesarskih poti izven 
glavnih prometnic Velenje–Šoštanj–Topolšica in Mozirje–Nazar-
je–Ljubno, postavitev usmerjevalnih kolesarskih tabel, ureditev 
panoramskih kolesarskih tabel z ozna~bami dol`ine in zahtevno-
sti prog. V projekt sodi tudi izdaja propagandnega materiala in 
kolesarskih kart, ki bo zajemal obmo~je od Šaleške do Logarske 
doline.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Maribor, 
Velenje mesto – partner

Namen projekta: V ~asu od junija 2006 do februarja 2007 je v 
slovenskem prostoru kar nekaj mestnih ob~in objavilo javno 
namero o sodelovanju v nominaciji za Evropsko prestolnico 
kulture. Na koncu je bila s strani vlade potrjena Vzhodno kohe-
zijska naveza mestnih ob~in Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, 
Velenje, Novo mesto in Maribor, kot nosilca projekta. Menimo, da 
bi moral biti projekt EPK 2012 spoznan na nivoju razli~nih 
lokalnih in regionalnih akterjev kot enkratna prilo`nost za razvoj 
MO Velenje na kulturnem, gospodarskem in turisti~nem 
podro~ju. Še ve~. Slovenija ima z zastavljenim konceptom 
vzhodno-kohezijske EPK 2012 prilo`nost, da vzpostavi model 
razvoje neke širše regije s pomo~jo kulture in z njo povezanih 
dejavnosti iz nerazvite v razvito regijo in s tem postane 
svojevrstni evropski (in verjetno tudi svetovni) unicum, ki slu`i 
vsem drugim dr`avam in regijam s podobnimi problemi kot 
primer odli~ne prakse, s ~imer bi se Slovenija kot dr`ava zagotovo 
najbolje promovirala in vpisala na evropski in svetovni zemljevid 
z najbolj pozitivno konotacijo in razvojno umerjeno vzor~nostjo.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Od leta 2005 je Mestna ob~ina Velenje lastnica 
objekta, znanega pod imenom Klasirnica. Naše mnenje je, da je 
objekt vredno varovati kot objekt industrijske dediš~ine za naše 
zanamce. Vse od takrat se ob~ina intenzivneje ukvarja z identifi-
kacijo primernih vsebin, s katerimi bi zapolnili ta veli~astni objekt  

2z 11 000 m . Takšne kvadrature zahtevajo velikopotezna dejanja, 
ki sledijo predhodno izdelanim analizam in strokovnim ocenam. 
Trenutno prou~ujemo mo`nosti, da bi objekt revitalizirali in razv-
ili v kulturno-turisti~ni in izobra`evalni objekt s pestro ponudbo 
in kakovostnim izobra`evalnim programom, kakršnega v širši 
okolici ni in ki bi pomenil veliko dodano vrednost. Ponudba in 
storitve centra bodo zastopane celostno in prepoznavno, s ~imer 
bomo prispevali k ve~ji prepoznavnosti regije in dr`ave v evrop-
skem in svetovnem merilu. 
Ve~ o projektu: www.indu-pik.velenje.si.





Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje 
Namen projekta: Vsebinski del projektnega predloga je vzpo-
stavitev neklasi~nega eko kme~kega muzeja na Grilovi doma~iji, 
v katerem bodo obiskovalci pomembni akterji. V muzeju in okolici  
bo prikazano `ivljenje malega kmeta od sredine do konca 19. 
stoletja, `ivljenje Grilove Marice v letih med 1950 do 1960, ~rna 
kuhinja, klet s pridelki, spalnica idr. Izvajale se bodo vzgojno-
izobra`evalnih vsebine, kot so etnološki dnevi in koti~ki, razisko-
valna dejavnost za u~ence, dijake ter študente.
Omogo~eno bo izvajanje razli~nih protokolarnih in kulturnih 
dogodkov. Osnovna dejavnost bo dopolnjena z raznimi tr`nimi 
aktivnostmi. Doma~ija le`i na prisojni legi pobo~ja v Vinski Gori 
pod Radoj~em, v predelu, kjer je še vedno ohranjen vinogradniški 
tip poselitve. Stanovanjska hiša z ohranjeno ~rno kuhinjo ter 
gospodarsko poslopje sta postavljena v breg ob robu posestva. 
Za obnovo stanovanjske hiše je Mestna ob~ina Velenje `e prido-
bila nepovratna sredstva v višini 12.500 €, za obnovo poslopja in 
ureditev okolice bomo za nepovratna sredstva še kandidirali na 
razli~ne razpise.

Nosilec projekta: Dragica Petek, Drago Pungartnik in Mestna ob-
~ina Velenje 
Namen projekta je obnovitev kulturne dediš~ine in doma~e obrti. 
Potrebno je obnoviti in restavrirati propadajo~o etnološko zbirko 
Franca Aubrehta, ki vsebuje starinsko hišo mizarja, njegovo de-
lavnico in manjšo hišno sušilnico za hmelj. S tem bomo ohranili 
zanimivo stavbno dediš~ino, ki je na svojstven na~in unikatna in 
jo obenem preuredili v etnološki muzej. Prav tako smo sodelovali 
pri obnovi Vovkovega mlina v Vinski Gori, ki je spomeniško zaš~i-
ten objekt. Obnova bo zajela celotno mlinarsko dejavnost, kar 
pomeni ohranitev originalne vsebine starinskega ekološkega 
kmetovanja in pridelovanja ekološke moke. Zavedamo se po-
membnosti ohranjevanja in vzdr`evanja še tako majhnih del~kov 
doma~e kulturne dediš~ine. Vse navedeno bi pomenilo dodatno 
turisti~no in kulturno ponudbo Šaleške doline. 

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: V okviru programa Kultura je Mestna ob~ina 
Velenje pristopila kot partner k pripravi in prijavi evropskega pro-
jekta ArchiCulture. Prijavitelj projekta je italijanska ob~ina Forli, 
drugi partnerji projekta pa prihajajo iz Bolgarije in Slovenije. 
Fokus projekta je usmerjen v povojno arhitekturo, zaznamovano s 
politi~nimi ureditvami v partnerskih mestih, dr`avah. 
Velenje se je v projekt vklju~ilo z namenom promocije, osvetlitve 
in obele`itve nastanka mesta Velenja kot socialisti~nega mesta, 
zaznamovanega z arhitekturo omenjenega obdobja. Eden od 
glavnih rezultatov  projekta bo potujo~a mednarodna razstava. 
Rezultati prijave projekta na program Kultura bodo znani proti 
koncu leta 2008.





Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: “Revitalising New Towns in Central, East and 
South-east Europe through community-building and tourism 
development.”
Ideja projekta je povezava in ustanovitev mre`e srednje velikih 
socialisti~nih mest osrednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. 
Preko ustanovljene mre`e se bo spreminjala negativna podoba 
socialisti~nih mest. Promovirala se bo socialisti~na arhitektura 
kot turisti~ni potencial, za katero se premalo ljudi zaveda, da je 
pomemben element evropske kulturne zgodovine in identitete. 
Eden od glavnih produktov projekta bo vzpostavitev centrov za 
obiskovalce, turiste v vseh partnerskih mestih. Ti bodo vodeni s 
strani strokovno usposobljenih delavcev. Pri pripravi projekta za 
prijavo na transnacionalni program centralne Evrope za pridobi-
tev nepovratnih sredstev sodelujejo zaenkrat naslednje dr`ave: 
Nem~ija, Poljska, Slovaška, ̂ e{ka, Mad`arska in Slovenija. 

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Prva faza sanacije in rekonstrukcije Šaleškega 
gradu je zaklju~ena. Trikotni stolp gradu je rekonstruiran in sani-
ran, prav tako so sanirani ostali deli grajskih stavb in obzidja do 
parapetne višine nad pohodno površino. Trenutna podoba Šaleš-
kega gradu je podoba sanirane ruševine, zaš~itene pred nadalj-
njim propadom. 
Toda mi si `elimo ve~ kot to. Po tem gradu je bila poimenovana 
naša dolina in dejstvo je, da si ta objekt zaslu`i dodatno pozornost 
in umestitev v naš kulturni prostor. Naša `elja je vzpostavitev 
razgledne in opazovalne ploš~adi, umeš~ene v trikotni stolp. Ena 
od mo`nosti je umestitev prosojne ploš~adi, vpete v stene stolpa, 
s ~imer bi zagotovili prehod naravne svetlobe v objekt, hkrati bi 
pridobili atraktivno kulturno prizoriš~e, v katerem bi se lahko 
program odvijal tudi ob slabem vremenu.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Grad Thurn v Hrastovcu spada med objekte 
kulturne dediš~ine in je eno najlepših grajskih poslopij v Šaleški 
dolini. Od leta 1945 so grajski prostori spremenjeni v stanovanja, 
kjer trenutno prebiva 5 dru`in. Ob pri~etku konkretnejših postop-
kov na podro~ju sanacije gradu bo ob~ina priskrbela nadomestna 
stanovanja za dru`ine. Mestna ob~ina Velenje, sedanja lastnica 
gradu Thurn, je `e izvajala aktivnosti pri vzdr`evanju in obnovi 
gradu. Organizirani so bili tudi posveti na temo Revitalizacije 
gradu Thurn, katerih se je udele`ilo bli`nje lokalno prebivalstvo 
in ostala javnost. Želje prebivalstva so, da bi se v grad vnesle 
vsebine, ki bi doprinesle k turisti~nemu razvoju obmo~ja, saj grad 
kot eminentna stavba in kulturnozgodovinski objekt ne izkoriš~a 
svojih potencialov. Mestna ob~ina Velenje bo za revitalizacijo 
objekta kandidirala za evropska sredstva s podro~ja evropske kul-
turne dediš~ine, obnova objekta bo potekala v skladu s smerni-
cami Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediš~ine RS. 



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Prava obnova celotnega grajskega kompleksa 
se je pri~ela sredi sedemdesetih let, ko se je obnovilo grajsko 
obzidje, fasada gradu in deloma tudi streha. Od takrat je bilo 
precej postorjenega na podro~ju  obnove notranjih prostorov in 
podstrešja gradu. Še vedno pa je okoli gradu in v gradu potrebno 
veliko postoriti. Tako je potrebno menjati stavbno pohištvo in 
odpraviti te`ave na podro~ju neurejenega sistema 
odvodnjavanja. Sanirati je potrebno pohodne poti, stopnice in 
mo~no dotrajani tlak  v atriju gradu. Dejstvo je, da se v zadnjih 
letih število obisko-valcev našega muzeja stalno pove~uje. Zato je 
sanacija naštetega, zlasti komunikacijskih poti, nujna. Z 
ureditvijo pohodnih poti, stopnic in atrija bomo zagotovili boljši in 
prijaznejši dostop moto-ri~no motenim osebam in mladim 
dru`inam z vozi~ki, ki zdaj le te`ko obiš~ejo naš grad. La`ji pa bo 
dostop tudi za normalno gibljive obiskovalce. 

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje in KSSENA – Zavod  
Energetska agencija  za Savinjsko, Šaleško in Koroško
Namen projekta: Z dodajanjem novih vsebin na lokaciji Son~nega 
parka, bomo z rekreacijskimi, izobra`evalnimi, razvojnimi, umet-
nostnimi, kulturnimi, turisti~nimi in do`ivljajskimi aktivnostmi 
o`iveli omenjeno lokacijo ter neposredno mesto Velenje. Celotni 
projekt ima pomemben demonstracijski zna~aj uporabe modelov 
u~inkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije – 
son~ne energije na javnih površinah. S postavitvijo energetsko 
pasivnega objekta in z izobra`evalnimi vsebinami v objektu bomo 
neposredno in posredno vplivali na zmanjšanje rabe energije ter 
s tem tudi zmanjšanje emisije CO  v okolje. Vplivali bomo na 2

energetsko ozaveš~enost prebivalcev na nacionalnem nivoju, kot 
tudi na lokalne, regionalne in nacionalne oblasti. Son~ni park bo 
evropski primer celostnega reševanja energetske samozadost-
nosti dane lokacije na osnovi son~nega vira energije ter bo 
podlaga za multidisciplinarne storitve in multiplikativnost pasiv-
nih ter solarnih tehnologij na druge javne površine. Inovativne 
implementirane vsebine na temo izkoriš~anja son~nega vira 
energije so zasnovani kot demonstracijski modeli, ki bodo celost-
no prikazovali trajnostni energetski razvoj, varstvo okolja in 
zmanjšanje negativnih vplivov na klimatske spremembe, na 
razli~ne na~ine, primerne za vse ciljne skupine. Projekt je Mestna 
ob~ina Velenje prijavila za pridobitev nepovratnih sredstev iz 
programa LIFE +, projekt bo trajal od leta 2008 do leta 2012.

Nosilec projekta: Toming consulting, d.o.o., in Mestna ob~ina 
Velenje
Namen projekta: Na prostoru današnjega poslovnega objekta 
(nekdanji Merx) predvidevamo izgradnjo poslovno-stanovanj-

2skega objekta površine cca 2300m , ki bo poleg poslovnih prosto-
rov nudil:

– ve~namensko dvorano, namenjeno delovanju in potrebam KS 
Gorica;

- parkirno hišo s 500 parkirnimi mesti in mo`nostjo njihovega 
odkupa ali najema;

- okoli 130 stanovanj.
Na obmo~ju Gorice predvidevamo zgostitev pozidave z veljav-
nimi lokacijskimi na~rti na obmo~jih vrti~kov pod graš~ino Gorica 
(cca 15 enot) in v dolini od avtobusnega obra~ališ~a proti bencin-
ski postaji (cca 25 stanovanjskih enot). Trenutno je v izdelavi 
projektna dokumentacija. 



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: MOV zgledno skrbi za zagotavljanje neprofitnih stanovanj 
rezidentom naše ob~ine, kar je razvidno iz upadanja števila prosilcev, glede na 
razpise, ki so bili izvedeni v preteklosti. Mestna ob~ina Velenje ima v lasti okoli 
800 stanovanj. Trenutno je najve~ji problem na podro~ju mesta zaradi nedo-
kon~ane denacionalizacije pomanjkanje zazidljivih parcel za blokovno gradnjo. 
Kljub temu pa se v letu 2008 predvideva za~etek izgradnje ve~ stanovanjskih 
objektov na podro~ju Sela in na centralnem delu naselja Gorica.
MOV namerava na teh lokacijah pridobiti ve~je število stanovanj, tako da bo do 
leta 2010 rešenih ve~ino stanovanjskih problemov naših ob~anov.
Prav tako pa bomo pridobivali stanovanjske enote ob prenovi starih objektov in 
izgradnji novih na ostalih lokacijah v Velenju.
MOV na~rtuje individualno gradnjo na obmo~jih Stara vas-sever (cca. 100 
objektov), Lipa-vzhod (cca. 25 objektov), Lipa-zahod (cca. 15 objektov), Selo 
(cca. 40 objektov), Vinska Gora (cca. 30 objektov) in Son~ni gri~ - sadovnjaki 
(cca. 70 objektov). Ob tem je v celotni Mestni ob~ini Velenje izven omenjenih 
lokacij na voljo še za pribli`no 800 objektov nezazidanih stavbnih zemljiš~.

Na obmo~ju Selo
V Velenju je opazno pomanjkanje parcel, primernih za gradnjo. Mesto je 
prostorsko utesnjeno v Šaleški dolini. Eno redkih obmo~ij, ki še ni pozi-
dano, je obmo~je ob cesti na Selu. Na tem obmo~ju je bila predvidena 
pozidava `e zavedena v Dolgoro~nem planu ob~ine Velenje za obdobje 
od 1986 do 2000, pa zaradi te`av pri pridobivanju zemljiš~ in finan~nih 
sredstev za realizacijo projekta komunalne opreme še ni prišlo do re-
alizacije projekta. S projektom bodo ustvarjeni pogoji in mo`nosti  grad-
nje stanovanjskih in servisnih objektov na obmo~ju stavbnih zemljiš~ 
znotraj ureditvenega obmo~ja mesta Velenje.
Na obmo~ju strnjene pozidave Škale – Hrastovec
Nosilec projekta opremljanja zemljiš~ s komunalno infrastrukturo: Me-
stna ob~ina Velenje in po pogodbi o prenosu izvajanja investicij Ko-
munalno podjetje Velenje d.o.o.
Na obmo~ju urejanja je predvidenih pribli`no 74 stavbnih parcel za 
individualno gradnjo, od tega 18  v lasti Mestne ob~ine Velenje . 
Mestna ob~ina Velenje bo parcele v njeni lasti prodajala z javnim 
zbiranjem ponudb potem, ko bo zemljiš~e komunalno opremljeno. 
Na obmo~ju strnjene pozidave Šentilj
Nosilec projekta opremljanja zemljiš~ s komunalno infrastrukturo: 
Mestna ob~ina Velenje in po pogodbi o prenosu izvajanja investicij Ko-
munalno podjetje Velenje d.o.o.
Na obmo~ju urejanja je predvidenih pribli`no 41 stavbnih parcel za 
individualno gradnjo, od tega 20  v lasti Mestne ob~ine Velenje. 
Mestna ob~ina Velenje bo parcele v njeni lasti prodajala z javnim zbi-
ranjem ponudb potem, ko bo zemljiš~e komunalno opremljeno. 
Na obmo~ju strnjene pozidave Zgornji Šalek
Nosilec projekta opremljanja zemljiš~ s komunalno infrastrukturo: Me-
stna ob~ina Velenje in po pogodbi o prenosu izvajanja investicij Ko-
munalno podjetje Velenje d.o.o.
Na obmo~ju urejanja je predvidenih pribli`no 40 stavbnih parcel za 
individualno gradnjo, v lasti fizi~nih oseb.
Na obmo~ju strnjene pozidave Tajna
Nosilec projekta opremljanja zemljiš~ s komunalno infrastrukturo: Me-
stna ob~ina Velenje in po pogodbi o prenosu izvajanja investicij Komu-
nalno podjetje Velenje d.o.o.
Na obmo~ju urejanja je predvidenih pribli`no 36 stavbnih parcel za indi-
vidualno gradnjo, v lasti fizi~nih oseb.
Na obmo~ju strnjene zazidave Vinska Gora 
Nosilec projekta opremljanja zemljiš~ s komunalno infrastrukturo: Me-
stna ob~ina Velenje in po pogodbi o prenosu izvajanja investicij Komu-
nalno podjetje Velenje d.o.o..
Na obmo~ju urejanja je predvidenih približno 66 stavbnih parcel za indi-
vidualno gradnjo, v lasti fizi~nih oseb.
Na obmo~ju strnjene zazidave Lipa - zahod
Nosilec projekta opremljanja zemljiš~ s komunalno infrastrukturo: Me-
stna ob~ina Velenje in po pogodbi o prenosu izvajanja investicij Komu-
nalno podjetje Velenje d.o.o..
Na obmo~ju urejanja je predvidenih približno 13 stavbnih parcel za indi-
vidualno gradnjo, v lasti fizi~nih oseb.



Nosilec projekta: HTZ d.o.o. 
Namen projekta: Son~na elektrarna bo postavljena v Šaleški 
dolini na obmo~ju pridobivalnega prostora Premogovnika 
Velenje. Projekt se je pri~el v letu 2006 in je v izvajanju. Mo~ 
solarnega polja bo predvidoma v okviru do 1 MWp:

Tip/Mo~ PV modula (Wp) Skupno število modulov Skupna mo~ elektrarne (Wp)

215 4650 999.750

Son~na elektrarna bo postavljena v bogato son~no obsevani 
Šaleški dolini, ki po podatkih Meteorološkega zavoda Slovenije 

2dosega povpre~no 1390 kWh/m  sevalne energije. Primerljivo  s 
konvencionalnimi viri energije bo letno privar~evala 1000 ton  
CO  letno, kar ustreza absorpciji okoli 100 ha rasto~ega gozda. Z 2

izgraditvijo te elektrarne `elimo narediti korak v smeri ve~je 
izrabe obnovljivih virov energije in ~istejšemu zraku v dolini.

Z
Š

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Z uvajanjem sodobnih organizacijskih in inve-
sticijskih ukrepov oziroma metod za zmanjšanje energetske 
intenzivnosti `elimo izboljšati gospodarjenje in u~inkovito rabo 
energije v javnem sektorju ter tako vplivati na zmanjšanje one-
sna`enosti zraka. V ta namen bomo vzpostavili na obmo~ju 
Velenja in Ptuja prvo internetno energetsko knjigovodstvo v 
Sloveniji in implementirali prve nadzorne sisteme ciljnega 
spremljanja rabe energije v dveh ob~inskih zgradbah, v Velenju 
in na Ptuju. V projektu bomo na štirih obmo~jih Savinjske in 
Podravske regije ter Med`imurske in Vara`dinske `upanije v 
obliki seminarjev, konferenc in ostalih diseminacijskih orodij 
osveš~ali in usposabljali uporabnike javnih zgradb ter zagotovili 
trajnostni prenos znanja in informacij na vse prebivalce ~ez-
mejnih regij. Projekt se izvaja in bo zaklju~en v letu 2008.
Ve~ o projektu: www.futurepublicenergy.eu
(Projekt je sofinanciran s strani evropskega Programa pobude 
Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija– Mad-
`arska – Hrvaška 2004–2006)

Nosilec projekta: KSSENA, avod Energetska agencija za Savinj-
sko, aleško in Koroško
Namen projekta: 

- Implementacija energetskega koncepta Mestne ob~ine Velenje;
- Vzpostavitev in vodenje internetnega energetskega 

knjigovodstva v javnih zgradbah;
- Energetska sanacija javnih zgradb in URE v zgradbah;
- Vzpostavitev energetskega mened`menta za predstavnike 

javnega in zasebnega sektorja;
- Energetsko u~inkovita in vodena javna razsvetljava;
- Implementacija ukrepov izrabe lokalnih obnovljivih virov 

energije;
- Organizacija konferenc in seminarjev za splošno in strokovno 

javnost za podro~je obnovljivih virov in u~inkovite rabe energije;
- Svetovanje in priprava razvojnih in inovativnih projektov ter 

pridobivanje nepovratnih sredstev iz razli~nih nacionalnih in 
evropskih programov za potrebe Mestne ob~ine Velenje in ostalih 
lokalnih akterjev;

- Vklju~evanje Mestne ob~ine Velenje in ostalih predstavnikov 
javnega in zasebnega sektorja v razli~ne projekte, kampanje in 
iniciative na evropski ravni;

- Informiranje in obveš~anje splošne javnosti o OVE in URE preko 
informacijskega portala www.kssena.velenje.eu; 

- Prenos primerov dobrih praks in znanja iz evropskega v lokalno 
okolje.



Nosilec projekta: Komunalno podjetje Velenje 
Namen projekta: Varovanje okolja in doseganje visokega stan-
darda oskrbe s komunalnimi storitvami.
Podro~je vodooskrbe: Zagotovitev 100% priklju~enosti prebivalcev 
Šaleške doline na vodovodne sisteme; stalno varovanje vseh vodnih 
virov z zanesljivim ~iš~enjem pitne vode v ustreznih ^N; zaradi 
zmanjševanja vodnih izgub in zanesljive ter kvalitetne oskrbe 
prebivalcev s pitno vodo nadomestiti dotrajane dele cevovodov z novimi 
v skladu s hidravliko; zagotoviti stalno varovanje vodnih virov.
Odvajanje in ~iš~enje odpadnih voda: Postavitev optimalnega 
koncepta odvodnjavanja in ~iš~enja odpadnih voda na pode`elskem 
prostoru; izlo~itev potokov in padavinskih voda iz kanalizacijskih 
sistemov; izboljšana varnost pred onesna`evanjem iz kanalizacije in 
zmanjšani pritiski na naravno okolje in s tem izboljšanje `ivljenjskih 
pogojev prebivalstva; dogradila se bodo omre`ja in ~istilne naprave.
V paketu evropske finan~ne perspektive za obdobje 2007–2013 
se iš~e mesto tudi za projekt, ki se nanaša na strateško in dolgo-
ro~no reševanje problematike vodooskrbe in podro~je odvajanja 
in ~iš~enja odpadnih voda ob~in v Šaleški dolini. Ob odobritvi 
vloge je prihodnje leto predvideno za pripravo projektne in upra-
vne dokumentacije ter pripravo razpisne  dokumentacije z izved-
bo evropskih javnih razpisov.  Sama gradnja pa bi trajala od leta 
2009 pa vse do leta 2015. 

Nosilec projekta: Inštitut za daljinsko energetiko Velenje
Namen projekta: Razvoj u~inkovite daljinske termoenergetike z 
minimalnim ekološkim vplivom. 
Porabniki energetskih storitev so klju~ni tr`ni segment v verigi 
energetskih storitev, ki se morajo aktivno vklju~iti v konkretno 
razreševanje energetske politike RS in smotrno rabo energije. 
Inštitut IDE predstavlja sti~no to~ko vseh podjetij v Sloveniji, ki 
izvajajo dejavnosti termoenergetike v Sloveniji. S sodelovanjem 
na skupnih projektih marketinga, dobave in razvoja postajajo 
podjetja poslovno uspešnejša.
Zagotavljamo prenos znanj in izkušenj med znanstvenimi institu-
cijami in povezanimi podjetji v nacionalnem in mednarodnem 
obsegu. Kot poslovno povezana skupina la`je soodlo~amo pri pri-
pravi zakonskih in podzakonskih aktov, hkrati pa la`je soustvar-
jamo energetsko politiko dr`ave Slovenije.

Nosilec projekta: PV Invest d.o.o., ob~ine SAŠA regije, SAŠA 
ORA, Univerza v Mariboru in ŠC Velenje
Namen projekta: SAŠA inkubator, d. o. o., je mre`ni podjetniški 
inkubator s sede`em v Velenju, ki deluje v SAŠA regiji. S svojim 
delovanjem `eli spodbuditi nastanek novih in hitrejši razvoj 
obstoje~ih inovativnih podjetij. V okviru inkubatorja `elimo z 
odli~nimi storitvami podpreti nosilce dobrih podjetniških idej ter 
jim omogo~iti uspešnejši in hitrejši razvoj podjetja.
SAŠA inkubator omogo~a:

- svetovanje pri pripravi poslovnega na~rta,
- podjetniška usposabljanja z razli~nih poslovnih in 

tehnoloških podro~ij,
- pomo~ pri registraciji podjetja,
- poslovne prostore za pri~etek poslovanja podjetja,
- pomo~ pri pripravi predstavitve za investitorje,
- organizacijo regionalnega izbora najboljših podjetniških 

idej,
- svetovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU,
- dostop do strokovne literature in orodij za poslovno 

na~rtovanje Tovarne podjemov,
- širitev socialne mre`e.



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Mestna ob~ina Velenje kot regijsko središ~e  
ima namero razvijati dodiplomske in podiplomske oblike izobra-
`evanja. Udejanjanje namere za razvoj visokošolskega izobra`e-
valnega središ~a regije bo pribli`alo mo`nosti  študija ve~jemu 
številu mladih in zmanjšalo migracijo strokovnjakov iz regije. 
Pri~akujemo, da se bodo v proces izobra`evanja kot u~itelji v ~im 
ve~jem številu vklju~ili tudi strokovnjaki iz regijskega gospodar-
stva, kar bo prispevalo k ve~ji povezanosti med izobra`evanjem in 
gospodarskimi dru`bami. Regijsko gospodarstvo se je ̀ e oprede-
lilo za razvoj naslednjih visokošolskih zavodov ter študijskih pro-
gramov:

- Visoka šola za  varstvo okolja s študijskim programom 
Varstvo okolja in ekotehnologija;

- Fakulteta za energetiko s študijskim programom 
Energetika na 1.,2.in 3. stopnji izobra`evanja;

- Visoka šola za mehatroniko;
- Fakulteta za glasbo s študijskima programoma 

Instrumentalna pedagogika ter  Instrumentalna 
umetniška smer.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške 
doline je staro ̀ e 24 let. Razvilo se je zaradi ̀ elje in ideje o popu-
lariziranju in vzpodbujanju mladih k raziskovanju, inovativnosti 
in ustvarjalnosti. V teh letih se je v gibanje vklju~ilo 1717 mladih 
raziskovalcev in izdelalo 840 raziskovalnih nalog: 300 osnovno-
šolskih, 518 srednješolskih in 22 študentskih nalog. Pri delu jim 
je pomagalo ve~ kot 900 mentorjev in somentorjev.
Ker opa`amo mnogo pozitivnih u~inkov gibanja v lokalnem okolju 
in pri mladih, smo se odlo~ili projekt v prihajajo~ih letih regijsko 
razširiti. S tem bi se geografski domet s projektom zastavljenih 
ciljev precej pove~al. Glavni cilji projekta so krepitev razisko-
valnega in projektnega dela mladih, spodbujanje ustvarjalnosti 
mladih, podpora razvoju novega znanja v SAŠA regiji, zmanj-
šanje »bega mo`ganov« iz regije in pove~ati zaposlitvene mo`-
nosti mladih.

Nosilec projekta: Šolski center Velenje
Namen projekta: V šolskem letu 2007/2008 smo kot edini 
predstavnik Slovenije vklju~eni v pilotni projekt Pro Mobility – 
Platforms for the Promotion and Support of Qualifying Mobility, ki 
poteka pod okriljem direktorata EU za izobra`evanje. Namen 
projekta je izvesti prakti~no usposabljanje dijakov v podjetjih v 
tujini, s ciljem, da se osvojena znanja in kompetence priznajo v 
doma~i dr`avi oz. šoli. V Velenju bomo na prakti~nem uspo-
sabljanju gostili ve~ dijakov tehni~ne usmeritve iz Avstrije in 
Nem~ije. Dijaki bodo na Medpodjetniškem izobra`evalnem cen-
tru dele`ni enomese~nega prakti~nega usposabljanja, mesec ali 
dva pa se bodo usposabljali v podjetjih. V okviru projekta bomo na 
prakti~no usposabljanje v Avstrijo in Nem~ijo poslali 40 dijakov 
Šolskega centra Velenje, ki se izobra`ujejo v programih strojni 
tehnik, tehnik mehatronike, rudarski tehnik, turisti~ni tehnik in 
gostinsko-turisti~ni tehnik. 
Ve~ o projektu: www.scv.si



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Nadgraditi obstoje~i dokument z vizijo 
razvoja turizma in opredelitvijo strateških podro~ij ter pro-
duktov, ki bodo nosilci turizma v ob~ini, regiji in ki bodo 
temeljili na realnih osnovah ter zagotavljali širšo podporo 
pri njihovi izvedbi. Osnovni cilj projekta je postavitev osnov 
za operativno odlo~anje na podro~ju turizma in s turizmom 
povezanih dejavnosti. Te bodo v pomo~ pri dolo~anju priori-
tetnih nalog, ki so v pristojnosti ob~ine (prostor) in pri odlo-
~anju o razporejanju sredstev, pomo~i gospodarstvu, raz-
voju javnega sektorja, investiranja in drugih dejavnosti na 
podro~ju turizma. Strategija mora upoštevati tudi nova 
izhodiš~a razvoja turizma v Sloveniji z upoštevanjem regij-
skega organiziranja turisti~ne destinacije in managementa. 
Management turisti~ne destinacije pa je vsestranski strate-
ški pristop za doseganje konkuren~nosti turisti~ne destina-
cije na globalnem trgu, na katerem glavno vlogo predstav-
ljajo turisti s svojim povpraševanjem po integralnih turisti-
~nih produktih turisti~ne destinacije. ^e naj bo destinacija 
turisti~no tr`no usmerjena in vodena, se mora zato tudi de-
stinacija organizacijsko ustrezno oblikovati.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: S tem projektom `elimo v Velenju bolj 
u~inkovito izkoriš~ati ustvarjalne potenciale njegovih prebi-
valcev. K sodelovanju vabimo vse, ki so radovedni, ustvar-
jalni  in ̀ elijo prispevati razvoju naše skupnosti na katerem-
koli podro~ju. Ustvarjalnost je in vse bolj postaja gonilna sila 
gospodarske rasti in razvoja. Razvoj posameznih regij (glo-
balnih regij ali za razvoj lokalne skupnosti) ni ve~ dolo~en le 
z menjavo surovin, blaga, kapitala ali investicij, temve~ v 
kar najve~ji meri temelji na sposobnosti ustvarjanja teme-
ljev in vzdr`evanja ustvarjalnega okolja ter privabljanja t.i. 
ustvarjalnega razreda oziroma ustvarjalne populacije.
Ustvarjalno gospodarstvo je do`ivelo nagel vzpon prav v 
zadnjih dvajsetih letih. Razvijanje ustvarjalnega okolja in 
ustvarjalne dru`be temelji (po raziskavah Richarda Floride) 
na t.i. treh T-jih: tehnologiji, talentu (nadarjenosti) in tole-
ranci (strpnosti). Mladi so vsekakor eden najpomembnejših 
gradnikov ustvarjalnega okolja in bodo v prihodnosti morali 
prevzeti vse bolj aktivno vlogo pri kreiranju le-tega.

Nosilec projekta: IPAK - Inštitut za simbolno analizo in raz-
voj informacijskih tehnologij 
Namen projekta: 
IPAK - Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih 
tehnologij je spro`il pobudo, da bi Velenje razvijali kot 
Humanopolis, okolje, ki se razvija na ~loveških virih svojih 
prebivalcev. Pri tem ni potrebno vlagati v zgradbe, opremo, 
megalomanske projekte, ampak graditi izobra`evalni si-
stem in za~eti z zgodnjim izobra`evanjem ter nadaljevati z 
“Vse`ivljenjskim u~enjem kot veseljem”. V sklopu Huma-
nopolis ̀ e poteka ve~ projektov, v kratkem pa jih bo še ve~.
Ve~ informacij o pobudi in projektih lahko najdete na splet-
nem mestu www.humanopolis.net



Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Namen projekta: S projektom `elimo vzpodbuditi: individualno 
mobilnost študentov v zaklju~nih letnikih in mladih 
strokovnjakov, ki so `e zaklju~ili šolanje in `elijo svojemu znanju 
dati evropsko dimenzijo; mobilnost strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobra`e-vanju, ki bi s tem nadgradili osnovno znanje, da bodo 
lahko nji-hova znanja in spretnosti ustrezala zahtevam in 
potrebam dru`be oz. regije ter mobilnost odraslih, ki so vklju~eni 
v izobra`evanje. 
Rezultati oz. glavni cilji projekta so vzpostaviti mre`o zainte-
resiranih delovnih organizacij, ki bodo sodelovale v mobilnosti 
(menjavi) strokovnega kadra, vzpostaviti mre`o mladinskih ser-
visov, študentskih servisov in javnih zavodov v regiji, ki bi izvajale 
podporne dejavnosti v zvezi z mobilnostjo in vzpostaviti ustrezno 
promocijo in sistem obveš~anja zainteresirane javnosti preko 
obstoje~ih portalov v regiji. Trajanje projekta: 2007 – 2013.
Ve~ o projektu: www.lu-velenje.si

–

Nosilec projekta: Mladinski center Velenje in Mestna ob~ina 
Velenje
Namen projekta: MOV je konec leta 2005 pridobila objekt Dijaški 
dom, stolpi~a A na naslovu Efenkova ulica  61 v Velenju. Glede na 
ugotovljene potrebe bo namenila ta objekt za potrebe ureditve 
neprofitnih stanovanj in dnevnega centra za kulturno-izobra-
`evalne in socialne aktivnosti mladih ter mladinski hotel. Velenje 
kot mesto mladih potrebuje prostore, kjer bomo mladi populaciji 
na enem mestu nudili kakovostne storitve z razli~nih podro~ij. 
Osnovni namen investicije je zapolnitev trenutne praznine na po-
dro~ju mladinskega turizma in kakovostne spremljevalne ponud-
be, usmerjene predvsem na mlade ljudi. Mladinski center Velenje 
namerava skupaj z Mestno ob~ino Velenje za financiranje projek-
ta kandidirati za na razpis za evropska sredstva s podro~ja Mla-
dinska infrastruktura, pri~akujemo pa pridobitev 50 odstotkov 
potrebnih sredstev.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje v sodelovanju z izobra-
`evalnimi institucijami in Policijsko postajo Velenje
Namen projekta je v Velenju v okviru Unicefovega projekta 
Velenje  otrokom prijazno mesto vzpostaviti v letu 2008 12 var-
nih to~k. Varna to~ka je posebno ozna~en javni prostor, namenjen 
otrokom, da se vanj zate~ejo v primeru, ~e se znajdejo v kakršni-
koli stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, 
ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bile pri~e kaznivemu 
dejanju…). Varne to~ke se lahko nahajajo v razli~nih lokalih (fri-
zerski salon, lekarna, knji`nica, knjigarna, mladinski center, 
društva prijateljev mladine, …), ki zadostuje kriterijem za varno 
to~ko in kjer je prisotno osebje, ki je prostovoljno pripravljeno 
otroke trenutno zaš~ititi, jim svetovati in jim nuditi osnovne 
informacije ali pomo~. Za sodelavce, ki sodelujejo v varnih 
to~kah, organizira Unicef obvezno usposabljanje, da bodo 
usposobljeni nuditi pomo~ otrokom in mladostnikom. 

VARNA TO^KA



Nosilec projekta: CSD Velenje
Namen projekta: Dnevni center za otroke in mladostnike je 
razvojni in dopolnilni program z mo~nimi preventivnimi 
poudarki. Namenjen je otrokom in mladostnikom od 1. do 9. 
razreda osnovne šole z u~nimi te`avami, z motnjami v socialnih 
stikih, z bla`jimi vedenjskimi in osebnostnimi motnjami in 
njihovim dru-`inam, ki jim ne morejo zagotoviti dovolj 
vzpodbudnega okolja za zdrav psihofizi~ni razvoj. V letošnjem 
letu se program na `alost ne odvija. V naslednjem letu pa se bo 
program ob uspešni prido-bitvi sredstev oz. odobritvi javnih del 
odvijal v prostorih Vile Mojca v Velenju. V Šoštanju pa bo imel 
program svoje prostore v ob~inski stavbi.  
Osnovni cilji programa so:

- zmanjšana vedenjska problematika otrok, 
- izboljšani u~ni uspeh, 
- opremljenost otrok za konstruktivnejše reševanje te`av,
- strukturirano pre`ivljanje prostega ~asa otrok,
- zmanjšati število otrok, ki so prepuš~eni ulici in posledi~no 

manj kaznivih dejanj,
- dru`enje.

Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Namen projekta: Za namene okrepljene podporne dejavnosti 
(brezpla~no informiranje in svetovanje za odrasle) je potrebno 
zagotoviti širitev mre`e svetovalnih središ~ in središ~ za samo-
stojno u~enje v regiji v obliki informacijsko-svetovalnih to~k in 
to~k vse`ivljenjskega u~enja na novih lokacijah v regiji (Šoštanj, 
Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Ljubno, Lu~e).
Rezultati oz. glavni cilji projekta:

- zagotoviti ob~anom razli~ne oblike pomo~i pri 
izobra`evanju v obliki informiranja in svetovanja,

- pove~ati dostop do izobra`evanja v kraju bivanja/dela,
- vzgajati in spodbujati ob~ane k vse`ivljenjskemu u~enju in 

uporabi IKT,
- promovirati, oglaševati mo`nosti in oblike vse`ivljenjskega 

u~enja,
- spodbujati ob~ane k inovativnosti in vklju~evanju v poklice oz. 

dejavnosti na podro~ju naravoslovja in tehniških strok.
Ve~ o projektu: www.lu-velenje.si

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Povezati celotni prostor mesta z brez`i~no po-
vezavo do interneta za ob~ane, poslovne`e in turiste. Trenutno 
sta postavljeni dve brez`i~ni to~ki – Titov trg in Rde~a dvorana.
Projekt brez`i~nega interneta v mestu vsebuje tudi vsebinski del, 
ki bo vklju~en v »spletno e-mesto« in bo obsegal grafi~ni prikaz 
pokritosti s signalom, popolna in enostavna navodila za dosto-
panje do omre`ja in izobra`evalne vsebine o internetnih tehnolo-
gijah. 
V sklopu projekta E-mesto `elimo uporabiti informacijske in komuni-
kacijske tehnologije (IKT) za izboljšanje `ivljenja prebivalcev Mestne 
ob~ine Velenje. V prvi fazi bodo potekali projekti na naslednjih podro~-
jih: e-u~enje, e-zdravje in e-uprava.
a) V podprojektu E-u~enje  bomo usposabljali  starejše osebe za 

uporabo IKT, pripravili te~aj u~enja matematike z uporabo IKT, 
ponujali online pomo~ u~encem in dijakom.

b) V podprojektu E-zdravje bomo skupaj z Zdravstvenim domom 
delali na uporabi IKT, ki bo izboljšala zdravstvene storitve.

c) Na podro~ju e-uprave bomo prebivalcem Velenja omogo~ili, da 
vse ve~ storitev opravijo online.

d) E-demokracija: omogo~ili bomo prebivalcem, da z uporabo 
interneta sodelujejo v razpravah o pomembnih vprašanjih za 
razvoj našega mesta.





Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje - TIC
Namen projekta: Urediti sisteme obveš~anja in usmerjanja, da 
bo mesto z okolico prijaznejše do turistov in ob~anov ter dose~i 
pregleden sistem ozna~evanja in vodenja turistov do ponudnikov 
turisti~nih storitev in  zanimivosti ter vzpostaviti video nadzor 
nad prometom v MO Velenje.
Cilji projekta: 

- dose~i prijaznejše mesto z okolico do turistov in ob~anov,
- dose~i pregleden sistem ozna~evanja in vodenja turistov 

do ponudnikov turisti~nih storitev in zanimivosti,
- pove~ati varnost v cestnem prometu,
- vplivati na zmanjšanje vandalizma.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta:  V MO Velenje smo `e leta 2001 v okviru 
projektu E-mesto pri~eli predvajati seje mestnega sveta v `ivo 
preko interneta in uvajati orodja e-demokracije. Tudi nadalje 
bomo zagotavljali sodobno informacijsko infrastrukturo vsem 
ob~anom, tudi tistim, ki `ivijo v najbolj geografsko deprivili-
giranih obmo~jih naše ob~ine. Zato smo na razpisu za postavitev 
javnih e-to~k z brez`i~nim dostopom v ruralnih obmo~jih, ki ga je 
razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, uspešno prijavili posta-
vitev e-to~ke v planinskem domu na Paškem Kozjaku. 
To~ka obsega dve uporabniški mesti (ra~unalnika z vso opremo) 
in brez`i~ni dostop do širokopasovnega interneta vsem zaintere-
siranim uporabnikom v radiju 800 m od lokacije planinske ko~e.
 

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje - TIC
Namen projekta: Turisti~ni »elektronski vodi~« z interaktivno 
podporo informacijskih to~k (v nadaljevanju TEV) je namenjen 
turisti~nim obiskovalcem za individualne oglede znamenitosti 
Velenja in okolice ter Šaleške doline. Pokrival bo široko paleto 
informacij in storitev. Osnova projekta bo interaktivna turisti~na 
karta, dostopna na internetnem portalu, ki bo tudi centralni up-
ravljalski sistem info to~k (centralno upravljanje vseh info to~k, 
nadzor uporabnikov, urejanje interaktivnih vsebin). Ro~ni pre-
nosni terminal ali sodoben mobilni telefon bo uporabniku (tu-
ristu) omogo~al popolno storitev glede na njegovo lokacijo in 
osebni profil.
Prenos informacij bodo zagotavljali mobilni operaterji oz. sistem 
brez`i~nega dostopa do interneta in IP telefonija. Vse 
informacije, ki bodo posredovane posameznemu obiskovalcu, 
bodo primerne za njegovo lokacijo (location-based) in prilagojene 
njegovemu osebnemu profilu. Sistem bo pokrival tudi uvedbo in 
delovanje “Velenje Tourist City Card” - kartico ugodnosti in 
spremljanja turista.





Nosilec projekta: Erico Velenje 
Namen projekta: Za pore~je Savinje je pripravljen projekt 
sanacije kanalizacijskih omre`ij in izgradnje ter nadgradnje ~istil-
nih naprav. Savinja naj bi z uresni~enjem tega projekta ponovno 
postala kopalna reka. Ob to~kovnem onesna`evanju ne smemo 
spregledati ploskovnega, ki ni ni~ manj pomembno za kakovost 
teko~ih voda. Savinjska regija je kmetijsko dokaj intenzivno 
obdelano obmo~je, zato je potrebno ugotoviti vpliv te dejavnosti 
na vodo, ki ob prometnih površinah in padavinskih vodah iz 
naselij prav tako onesna`uje naravna vodna telesa. V projekt sodi 
še priprava programov ukrepov in izobra`evanje kmetov ter 
sprememba odnosa do okolja. Cilj projekta je spremljanje kako-
vosti Savinje in njenih pritokov od izvira do izliva. K projektu sodi 
še popis vegetacije na re~nih bregovih za ugotavljanje bio-
diverzitete in dolo~itev površin, od koder lahko prihajajo ne-
gativni vplivi na vode. 

Nosilec projekta: ERICo Velenje
Namen projekta: Osnovni namen ustanovitve izobra`evalnega 
središ~a ERICo Velenje je dodatno izobra`evanje in  usposab-
ljanje dijakov za raziskovalno delo na naravoslovnem-okoljskem 
podro~ju. Ker v Sloveniji zaenkrat ni ustanove, kjer bi se mladi 
lahko skozi vse leto ukvarjali z raziskovanjem in prakti~nim 
delom, se v okviru Inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje 
razmi-šlja o ustanovitvi izobra`evalnega centra za mlade 
raziskovalce, s poudarkom na podro~jih ekologije, kemije, 
biologije, geografije in agronomije. Za organizacijo in vodenje 
takšnega programa je ERICo Velenje usposobljen tako kadrovsko 
kot tehni~no. K osnov-nim ciljem delovanja izobra`evalnega 
središ~a lahko uvrstimo u~enje in uporabo raziskovalnih, 
znanstvenih metod in na~inov raziskovalnega dela, pomo~ 
dijakom pri izbiri poklica, dvig okolj-ske zavesti in ugotavljanje 
stanja okolja in v primeru onesna-`enosti, predloge reševanja 
problematike ... 
Ve~ o projektu: www.erico.si

 

Nosilec projekta: HTZ, d.o.o.
Namen projekta: Program AquaVallis je plod sodelovanja med 
HTZ in Inštitutom za napetostno fiziko in raziskavo materialov iz 
Tomska, Rusija, kjer so v okviru raziskav novih materialov na 
nano nivoju razvili filtracijski material AquaVallis, ki omogo~a od-
stranjevanje vseh vrst virusov, bakterij in te`kih kovin iz pitne 
vode. Takšen filtracijski material je mo`no uporabiti za osebne, 
gospodinjske in industrijske namene, kjer je potrebno iz vode 
odstraniti viruse, bakterije, te`ke kovine in druge delce, ki se v 
vodi negativno naelektrijo. To omogo~a u~inkovitost filtracije 
99,999999 do 100 %, kar presega vse standarde in zagotavlja 
boljše zdravje ljudi. Za vse tri segmente smo razvili sisteme s 
filtrskimi vlo`ki iz lastne proizvodnje. AquaVallis filtrski vlo`ek bo 
predstavljal zadnjo stopnjo ~iš~enja, pri kateri bo odstranil pre-
ostale ne~isto~e v vodi. 



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Vizualno in funkcionalno posodobiti zunanjo 
podobo poslovilnega prostora. Zasnova obstoje~ega objekta, ra-
zen manjših funkcionalnih sprememb, ostane enaka in se nave-
zuje na novo zasnovano poslovilno dvoriš~e.
Obstoje~i zunanji del se pokrije s stekleno nadstrešnico. Ta je v 
prostor umeš~ena kot dopolnilni element mrliškim ve`icam in jih 
funkcionalno dopolnjuje v celoto. Preureditev je vklju~ena v `e 
nekatere obstoje~e ve`ice, ureditev sanitarij, ~ajne kuhinje, teh-
ni~nih prostorov in cvetli~arne.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Že ve~ kot trideset let je od tega, odkar se je 
pokopališka dejavnost iz Šmartna v Velenju prenesla na novo 
lokacijo v Podkraju. Pokopališ~e je sedaj zapuš~eno in ga je 
potrebno ustrezno urediti.
Najstarejši del pokopališ~a se bo ohranil in uredil kot spominski 
park, kjer je pod spomeniškim varstvom predvidena obnova 
kapelice in ohranitev najkvalitetnejših nagrobnikov, kri`ev in 
grobnic. 
Ohranjene bodo glavne poti, celotna grobna polja pa se bodo 
zatravila. Preostali del pokopališ~a bo urejen v spominski park s 
spominskim obele`jem za celotno pokopališ~e. Postavila se bo 
nova urbana oprema  (lu~i, klopi, koši za smeti idr.). Ker prometna 
in komunalna ureditev parka, cerkve in `upniš~a ne zadoš~ata 
današnjim standardom, se bodo v sklopu urejanja spominskega 
parka uredile tudi ceste, parkiriš~a, pešpoti ter kanalizacija.

Nosilec projekta: IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj 
informacijskih tehnologij Velenje
Namen projekta: Namen projekta je razviti ustvarjalnost, 
izumiteljstvo in spoštovanje intelektualne lastnine pri mlajši 
generaciji. Ciljne skupine projekta so: osnovnošolci, srednješolci 
in študenti univerz in višjih šol. V sklopu projekta smo promo-
virali projekt, izbrali udele`ence, pripravili u~ne materiale v kla-
si~ni in elektronski obliki. Izvajali smo delavnice, na katerih smo 
udele`ence seznanili z intelektualno lastnino, generiranjem idej 
in pripravo patentne prijave. 
Na delavnicah je bilo generiranih veliko idej, med katerimi smo 
izbrali najprimernejše za pripravo patentih prijav. Do sedaj smo 
pripravili pet patentnih prijav, ki smo jih posredovali Uradu RS za 
intelektualno lastnino. V primeru uspešnih prijav bomo pripravili 
tudi patentne prijave za tuje patentne urade.
Razvili smo spletno mesto projekta www.inovator.net, na kate-
rem bomo nadaljevali s promocijo izumiteljstva in izobra`e-
vanjem bodo~ih izumiteljev. Povezali smo se s šolami in podjetji, z 
dejavnostmi pa bomo nadaljevali tudi po kon~anem projektu.
V projektu smo zelo uspešno sodelovali z avstrijskim partnerjem 
KB5 iz Kirchbacha, v prihodnosti pa na~rtujemo dolgoro~no us-
pešno sodelovanje tudi na drugih podro~jih.



Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje - TIC
Namen projekta: 24-urni telefonski dostop do informacij.
Klicni center je posebna organiziranost 24-urnega posredovanja 
informacij preko telefona (podprta z ra~unalniškimi programi za 
hiter dostop do baz podatkov) s posebej usposobljeni kadri, ki 
posredujejo informacije 24 ur na dan v ve~ jezikih (simultano 
prevajanje in komuniciranje sedaj v 9 tujih jezikih). Ta sistem 
informiranja zagotavlja, da ves dan, še posebej pa, ko so uradne 
institucije (ob~inski uradi, zavodi in slu`be) zaprte, torej po-
poldan in pono~i, ob vikendih in praznikih, posredujejo ob~anom, 
doma~im in tujim gostom `eljene informacije o kraju, dogodkih 
in ostale servisne informacije, ki jih zanimajo.     
Sistem deluje tako, da se po zaprtju uradov oziroma za turisti~ne 
in druge informacije, npr. v TIC-u, takoj avtomatsko preklopi klic 
na telefonsko številko klicnega centra. Sicer pa ta sistem `e 
uporablja ve~ kot 20 ob~in v Sloveniji. V projekt se vklju~ujeta 
tudi Slovenska turisti~na organizacija in TZS.  
Klicni center bo zagotovo pomembno prispeval, da bodo infor-
macije o Velenju dostopne najširšemu krogu uporabnikov, ob~a-
nom in tudi doma~im ter tujim turistom, hkrati pa vklju~eval še 
druge projekte, kot je npr. Varna to~ka za otroke, kjer bodo lahko 
otroci in mladostniki koristili 24-urni dostop do telefonskega 
klica za pomo~ v stiski.

Nosilec projekta: Mestna ob~ina Velenje
Namen projekta: Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto je med-
narodni projekt, v katerega se vklju~ujejo mesta, ki sprejmejo 
obveznost, da bodo pospešeno razvijali mesto, ki bo prijazno do 
otrok. Enotna definicija, kaj je otrokom prijazno UNICEF-ovo 
mesto, ne obstaja. V razvitih dr`avah se daje poudarek reševanju 
okoljevarstvenih problemov ter izboljševanju rekreativnih po-
vršin, razvijanju parkov in zelenih površin, ureditvi prometa, s 
ciljem izboljšanja varnosti otrok ter akcijam zbiranja sredstev za 
posebne projekte v korist otrok. Skupna rde~a nit vsem je Kon-
vencija o otrokovih pravicah. Pogoj za vstop v projekt je soudele`-
ba otrok v okviru formalnih in neformalnih struktur. Ta projekt 
bo v prihodnjih letih deloval kot krovni projekt povezovanja 
nekaterih drugih projektov - Analiza polo`aja otrok, Lokalni 
akcijski na~rti za izboljšanje polo`aja otrok, Varne to~ke, Obnova 
otroških igriš~, Poštni nabiralniki in E-nabiralnik, Klicni center ... 
V okviru vseh operativnih dejavnosti se na~rtuje tudi posebna 
seja Sveta Mestne ob~ine Velenje - odprta predstavnikom otrok 
in mladih ter vseh akterjev, ki delujejo v korist otrok.

Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Namen projekta: Pismenost je klju~ni dejavnik podjetniške in 
posameznikove uspešnosti, saj pomembno vpliva na sposobnosti 
~loveških potencialov in razvoj klju~nih kompetenc za ̀ ivljenje v 
dru`bi znanja. Zato bomo s partnerji vzpostavili skupno mre`o za 
izvajanje razli~nih programov in ravni pismenosti ter ob~anom 
ponudili razli~ne programe za izboljšanje njihove funkcionalne 
pismenosti (branje, pisanje, ra~unanje, uporaba IKT).
Rezultati oz. glavni cilji projekta so:

- izvedba programov Usposabljanje za `ivljenjsko 
uspešnost (UŽU), 

- izvedba ciljno usmerjenih jezikovnih programov,
- izvedba programov ra~unalniške pismenosti.

Ve~ o projektu: www.lu-velenje.si

VARNA TO^KA





Predvidena gradnja na obmo~ju MO Velenje



Velenje ustvarjalno mesto

Velenje lahko svojo prihodnost gradi samo na ustvarjalnosti svojih prebivalcev.

Ustvarjalnost je temeljna lastnost ~loveških bitij in je kriti~ni vir za posameznika, skupnost in go-
spodarstvo. Ustvarjalne skupnosti so `ivahni, `ivljenju odprti prostori, ki vzpodbujajo osebno rast, 
kulturne in tehnološke preboje, odpirajo delovna mesta in ustvarjajo bogastvo ter sprejemajo 
razli~ne ̀ ivljenjske sloge in kulture.

Ustvarjalnost je sestavni del vsakogar od nas, tako da gradnja skupnosti idej pomeni omogo~anje 
izra`anja sposobnosti in lastne ustvarjalnosti vsakemu posamezniku ter mu omogo~a vlogo 
odgovornega ~lana skupnosti.

Na ela sodelovanja

1) Gojimo in nagrajujmo ustvarjalnost. Vsakdo je del verige ustvarjalnosti. Ustvarjalnost se 
lahko pojavi kadarkoli, kjerkoli in se lahko pravkar dogaja v vaši skupnosti. 

2) Vlagajmo v ustvarjalni ekosistem. Ta lahko vklju~uje umetnost in kulturo, šport, no~no 
`ivljenje, glasbeno sceno, lokale, umetnike in oblikovalce, inovatorje, podjet-nike, dostopne 
prostore, ̀ ivahne soseske, duhovnost, izobraževanje, gne~o, javna mesta, idr.

3) Sprejemamo raznovrstnost. Ta vodi k ustvarjalnosti, inovacijam in pozitivnemu gospodar-
skemu vplivu. Osebe iz razli~nih okolij, z razli~no preteklostjo in izkušnjami prispevajo k 
raznovrstnosti idej, izra`anju talentov in perspektiv, ki bogatijo skupnost. Na ta na~in ideje 
uspevajo in gradijo vitalne skupnosti.

4) Zagotovimo vsaki osebi, še posebej otrokom in mladim, pravico do ustvarjalnosti. Najvišja 
kakovost vse`ivljenjskega u~enja je klju~na za razvoj in ohranjanje ustvarjalnih posa-
meznikov kot vira za uspešno skupnost.

5) Razvijajmo ustvarjalnost `e pred porodom (z izobra`evanjem bodo~ih staršev), v vrtcih, 
šolah, podjetjih in ustanovah – vse ̀ ivljenje.

6) Izkoristimo izkušnje in ustvarjalnost starejših, pove`imo jih z energijo mladih.
7) Razvijajmo in podpirajmo  ustvarjalne podjetnike, izumitelje, inovatorje in umetnike.
8) Promovirajmo ustvarjalnost, znanost, tehnologije in umetnost.
9) Izkoristimo prednosti, ki jih ima Velenje – odprti prostor. Podprimo aktivnosti na prostem, 

sledimo primer Pikinega festivala.
10) Podpirajmo in razvijajmo socialne inovacije. Samo tako bomo mesto naredili privla~no.
11) Globalizacijo sprejmimo kot prilo`nost ne pa nevarnost.
12) Zavedajmo se, da razvoj gospodarstva temelji na 3T: tehnologiji, talentu, toleranci 

(strpnosti). Razvijajmo 3T v Velenju.

Sprejmimo odgovornost, da se zave`emo razvoju ustvarjalnosti v naši skupnosti. Razumemo, da se 
ideje in na~ela lahko spremenijo, da bi odra`ale neponovljive potrebe skupnosti.

Sprejmimo odlo~itev, da bomo spro`ili te ideje in jih vklju~ili v naša zasebna in javna ̀ ivljenja ter da 
bomo drug z drugim delili dose`ke in izmenjavali izkušnje, da bomo vsi skupaj uspeli v bolj 
ustvarjalni bivanjski izkušnji. Prihodnost Velenja je naš skupni izziv!

– 

~
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Zlata medalja evropskega tekmovanja v urejenosti mest
Entente Florale 1999 in naziv "Urejeno evropsko mesto",

1. mesto v tekmovanju TZS "Moja de`ela - lepa in gostoljubna" 
med ve~jimi mesti v Sloveniji, 2007

Velenje: Evropska prestolnica kulture - 2012 (partner);
mesto prilo`nosti;

varno mesto;
mesto energije;

mesto, prijazno ob~anom;
mesto, prijazno otrokom;

mesto, prijazno invalidom;
mesto ob jezerih;

mesto glasbe;
fakultetno mesto;

mesto sonca;
mesto v parku;

mesto uspe{no razvite sodobne industrije;
mesto bogate kulturne, tehni{ke in naravne dedi{~ine;

mesto kulture;
ustvarjalno mesto;

mesto mladih;
Pikino mesto;
mesto {porta;

mesto moderne;
urejeno mesto;
mesto cvetja;

Pozojevo mesto;
mesto lignita;

mesto festivalov;
e-mesto;

Velenje v evropski mre`i zdravih mest ...

Zalo`ila MO Velenje, marec 2008


