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OP IZOBRAŽ EVANJE

OP KAKOVOST Ž IVLJENJA

Druga š tevilka revije Razvoj prihaja med nas v č asu, ko se leto iz-
teka. Nekateri se v zadnjih dneh leta z mislimi pomudijo bolj pri 
ž e opravljenem, pri tem, kaj se je v skoraj minulem letu zgodilo, 
kaj ga je zaznamovalo. Drugi misli bolj usmerjamo v č as, ki je 
pred nami. 

Vsi pa smo v teh (pred)praznič nih dneh polni prič akovanja. Ra-
dovednosti. Kaj nam bo prinesela prihodnost? Preseneč enja so 
vč asih res lahko prijetna, sicer pa jih sam ne maram preveč . Za-
to menim, da je najpametneje, č e vzamemo stvari v svoje roke 
in naš  jutri nač rtujemo sami. Dobro pripravljeni, z dobrimi 
nač rti in z visokimi, a realnimi cilji, bomo prostor pustili le š e 
prijetnim preseneč enjem. 

Za uspeš no doseganje zastavljenih ciljev pa so v današ njem č a-
su nujne (pri marsikomu prav tako ne preveč  priljubljene) spre-
membe. Hitra odzivnost, sposobnost prilagajanja. Smelost, iz-
virnost, pogum. Stremljenje po presež kih. Vedno pomembneje 
je biti ne le dober, ampak najboljš i. Ne le hiter, ampak prvi. Za-
enkrat nam gre zelo dobro. Velenje je vedno na vrhu lestvice 
najlepš e urejenih slovenskih mest. Smo obč ina z najboljš o 
prakso elektronskega poslovanja. Energetsko najuč inkovitejš a 
obč ina. Prva lokalna skupnost, ki pristopa k celovitemu reš e-
vanju problematike nasilja. V preteklosti, ko je naš e mesto hitro 
raslo in se intenzivno razvijalo, smo bili prvi, edini, najboljš i …  
š e v marsič em. 

Prihodnost in razvojne prilož nosti Velenja ter š irš e regije vidi-
mo tudi v turizmu. Turizem je v sodobnem svetu ena pomem-
bnejš ih gospodarskih panog, ki spodbudno in razvojno deluje 
na mnoga druga področ ja. V tem trenutku pa ne gre zanemariti 
predvsem tega, da je turizem panoga, v kateri niti niso nujno 
potrebna velika zagonska sredstva, velika podjetja ... Vč asih so 
bili glavni igralci na turistič nem trgu tisti, ki so imeli naravne 
ali kulturne danosti. Te seveda ostajajo pomemben dejavnik, a 
današ nje najuspeš nejš e zgodbe v turizmu praviloma temeljijo 
na dobrih, izvirnih idejah. Pogosto preprostih, ki sč asoma pre-
rastejo v finanč no zahtevnejš e projekte. 

Preprič an sem, da imamo za razvoj turizma v Velenju, v naš i do-
lini in v Sloveniji na sploh, odlič ne mož nosti. Prilož nosti mora-
mo seveda prepoznati in izkoristiti. Da se bomo lahko primerno 
predstavljali drugim in jih preprič ali, moramo najprej najboljš e 
poiskati pri sebi. In biti na najdeno ponosni. Izboljš ati moramo 
svojo samopodobo in prepoznavnost. Ker mi smo uspeš na ob-
č ina, smo gospodarsko pomembni za celotno drž avo, smo mes-

to z visoko stopnjo bivalnega ugodja, smo otrokom, invali-
dom in okolju prijazna lokalna skupnost, smo sredina med-
kulturnega sož itja, smo mesto svobodnega duha in ustvar-
jalnih ljudi. 

Kakor je dejal mag. Bojan Maž gon, sodelavec svetovalnega 
podjetja prof. dr. Ferk & Partner, d. o. o.: »V Ljubljani š e vedno 
mislijo, da je Velenje vas, v kateri diš i po lignitu. Resnica pa je, 
da je Velenje v zadnjih petdesetih letih med vsemi slovenskimi 
mesti najbolj napredovalo. Je idealna obč ina, ki jo lahko dru-
gim predstavljamo kot zgled. Takš ne razvojne naravnanosti, 
kot jo ima Velenje, š e nismo sreč ali nikjer v Sloveniji.« 

V Velenju smo na pragu leta 2009 pripravljeni na nove izzive. 
V dokaz vam v prič ujoč i publikaciji ponujamo tudi kratek 
pregled nekaterih razvojnih projektov. Sam v predstavljene 
projekte verjamem. Verjamem v ljudi, ki stojijo za njimi. Eno-
stavno – verjamem v Velenje. Zato sem trdno preprič an, da 
bomo razvojnih projektov pripravili š e za precej š tevilk revije 
Razvoj. In da ne bo ostalo pri napovedih. Zato tudi tokrat – 
vabljeni k sodelovanju. Na cilju bomo hitreje in tam bo prijet-
neje, č e ga bomo dosegli skupaj.

Sreč ko Meh,
ž upan Mestne obč ine Velenje 
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poslanec SD v DZ RS

Spo{tovani

Dolga leta dajeta Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šo-
š tanj dolini in regiji pomemben gospodarski peč at. Nanju so ve-
zane š tevilne druž ine, organizacije, druš tva, pa tudi podjetja iz 
bliž nje in daljne okolice. Dajemo premog in s tem povezano ener-
gijo. To ni pomembno le za naš  prostor, ampak za celotno Slove-
nijo. In kot vse kaž e bo z investicijo v novi 600 MW blok tako š e 
nadaljnjih 40 let.

Energetska dejavnost je v preteklosti neizbrisno zaznamovala 
Šaleš ko dolino. Številne domač ije, celotne vasi in velik del Šoš -
tanja so se morale umakniti zahtevam po premogu. Vrednost vse-
ga, kar je bilo ž rtvovano zaradi potreb rudarjenja in energetike, 
se ne da izmeriti ne v denarju in ne v kakrš nikoli drugi merski 
enoti. 

Industrializacija je po drugi strani v naš e kraje prinesla tudi ve-
like razvojne spremembe. Nastalo je moderno mesto Velenje, ki v 
letu 2009 praznuje petdesetletnico obstoja. Številnim druž inam 
je prineslo novo kvaliteto v ž ivljenje: poleg stalnih delovnih mest 
š e stanovanja in š ole, kulturi, umetnosti in š portu namenjene 
objekte ter prostore za oddih in rekreacijo. 

Konkurenč nost na globalnem energetskem trgu zahteva uvajan-
je sodobnih tehnologij ter stalno rast produktivnosti. Posledič no 
se š tevilo delovnih mest pri proizvodnji premoga iz leta v leto 
zmanjš uje. Naš e misli se zato vse bolj usmerjajo v prihodnji go-
spodarski razvoj, ki bo omogoč al kvalitetna delovna mesta naš im 
otrokom, vnukom in vsem prihodnjim generacijam. Dolž nost 
nas, ki smo sedaj aktivni v podjetjih, lokalnih skupnostih, izobra-
ž evalnih ustanovah, ni samo to, da dobro opravljamo svoje redno 
delo in izpolnjujemo poslovne nač rte. Naš a skrb in dolž nost je 
tudi, da gledamo v prihodnost, vzpodbujamo in uresnič ujemo 
razvojna razmiš ljanja in omogoč imo mladim delo ter pogoje za 
kvalitetno ž ivljenje v naš ih krajih. Tako lahko opredelimo tudi 
glavno nalogo Odbora za razvoj SAŠA regije, ki je bil ustanovljen 
za vzpodbujanje medsebojnega razvojnega sodelovanja vseh za-
interesiranih akterjev. V njem so združ eni ž upani vseh obč in, 
vidni gospodarstveniki, predstavniki gospodarske in obrtne zbo-
rnice ter poslanci drž avnega zbora iz SAŠA regije, torej vsi tisti, ki 
lahko odloč ilno vplivajo na tukajš nji gospodarski in druž beni 
razvoj. 

Ena naš ih prioritetnih nalog je prav gotovo umestitev hitre ceste 
v naš e kraje. V današ njem č asu, ko so naš i uspehi in poslovanje 
vse bolj odvisni od odzivnega č asa, v katerem smo sposobni za-
gotoviti produkte, storitve in proizvode, po katerih je v Sloveniji 
in po svetu povpraš evanje, ne smemo pristati na to, da smo 
nekonkurenč ni le in zgolj zaradi cestnih ter drugih prometnih 
povezav. Predolgo se ž e vleč ejo naš a prizadevanja za vzpostavitev 
primerne cestne povezave tako na jug proti Sloveniji kakor tudi 
na sever proti Evropi, kar nam bi zagotovilo š e uspeš nejš e delo-
vanje, š e hitrejš i odziv, š e več jo konkurenč nost.

SAŠA regija nudi prebivalcem, obiskovalcem, turistom in gostom š tevilne mož -
nosti, ki pa jih š e ne znamo dobro predstaviti, promovirati. Zaradi tega je nujno 
skupno nač rtovanje turistič nih zmogljivosti. Res je, da je Premogovnik Velenje 
to okolje v več  kot 130-letnem delovanju izdatno preoblikoval, toda zdaj vidimo 
svoje nove prilož nosti v navezavi s turizmom, kar je nekako tudi unikat v svetu, 
saj gre pri tem za tesno sodelovanje med industrijo in turistič nimi panogami. 
Od rudarjenja poš kodovano okolje smo sanirali in mu dodali nove vsebine, da 
neuki obiskovalec sploh nima obč utka, da se v njem letno nakoplje 4 milijone 
premoga in proizvede več  kot tretjina slovenske električ ne energije. Še naprej se 
č utimo dolž ne podpirati razvojna prizadevanja na področ ju celotne regije, ki je 
bila dolga leta izrazito energetsko naravnana, sedaj pa iš č e razvojne mož nosti v 
povsem drugih dejavnostih. 

Med aktivnosti naš ega odbora sodi tudi pobuda za umestitev gospodarskega 
središ č a SAŠA regije med ključ ne nacionalne razvojne projekte. Pripravljamo 
š tudijo izvedljivosti in upravič enosti za umestitev SAŠE med gospodarska sre-
diš č a Slovenije. Med panoge in aktivnosti gospodarskega središ č a SAŠA bi zajeli 
poslovne cone, tehnološ ki park, regionalni mrež ni podjetniš ki inkubator, 
ključ ne turistič ne projekte. Skrbeti moramo za ustvarjanje novih delovnih 
mest, ki pa morajo ustvarjati vsaj takš en donos, č e ne š e več ji, kot ga sedaj ener-
getika in premogovniš tvo.

V odboru zagovarjamo tudi enoten pristop k izobraž evalnim aktivnostim. Po-
leg dobro razvejanega osnovno- in srednješ olskega izobraž evanja, č edalje več ji 
pomen in veljavo pridobiva tudi visokoš olsko izobraž evanje. V tej smeri so bile 
ž e oblikovane tudi konkretne vsebine (Visoka š ola za okolje, Fakulteta za ener-
getiko, v zaključ ku je formiranje Fakultete za glasbo).

V sodobni druž bi je potrebno velik poudarek namenjati investicijam v č loveš ke 
vire, v izobraž evanje in nove tehnologije. Truditi se moramo za kakovost ž iv-
ljenja in skladen regionalni razvoj ter nenazadnje za izboljš anje socialnega 
polož aja naš ih ljudi. Da pa bomo lahko to dosegli, potrebujemo skupno nač rto-
vanje prostora v smislu druž benega in gospodarskega razvoja – š e ena od nalog, 
ki nas č akajo v prihodnosti.

Odbor za razvoj SAŠA regije seveda ni operativni organ, ki bi lahko fizič no reš e-
val probleme s katerimi se sooč amo v naš i regiji. Je pa lahko moč an »MOVENS 
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smo naš e projekte ž e v fazi nač rtovanja uskladili z gospodar-
skimi subjekti, je zagotovo svojevrsten porok za uspeh. Prav 
tako kot je za uspeš no uresnič evanje zastavljenih razvojnih 
projektov izjemno pomembna izprič ana zmož nost lokalne 
politike, da se pri najzahtevnejš ih in hkrati tudi najpomem-
bnejš ih projektih poenoti. Naj omenim le dva takš na primera. 

Prvi je tesno povezan z dejavnostjo, na kateri je slonel razvoj 
naš e doline v preteklosti, in bo zagotovo v precejš nji meri 
slonel tudi š e v prihodnje. Gre seveda za proizvodnjo elek-
trič ne energije. Predstavniki lokalne politike in snovalci ener-
getske politike na lokalnem in drž avnem nivoju smo soglasni 
– za nadaljnji razvoj nujno potrebujemo š esti blok v Termo-
elektrarni Šoš tanj. Ta investicija bi poleg dodatnega energet-
skega vira, brez katerega bo Slovenija energetsko š e bolj od-
visna od uvoza, omogoč ila tudi okolju prijaznejš e pridobi-
vanje električ ne energije ter ohranila premogovniš ko dejav-
nost v dolini vse do leta 2050. 

Prav tako smo popolno soglasje dosegli glede tretje razvojne osi. Kako hitro 
cesto, ki bo naš  prostor povezala z avtocestnim križ em Slovenije, umestiti v pros-
tor, bo za snovalce tega projekta seveda zahtevna naloga. Č asovnica, ki so jo pri-
pravile pristojne služ be, ž al ne vzbuja pretiranega optimizma. A preprič an sem, 
da je v č asu, ko nove investicije nujno potrebujemo, saj lahko pomembno pri-
spevajo k reš evanju krize, predvidene roke mogoč e skrajš ati. Nadaljnji razvoj 
naš e doline pa tudi celotne Koroš ke je nedvomno odvisen tudi od realizacije tega 
projekta. Kar je seveda dovolj tehten razlog, da izgradnjo hitre ceste razumemo 
kot eno naš ih najpomembnejš ih prednostnih nalog. 

Ko govorim o prednostnih nalogah, o projektih, ki jim tudi sam pri svojem delu 
namenjam največ  pozornosti in aktivnosti, nikakor ne morem mimo projekta, 
ki ga sicer ne morem označ iti za razvojnega. Je pa nedvomno pomemben 
prispevek k viš ji kvaliteti ž ivljenja v naš i skupnosti. V mislih imam prepotrebno 
izgradnjo novega doma za varstvo odraslih. 

Verjetno so pred nami res č asi, ki velikim, zahtevnim razvojnim projektom ne 
bodo najbolj naklonjeni. A menim, da le na prvi pogled. Verjamem namreč , da so 
ravno ti hkrati edini nač in, ki nam bo pomagal tež ave spremeniti v prilož nosti. 

Vse dobro v č asih, ki prihajajo!

Bojan Kontič ,
velenjski poslanec

Dr. Milan Medved
Direktor Premogovnika Velenje in

Predsednik Odbora za razvoj SAŠA regije

R
Dose`ena soglasja



azvoj
Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008 2012–

Prihodnost Velenja je naš skupni izziv!

Bojan Kontič
Podž upan MO Velenje

poslanec SD v DZ RS

Spo{tovani

Dolga leta dajeta Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šo-
š tanj dolini in regiji pomemben gospodarski peč at. Nanju so ve-
zane š tevilne druž ine, organizacije, druš tva, pa tudi podjetja iz 
bliž nje in daljne okolice. Dajemo premog in s tem povezano ener-
gijo. To ni pomembno le za naš  prostor, ampak za celotno Slove-
nijo. In kot vse kaž e bo z investicijo v novi 600 MW blok tako š e 
nadaljnjih 40 let.

Energetska dejavnost je v preteklosti neizbrisno zaznamovala 
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se ne da izmeriti ne v denarju in ne v kakrš nikoli drugi merski 
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objekte ter prostore za oddih in rekreacijo. 
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je sodobnih tehnologij ter stalno rast produktivnosti. Posledič no 
se š tevilo delovnih mest pri proizvodnji premoga iz leta v leto 
zmanjš uje. Naš e misli se zato vse bolj usmerjajo v prihodnji go-
spodarski razvoj, ki bo omogoč al kvalitetna delovna mesta naš im 
otrokom, vnukom in vsem prihodnjim generacijam. Dolž nost 
nas, ki smo sedaj aktivni v podjetjih, lokalnih skupnostih, izobra-
ž evalnih ustanovah, ni samo to, da dobro opravljamo svoje redno 
delo in izpolnjujemo poslovne nač rte. Naš a skrb in dolž nost je 
tudi, da gledamo v prihodnost, vzpodbujamo in uresnič ujemo 
razvojna razmiš ljanja in omogoč imo mladim delo ter pogoje za 
kvalitetno ž ivljenje v naš ih krajih. Tako lahko opredelimo tudi 
glavno nalogo Odbora za razvoj SAŠA regije, ki je bil ustanovljen 
za vzpodbujanje medsebojnega razvojnega sodelovanja vseh za-
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vidni gospodarstveniki, predstavniki gospodarske in obrtne zbo-
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in po svetu povpraš evanje, ne smemo pristati na to, da smo 
nekonkurenč ni le in zgolj zaradi cestnih ter drugih prometnih 
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Prihodnost Velenja je naš skupni izziv!

Andreja Katič
Direktorica obč inske uprave

Mestne obč ine Velenje

»Kar 3,94 na lestvici od 1 (nisem pripravljen/a) do 5 (aktivno 
sem pripravljen/a) je znaš ala ocena prebivalk in prebivalcev 
na vpraš anje, kako so pripravljeni aktivno sodelovati pri obli-
kovanju dolgoroč nih politik. Ta ocena odraž a visoko stopnjo 
pripravljenosti prebivalstva glede nadaljnjega sodelovanja in 
predstavlja dobro osnovo za spodbujanje razvojnih partner-
stev za uspeš nost in prepoznavnost regije ter zagon projektov 
in s tem finanč nih sredstev pri spodbujanju aktivnega prebi-
valstva  v razvoj skupnosti,« je v poglavju Analiza stanja nave-
deno v strateš kem razvojnem dokumentu Mestne obč ine Ve-
lenje. 
Razvojna vizija Mestne obč ine Velenje temelji na ocenah in 
prič akovanjih lokalnega prebivalstva, hkrati pa vsebuje vse 
bistvene strateš ke usmeritve Slovenije in Evropske unije. Sled-
nje je posebej pomembno, saj nam omogoč a pridobivanje 
sredstev tako iz evropskih kot iz nacionalnih virov. 
Bistvene skupne toč ke Strategije razvoja Slovenije, Lizbonske 
pogodbe ter Vizije in strategije Mestne obč ine Velenje so ka-
kovost ž ivljenja, trajnostni razvoj in ustvarjanje kvalitetnih 
delovnih mest. Za njihovo uresnič enje sta potrebna hiter go-
spodarski razvoj in poveč anje zaposlenosti. Dosež emo ju lah-
ko predvsem s spodbujanjem inovativnosti ter podjetniš tva, z 
razš irjanjem uporabe informacijsko komunikacijskih tehno-
logij, z uč inkovitim posodabljanjem izobraž evalnih procesov.  
Med prednostnimi nalogami, ki jih navaja Strategija razvoja 
Slovenije, so za Velenje pomembne zlasti: spodbujanje podjet-
niš kega razvoja in poveč anje konkurenč nosti, poveč anje pri-
livov razvojno spodbudnih domač ih in tujih nalož b, spodbu-
janje vsež ivljenjskega uč enja, trajno obnavljanje prebivalstva, 
zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravje ter izboljš anje 
gospodarjenja s prostorom. 
Hotenja naš ih obč ank in obč anov, ki so sodelovali pri razi-
skavi, na podlagi katere smo v obč inski upravi oblikovali svoji 
vizijo in strategijo, lahko strnemo takole: privlač na bivalna 
klima, dober materialni in bivalni standard, okoljska vzdr-
ž nost. Največ ja tež ava, ki nam stoji na poti, je po mnenju ve-
č ine slaba prometna povezanost Velenja. Zato v prihodnosti 
naš o obč ino vsekakor vidimo kot infrastrukturno dobro pove-
zano, na inovativnosti in tehnologijah temelječ o, tako do pre-
bivalcev kakor do obiskovalcev odprto, do okolja prijazno ob-
č ino. 
Eden od korakov na poti do naš ega cilja je tudi to, da je Velenje 
v letoš njem letu postalo del mrež e Unicefovih otrokom prijaz-

nih mest. To seveda prinaš a nekatere obveze, hkrati pa pomeni viš jo razvojno 
stopnjo naš ega mesta. Mesto, prijazno do otrok, je mesto prijazno vsem, saj spod-
buja kakovost ž ivljenja, omogoč a uresnič evanje otrokovih pravic in demokra-
tič ne procese.  
Preprič ana sem, da bo Mestna obč ina Velenje jutri napredna, inovativna, pod-
jetna in prepoznavna. Naš e bivalno in delovno okolje bosta kvalitetna, kar bomo 
dosegali ob sodelovanju gospodarskega in javnega sektorja. Tako mislim, ker 
poznam oceno, zapisano na zač etku tega sestavka, in se zavedam, da je obč ina 
pri zastavljanju ciljev, pripravi in izvajanju projektov lahko uč inkovita le, č e ima 
podporo lokalnega prebivalstva. Seveda moramo nač rte usklajevati tudi z ob-
č inskim prorač unom, hkrati pa rač unati na realne mož nosti za pridobivanje 
sredstev iz drugih virov. 
V drugi š tevilki revije Razvoj predstavljamo nekaj novih projektov in tudi po-
roč amo o izvajanju nekaterih, o katerih smo pisali v prvi š tevilki. Lahko, da se bo 
zaradi gospodarske krize, ki bo vplivala tudi na poslovanje lokalnih skupnosti ter 
na mož nosti pridobivanja sredstev za sofinanciranje projektov, kakš en od napo-
vedanih rokov izvedbe odmaknil. A pomembno je, da se znamo pravilno odloč iti 
o prioritetah, da nač rtovanega ne opustimo. 
V nadaljnje branje revije Razvoj vas vabim z mislimi predsednika drž ave, dr. 
Danila Türka, ki je ob obisku v Velenju poudaril, da je k nam priš el z izrednim 
zanimanjem. Velenje je namreč  ocenil kot uspeš no mesto s š tevilnimi izkuš nja-
mi. Predvsem je pohvalil naš a prizadevanja na področ ju okoljevarstva in izobra-
ž evanja ter socialno skrb, ki po njegovem mnenju vlada v Velenju. V knjigo gos-
tov je zapisal: »Veseli me, da je Velenje razvilo tako celovite in uspeš ne koncepte 
razvoja za naš  č as. Veliko uspehov š e naprej.«

Andreja Katič , direktorica Uprave Mestne obč ine Velenje,
odgovorna urednica revije Razvoj

31. 1. 2008  Odprtje prostorov dekanata Visoke š ole za varstvo okolja ter 
Fakultete za energetiko s Centrom za energetske š tudije in 
raziskave v Velenju.

1. 2. 2008 Zaključ ek del na projektu »Vodovodni sistem Vinska Gora II. 
faza – odseki 11, 12 in 12A«.

25. 2. 2008 Predali v uporabo hodnik za peš ce in javno razsvetljavo ob 
drž avni cesti Velenje–Kavč e.

3. 4. 2008  Zač etek vrač anja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrež je.
8. 4. 2008 Zaključ na konferenca projekta FuturePublicEnergy.
8. 4. 2008 Ureditvena dela v okolici spomenika ''Marš al Tito''.

10. 4. 2008  Nagrada za Q obč ino.
20. 6. 2008 Podpis sporazuma o nadaljnjih aktivnostih za ustanovitev 

fakultete za glasbo v Velenju med Univerzo v Mariboru in 
Mestno obč ino Velenje.

27. 6. 2008 Zač etek delovanja WiFi omrež ja.
18. 7. 2008 Podpis pogodbe za zač etek obnovitve sanitarij na 

centralnem otroš kem igriš č u v Velenju.
1. 8. 2008 Zač etek del na Tomš ič evi cesti – od križ iš č a z Jenkovo cesto do 

Šumija.
1. 8. 2008 Sanacija plazu nad pokopališ č em Podkraj.

18. 8. 2008 Rekonstrukcija Aš kerč eve ceste.
25. 8. 2008 Uvedba mestnega prometa v Velenju - LOKALC.

1. 9. 2008 Menjava oken in vrat v objektih, v katerih imajo prostore 
velenjske krajevne skupnosti in mestne č etrti.

10. 9. 2008 Nova igrala za velenjska otroš ka igriš č a.
12. 9. 2008 Gradnja peš  poti in kolesarske steze z javno razsvetljavo, ki bo 

potekala ob desnem bregu Pake na odseku med Jenkovo cesto 
in Cesto talcev.

15. 9. 2008 Potrjen Predlog sklepa o zač etku priprave drž avnega 
prostorskega nač rta za drž avno cesto od priključ ka Šentrupert 
na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključ ka Velenje jug.

29. 10. 2008 Konč ana dela na javni razsvetljavi ob cesti Velenje–Kavč e.
16. 20. 2008 Podpis dogovora o izgradnji objekta Gaudeamus v Velenju.
2. 10. 2008 Rekonstrukcija ceste Podkraj–Andraž .
2. 10. 2008 Rekonstrukcije mrliš ke vež e in prekritja dvoriš č a na 

pokopališ č u Podkraj.
9. 10. 2008Obisk predsednika Republike Slovenije dr. Danilo Türk.

18. 11. 2008 Dogovor o soustanoviteljstvu Galerije Velenje.
1. 12. 2008 Podpis pisma o nameri o celovitem reš evanju nasilnih dejanj.
4. 12. 2008 Podpis dogovora z Premogovnikom o sodelovanju pri 

zagotavljanju varnosti.
10. 12. 2008 Nagrada za energetsko najbolj osveš č eno obč ino v Sloveniji.
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Prihodnost Velenja je naš skupni izziv!

Andreja Katič
Direktorica obč inske uprave

Mestne obč ine Velenje

»Kar 3,94 na lestvici od 1 (nisem pripravljen/a) do 5 (aktivno 
sem pripravljen/a) je znaš ala ocena prebivalk in prebivalcev 
na vpraš anje, kako so pripravljeni aktivno sodelovati pri obli-
kovanju dolgoroč nih politik. Ta ocena odraž a visoko stopnjo 
pripravljenosti prebivalstva glede nadaljnjega sodelovanja in 
predstavlja dobro osnovo za spodbujanje razvojnih partner-
stev za uspeš nost in prepoznavnost regije ter zagon projektov 
in s tem finanč nih sredstev pri spodbujanju aktivnega prebi-
valstva  v razvoj skupnosti,« je v poglavju Analiza stanja nave-
deno v strateš kem razvojnem dokumentu Mestne obč ine Ve-
lenje. 
Razvojna vizija Mestne obč ine Velenje temelji na ocenah in 
prič akovanjih lokalnega prebivalstva, hkrati pa vsebuje vse 
bistvene strateš ke usmeritve Slovenije in Evropske unije. Sled-
nje je posebej pomembno, saj nam omogoč a pridobivanje 
sredstev tako iz evropskih kot iz nacionalnih virov. 
Bistvene skupne toč ke Strategije razvoja Slovenije, Lizbonske 
pogodbe ter Vizije in strategije Mestne obč ine Velenje so ka-
kovost ž ivljenja, trajnostni razvoj in ustvarjanje kvalitetnih 
delovnih mest. Za njihovo uresnič enje sta potrebna hiter go-
spodarski razvoj in poveč anje zaposlenosti. Dosež emo ju lah-
ko predvsem s spodbujanjem inovativnosti ter podjetniš tva, z 
razš irjanjem uporabe informacijsko komunikacijskih tehno-
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Med prednostnimi nalogami, ki jih navaja Strategija razvoja 
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janje vsež ivljenjskega uč enja, trajno obnavljanje prebivalstva, 
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skavi, na podlagi katere smo v obč inski upravi oblikovali svoji 
vizijo in strategijo, lahko strnemo takole: privlač na bivalna 
klima, dober materialni in bivalni standard, okoljska vzdr-
ž nost. Največ ja tež ava, ki nam stoji na poti, je po mnenju ve-
č ine slaba prometna povezanost Velenja. Zato v prihodnosti 
naš o obč ino vsekakor vidimo kot infrastrukturno dobro pove-
zano, na inovativnosti in tehnologijah temelječ o, tako do pre-
bivalcev kakor do obiskovalcev odprto, do okolja prijazno ob-
č ino. 
Eden od korakov na poti do naš ega cilja je tudi to, da je Velenje 
v letoš njem letu postalo del mrež e Unicefovih otrokom prijaz-

nih mest. To seveda prinaš a nekatere obveze, hkrati pa pomeni viš jo razvojno 
stopnjo naš ega mesta. Mesto, prijazno do otrok, je mesto prijazno vsem, saj spod-
buja kakovost ž ivljenja, omogoč a uresnič evanje otrokovih pravic in demokra-
tič ne procese.  
Preprič ana sem, da bo Mestna obč ina Velenje jutri napredna, inovativna, pod-
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podporo lokalnega prebivalstva. Seveda moramo nač rte usklajevati tudi z ob-
č inskim prorač unom, hkrati pa rač unati na realne mož nosti za pridobivanje 
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STRATEŠKI 
RAZVOJNI DOKUMENT 
MESTNE OB^INE VELENJE

Za uspeš en razvoj obč ine je nujno oblikovanje njene vizije in 
strategije, saj le-ta umeš č a projekte v ciljno usmerjeno siner-
gijsko celoto.  Z vizijo dobi vsak projekt viš ji smisel, obenem pa 
vizija poveč uje pripadnost in motiviranost vseh obč anov ter 
predstavlja orodje za spremljanje napredka.

Ker smo na MOV ž eleli oblikovati vizijo, ki odraž a vrednote tu-
kaj ž iveč ih obč anov in njihova prič akovanja, smo se odloč ili, da 
pristopimo k izdelavi strateš ko razvojnega dokumenta po me-
todi VIS – vizija in strategija –, ki vključ uje sodelovanje obč anov. 
Strategijo razvoja Velenja do leta 2025 so tako pripravili v sve-
tovalni druž bi Prof. dr. Ferk & Partner, in sicer posebej za gospo-
darstvo, promet, okolje, izobraž evanje in kakovost ž ivljenja. 

Da lahko obč ina gradi prihodnost, se mora najprej zavedati 
svoje zač etne pozicije, vedeti torej mora, kje se trenutno nahaja. 
Pred oblikovanjem vizije smo tako analizirali stanje, s č imer 
smo ž eleli  ugotoviti, kako prebivalci Velenja dojemajo obč ino, 
ali radi ž ivijo v njej, kje vidijo prednosti in slabosti, kaj v svojem 
kraju pogreš ajo. 

Tako imenovana SWOT analiza je pokazala, da prebivalci vidijo 
prednosti predvsem v naravnih danostih, v gospodarskih de-
javnikih (odnos lokalne skupnosti do gospodarstva, razvita 
infrastruktura, velika podjetja), č loveš kih dejavnikih (zainte-
resiranost posameznikov, izobraž evalne ustanove, kadrovski 
potencial) in turizmu, slabosti pa vidijo na prvem mestu v pro-
metnih povezavah, nadalje v gospodarskih problemih (nizka 
podpora malim podjetjem, premalo delovnih mest, pomanj-
kanje gospodarstvu namenjenega prostora), kadrovskih pro-
blemih (pomanjkanje kadrov, beg mož ganov, nizka izobraz-
bena struktura) pa tudi v premajhnem zanimanju za kulturo, 
socialno stanje, premajhni pripadnosti mestu itd. Kot nevar-
nost pri nadaljnjem razvoju prebivalci navajajo demografske 
dejavnike (pomanjkanje znanja, beg mož ganov, beg mladih iz 
obč ine, staranje prebivalstva, nestrpnost), okoljske probleme, 
upravne probleme (neenotna lokalna politika, zakonodaja), 
gospodarske dejavnike (odvisnost od 2-3 več jih podjetij), 
prometno in komunikacisko infrastrukturo (zastarela promet-
na infrastruktura, slabe povezave). Prilož nosti pa vidijo pred-
vsem v turizmu, č loveš kih virih, znanju in razvoju, inovativ-
nosti, gospodarstvu (majhna in srednja podjetja, podjetniš tvo), 
energetiki, alternativnih virih, š portu, kulturi itd. 

Kot vrednote bivanja v Velenju danes prebivalci navajajo pred-
vsem kakovost ž ivljenja (urejenost okolja, varnost, dobro 
zdravstvo in š olstvo, dobri pogoji za delo in ž ivljenje, pestra 
kulturna in š portna ponudba), medč loveš ke odnose ter eko-
nomske in socialne razloge (dobra infrastruktura znotraj mes-
ta, več  delovnih mest, komunalne storitve, mesto prilož nosti, 
mesto zelenja itd.). 

Na vpraš anje kje vidijo najpomembnejš e vrednote v prihodnosti 
v obč ini Velenje, pa so prebivalci odgovorili tako, da je njihove 
odgovore mož no razvrstiti v naslednji dve skupini:

rvrednote, povezane na post-moderni razvoj 
gospodarstva: inovativnost, podjetnost, pritegovanje 
talentiranih posameznikov v obč ino, tehnološ ki razvoj, 
povezanost obč ine navzven, zaposljivost generacije nad 
65 let;

rvrednote, povezane s post-modernim ž ivljenjskim 
slogom: tolerantnost prebivalstva, okoljska osveš č enost, 
odprtost duha, povezanost znotraj obč ine,  pripadnost 
skupnosti.

Na temelju mnenj prebivalstva, SWOT in finanč ne analize, smo 
tako oblikovali naslednjo razvojno vizijo obč ine Velenje:

Vizija vsebuje temeljne strateš ke usmeritve EU in Slovenije, kar 
je pomembno pri pridobivanju sredstev iz evropskih in nacio-
nalnih virov ter odraž a temeljna hotenja prebivalstva.

Ker je celoten strateš ko razvojni dokument zasnovan na 5 steb-
rih oz. 5 operativnih programih – gospodarstvo, promet, okolje, 
izobraž evanje, kakovost ž ivljenja – so tudi cilji opredeljeni loč e-
no po teh področ jih. Na temelju analize stanja, opredeljene vizije 
in hotenj prebivalcev ter delavnic z obč insko upravo so v okviru 
vsakega operativnega programa kvantificirani cilji do leta 2025. 
V okviru analize smo opravili poglobljene delavnice s posamez-
niki, ki so vpeti v razvoj obč ine, izvedena je bila terenska anketa 
o zadovoljstvu prebivalcev Velenja in pa telefonska anketa o 
prepoznavnosti Velenja v sosednjih obč inah oz. v Sloveniji. Po-
stavljeni so zelo konkretni cilji. V okviru stebra »kakovost ž iv-
ljenja« naj bi tako Velenje do leta 2025 namesto sedanjih 190 
postelj v domovih za ostarele imelo 400 postelj, odhodki za 

Mestno obč ino Velenje bo odlikovalo 
razvito gospodarstvo, ki bo temeljilo na 
inovativnosti visoko usposobljenih 
strokovnjakov, zlasti na področ ju raziskav, 
oblikovanja ter sodobnih tehnologij, ki 
bodo predvsem okoljsko in energetsko 
prijazne.

Privlač na bivalna klima v smislu 
prijaznosti in tolerantnosti prebivalcev ter 
okoljske vzdrž nosti, bo ob visoki kakovosti 
ž ivljenja v smislu mož nosti za kulturno in 
š portno udejstvovanje ter odlič ni 
infrastrukturni vpetosti v okolje, 
pritegovala tako naselitev ustvarjalnih 
ljudi, kakor tudi turistič ne tokove.

VIZIJA MOV

POLITIKE EU
NACIONALNE STRATEGIJE

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM
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kulturne dejavnosti na prebivalca skupaj (brez investicij) naj bi se iz 29 EUR v 
letu 2007 poviš ali na 50 EUR, š portne površ ine naj bi se do leta 2025 poveč ale iz 

2sedanjih 1,88 na 4,00 m na prebivalca itd. Na področ ju izobraž evanja smo si 
zastavili cilje v obliki š tevila vpisanih otrok v vrtec, osnovno š olo, š tevila dijakov 
in š tudentov, š tevila srednješ olskih in visokoš olskih programov ipd. V stebru 
»okolje« smo si kot cilj postavili, da bodo vsa gospodinjstva vključ ena v organi-
ziran odvoz odpadkov, priključ ena na javni vodovod in na č istilno napravo. Na 
področ ju prometa so cilji definirani kot dolž ina asfaltiranih obč inskih cest, dol-
ž ina ploč nikov, urejenih kolesarskih stez, š tevilo javnih parkirnih mest in garaž  
itd. V stebru »gospodarstvo« pa smo si cilje zadali glede š tevila delovnih mest in 
podjetnikov, š tevila delovnih mest na domu, površ ine poslovnih, obrtnih in in-
dustrijskih con v obč ini, š tevila prenoč iš č , noč itev, š tevila ključ nih prireditev itd. 
V okviru vseh petih stebrov so postavljeni tudi cilji, ki jih merimo z zadovolj-
stvom obč anov, kot npr. zadovoljstvo obč anov s turistič no ponudbo, ponudbo 
stanovanj, delovnih mest, zadovoljstvo z urejenostjo cest in ulic, z dostopnostjo 
do telekomunikacij, javnim prevozom, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, kul-
turnim dogajanjem, mož nostjo š porta in rekreacije, medsosedskimi odnosi, 
varnostjo bivanja itd. To seveda pomeni, da bomo morali vsako leto izvesti 
anketo med obč ani in izmeriti stopnjo njihovega zadovoljstva.

Postavitev ciljev pa seveda ni konč ni korak. Ključ nega pomena je merjenje na-
predka, v okviru katerega z naborom indikatorjev sproti merimo uresnič evanje 
razvojne strategije. Za vsakega od petih programov je tako oblikovan tudi agre-
gatni kazalnik, ki je sestavljen iz več jega š tevila podkazalnikov. Te agregatne 
kazalnike in podkazalnike bomo letno spremljali in ugotavljali odstopanja od 
predvidenih vrednosti, na osnovi č esar bomo lahko primerno ukrepali.

Strateš ki razvojni dokument Mestne obč ine Velenje je bil sprejet tudi na novem-
brski seji sveta Mestne obč ine Velenje, kar mu daje š e več jo tež o. Predstavlja nam 
vodilo, kam naj bodo prioritetno usmerjene naš e aktivnosti pri uresnič evanju 
prič akovanj naš ih obč anov. Seveda gre za ''ž iv'' dokument, ki ga bo potrebno 
spremljati in prilagajati spremenjenim razmeram v okolju. 

Prijazno ste vabljeni, da si podrobnejš o predstavitev Strateš kega 
razvojnega dokumenta Mestne obč ine Velenje ogledate na naš i 
internetni strani www.velenje.si
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tovalni druž bi Prof. dr. Ferk & Partner, in sicer posebej za gospo-
darstvo, promet, okolje, izobraž evanje in kakovost ž ivljenja. 

Da lahko obč ina gradi prihodnost, se mora najprej zavedati 
svoje zač etne pozicije, vedeti torej mora, kje se trenutno nahaja. 
Pred oblikovanjem vizije smo tako analizirali stanje, s č imer 
smo ž eleli  ugotoviti, kako prebivalci Velenja dojemajo obč ino, 
ali radi ž ivijo v njej, kje vidijo prednosti in slabosti, kaj v svojem 
kraju pogreš ajo. 

Tako imenovana SWOT analiza je pokazala, da prebivalci vidijo 
prednosti predvsem v naravnih danostih, v gospodarskih de-
javnikih (odnos lokalne skupnosti do gospodarstva, razvita 
infrastruktura, velika podjetja), č loveš kih dejavnikih (zainte-
resiranost posameznikov, izobraž evalne ustanove, kadrovski 
potencial) in turizmu, slabosti pa vidijo na prvem mestu v pro-
metnih povezavah, nadalje v gospodarskih problemih (nizka 
podpora malim podjetjem, premalo delovnih mest, pomanj-
kanje gospodarstvu namenjenega prostora), kadrovskih pro-
blemih (pomanjkanje kadrov, beg mož ganov, nizka izobraz-
bena struktura) pa tudi v premajhnem zanimanju za kulturo, 
socialno stanje, premajhni pripadnosti mestu itd. Kot nevar-
nost pri nadaljnjem razvoju prebivalci navajajo demografske 
dejavnike (pomanjkanje znanja, beg mož ganov, beg mladih iz 
obč ine, staranje prebivalstva, nestrpnost), okoljske probleme, 
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vsem v turizmu, č loveš kih virih, znanju in razvoju, inovativ-
nosti, gospodarstvu (majhna in srednja podjetja, podjetniš tvo), 
energetiki, alternativnih virih, š portu, kulturi itd. 

Kot vrednote bivanja v Velenju danes prebivalci navajajo pred-
vsem kakovost ž ivljenja (urejenost okolja, varnost, dobro 
zdravstvo in š olstvo, dobri pogoji za delo in ž ivljenje, pestra 
kulturna in š portna ponudba), medč loveš ke odnose ter eko-
nomske in socialne razloge (dobra infrastruktura znotraj mes-
ta, več  delovnih mest, komunalne storitve, mesto prilož nosti, 
mesto zelenja itd.). 

Na vpraš anje kje vidijo najpomembnejš e vrednote v prihodnosti 
v obč ini Velenje, pa so prebivalci odgovorili tako, da je njihove 
odgovore mož no razvrstiti v naslednji dve skupini:

rvrednote, povezane na post-moderni razvoj 
gospodarstva: inovativnost, podjetnost, pritegovanje 
talentiranih posameznikov v obč ino, tehnološ ki razvoj, 
povezanost obč ine navzven, zaposljivost generacije nad 
65 let;

rvrednote, povezane s post-modernim ž ivljenjskim 
slogom: tolerantnost prebivalstva, okoljska osveš č enost, 
odprtost duha, povezanost znotraj obč ine,  pripadnost 
skupnosti.

Na temelju mnenj prebivalstva, SWOT in finanč ne analize, smo 
tako oblikovali naslednjo razvojno vizijo obč ine Velenje:

Vizija vsebuje temeljne strateš ke usmeritve EU in Slovenije, kar 
je pomembno pri pridobivanju sredstev iz evropskih in nacio-
nalnih virov ter odraž a temeljna hotenja prebivalstva.

Ker je celoten strateš ko razvojni dokument zasnovan na 5 steb-
rih oz. 5 operativnih programih – gospodarstvo, promet, okolje, 
izobraž evanje, kakovost ž ivljenja – so tudi cilji opredeljeni loč e-
no po teh področ jih. Na temelju analize stanja, opredeljene vizije 
in hotenj prebivalcev ter delavnic z obč insko upravo so v okviru 
vsakega operativnega programa kvantificirani cilji do leta 2025. 
V okviru analize smo opravili poglobljene delavnice s posamez-
niki, ki so vpeti v razvoj obč ine, izvedena je bila terenska anketa 
o zadovoljstvu prebivalcev Velenja in pa telefonska anketa o 
prepoznavnosti Velenja v sosednjih obč inah oz. v Sloveniji. Po-
stavljeni so zelo konkretni cilji. V okviru stebra »kakovost ž iv-
ljenja« naj bi tako Velenje do leta 2025 namesto sedanjih 190 
postelj v domovih za ostarele imelo 400 postelj, odhodki za 

Mestno obč ino Velenje bo odlikovalo 
razvito gospodarstvo, ki bo temeljilo na 
inovativnosti visoko usposobljenih 
strokovnjakov, zlasti na področ ju raziskav, 
oblikovanja ter sodobnih tehnologij, ki 
bodo predvsem okoljsko in energetsko 
prijazne.

Privlač na bivalna klima v smislu 
prijaznosti in tolerantnosti prebivalcev ter 
okoljske vzdrž nosti, bo ob visoki kakovosti 
ž ivljenja v smislu mož nosti za kulturno in 
š portno udejstvovanje ter odlič ni 
infrastrukturni vpetosti v okolje, 
pritegovala tako naselitev ustvarjalnih 
ljudi, kakor tudi turistič ne tokove.

VIZIJA MOV
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NACIONALNE STRATEGIJE
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kulturne dejavnosti na prebivalca skupaj (brez investicij) naj bi se iz 29 EUR v 
letu 2007 poviš ali na 50 EUR, š portne površ ine naj bi se do leta 2025 poveč ale iz 

2sedanjih 1,88 na 4,00 m na prebivalca itd. Na področ ju izobraž evanja smo si 
zastavili cilje v obliki š tevila vpisanih otrok v vrtec, osnovno š olo, š tevila dijakov 
in š tudentov, š tevila srednješ olskih in visokoš olskih programov ipd. V stebru 
»okolje« smo si kot cilj postavili, da bodo vsa gospodinjstva vključ ena v organi-
ziran odvoz odpadkov, priključ ena na javni vodovod in na č istilno napravo. Na 
področ ju prometa so cilji definirani kot dolž ina asfaltiranih obč inskih cest, dol-
ž ina ploč nikov, urejenih kolesarskih stez, š tevilo javnih parkirnih mest in garaž  
itd. V stebru »gospodarstvo« pa smo si cilje zadali glede š tevila delovnih mest in 
podjetnikov, š tevila delovnih mest na domu, površ ine poslovnih, obrtnih in in-
dustrijskih con v obč ini, š tevila prenoč iš č , noč itev, š tevila ključ nih prireditev itd. 
V okviru vseh petih stebrov so postavljeni tudi cilji, ki jih merimo z zadovolj-
stvom obč anov, kot npr. zadovoljstvo obč anov s turistič no ponudbo, ponudbo 
stanovanj, delovnih mest, zadovoljstvo z urejenostjo cest in ulic, z dostopnostjo 
do telekomunikacij, javnim prevozom, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, kul-
turnim dogajanjem, mož nostjo š porta in rekreacije, medsosedskimi odnosi, 
varnostjo bivanja itd. To seveda pomeni, da bomo morali vsako leto izvesti 
anketo med obč ani in izmeriti stopnjo njihovega zadovoljstva.

Postavitev ciljev pa seveda ni konč ni korak. Ključ nega pomena je merjenje na-
predka, v okviru katerega z naborom indikatorjev sproti merimo uresnič evanje 
razvojne strategije. Za vsakega od petih programov je tako oblikovan tudi agre-
gatni kazalnik, ki je sestavljen iz več jega š tevila podkazalnikov. Te agregatne 
kazalnike in podkazalnike bomo letno spremljali in ugotavljali odstopanja od 
predvidenih vrednosti, na osnovi č esar bomo lahko primerno ukrepali.

Strateš ki razvojni dokument Mestne obč ine Velenje je bil sprejet tudi na novem-
brski seji sveta Mestne obč ine Velenje, kar mu daje š e več jo tež o. Predstavlja nam 
vodilo, kam naj bodo prioritetno usmerjene naš e aktivnosti pri uresnič evanju 
prič akovanj naš ih obč anov. Seveda gre za ''ž iv'' dokument, ki ga bo potrebno 
spremljati in prilagajati spremenjenim razmeram v okolju. 

Prijazno ste vabljeni, da si podrobnejš o predstavitev Strateš kega 
razvojnega dokumenta Mestne obč ine Velenje ogledate na naš i 
internetni strani www.velenje.si
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Poslovna cona Rudarski dom – 
razvojno tehnološko središ~e RONDO 

gospodarstvo
Arhiv MO Velenje, foto: Albin Inkret.

OP GOSPODARSTVO

Gospodarsko središ~e SAŠA

Nosilec projekta:

Status projekta: v izvajanju

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj 
regij;  prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi«. 

Namen celotnega projekta je vzpostaviti prostorske pogoje za izvajanje nalog 
podjetniš kega inkubatorja v objektu bivš i »M club« na Koroš ki cesti. Projekt Po-
slovna cona Rudarski dom – razvojno tehnološ ko središ č e zajema adaptacijo 
proizvodne hale v prostor, namenjen inkubiranim podjetjem s srednje zahtev-
nimi tehnološ kimi proizvodnimi dejavnostmi, ki bo predstavljala javno infra-
strukturo. S projektom bomo pridobili 2.500 m2 poslovnih in proizvodnih pro-
storov, ki bodo namenjena inkubiranim podjetjem. S projektom omogoč amo 
tako razvoj podjetniš tva v Velenju in š irš e ter prispevamo k doseganju ciljev in 
usmeritvi obč ine, drž ave in EU, povezane s podjetniš kim delom gospodarstva. 
Projekt bo prispeval k razvoju novih podjetij z viš jo dodano vrednostjo, odpiranju 
novih kvalitetnih delovnih mest ter dvigu konkurenč nosti podjetij. Projekt traja 
od leta 2007 do 2010, vrednost investicije je 2.117.514 EUR, od tega Evropski sklad 
za regionalni razvoj sofinancira projekt v viš ini 1.603.355 EUR, MO Velenje v 
viš ini 514.159 EUR.

 Mestna obč ina Velenje

Nosilec projekta:Lokalne skupnosti in gospodarstvo SAŠA subregije

Status projekta: v izvajanju

V subregiji SAŠA se je do danes zbralo veliko znanja in izkuš enj na različ nih po-
droč jih. Imamo pa premalo podpornih institucij, ki bi povezano in organizirano 
spodbujala nastajanje in rast podjetij z visoko dodano vrednostjo ter za to potreb-
no infrastrukturo. Zato je Mestna obč ina Velenje ena od aktivnih akterjev pri 
pripravi vseh potrebnih dokumentov za umestitev SAŠA subregije kot deseto go-
spodarsko središ č e Slovenije. Gospodarska in druž bena razvitost ter lega območ -
ja so strateš kega pomena za Slovenijo, kar š e dodatno nakazuje potrebo po vzpo-
stavitvi gospodarskega središ č a na tem območ ju. Gospodarsko središ č e bo s svo-
jo sinergijo in razvojem pozitivno vplivalo na razvoj in konkurenč nost regije in 
celotne Slovenije, kar bomo z izdelano š tudijo izvedljivosti in upravič enosti tudi 
dokazali. V to središ č e bodo vpeti vsi nosilci razvoja regije – lokalne skupnosti, 
gospodarstvo, podjetniš ki inkubator, izobraž evalne ustanove, MIC, inš tituti in 
raziskovalne ustanove. S podpisom Pobude za umestitev gospodarskega središ č a 
SAŠA subregije v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-
2023 so povezanost in skupno vizijo potrdili vsi ž upani desetih obč in in direktorji 
desetih podjetij iz SAŠA subregije.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Kot smo omenili ž e v prejš nji š tevilki revije Razvoj, mesto Velenje potrebuje več -
namenski prireditveni prostor za izvajanje več jih in odmevnih prireditev ob 
Velenjskem jezeru. V č asu, ki je pretekel do izdaje nove š tevilke revije Razvoj, je 
Mestna obč ina Velenje izvedla nateč aj, na katerem je zmagala idejna reš itev 
podjetja Vegrad projektivni biro. Omenjena reš itev »presega stereotipno obliko 
prireditvenega odra kot š katle, paviljona ali š koljke. Oder je ž ivahno razgiban 
dinamič en organski kompleks, ki ne omejuje, ampak nudi različ ne mož nosti 
uporabe – postane lahko prilagodljiv in izzivalen objekt, ki je povsem usidran v 
dano lokacijo in ji kar najbolje služ i. Nastane objekt, ki zaradi nenavadnosti 
č loveka privlač i sam po sebi, da si ga mora ogledati z vseh strani in zlesti nanj, 
č e pride blizu.«

Prireditveni prostor Jezero
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Mrežni podjetniški 
inkubator SAŠA 

OP GOSPODARSTVO OP GOSPODARSTVO

Nosilec projekta:Mladinski center Velenje, Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v izvajanju

Oktobra 2008 je Mladinski center Velenje v sodelovanju z Mestno obč ino Velenje 
prijavljal projektni predlog na javni razpis Ministrstva za š olstvo in š port: » Izbor 
operacij  za sofinanciranje investicij v mladinsko turistič no infrastrukturo - mla-
dinski centri«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.  

Predmet prijavljene investicije je »IZGRADNJA MLADINSKO-TURISTIČ NE 
INFRASTRUKTURE V VELENJU – MLADINSKI CENTER S HOTELOM«, ki zajema 
ureditev 1.530 m2 površ in, in sicer za naslednja namena: 

2
l948 m za mladinski hotel  z 58 lež iš č i, katerih standard bo primerljiv s 

podobnimi objekti v Evropi;
2

l582 m za  delovanje  mladinskega centra.

Mladinski hotel bo lociran v neposredni bliž ini centra mesta Velenje, v objektu na 
lokaciji Efenkova 61 v Velenju. Programsko gledano bo Mladinski center s hote-
lom namenjen kot  podpora izvajanju projektov, programov Mladinskega centra 
Velenje ter kot nizko cenovno prenoč iš č e, namenjeno predvsem mladim. Ob 
predpostavki, da bo projekt odobren v mesecu januarju 2009, s č imer bodo delno 
zagotovljena sredstva za investicijo, se bo investicija zač ela izvajati najkasneje v 
mesecu aprilu 2009. Zaključ ek investicija in predaja v uporabo oz. namen, se 
predvideva v juliju 2010. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V okviru te operacije smo na drugi in tretji javni razpis za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« (v okviru operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013) na razvojno prioriteto 
»razvoj regij« uspeš no prijavili projekt Prenova mestnih jeder – Vila Bianca – I. in 
II. faza. 

S predvidenimi sredstvi bomo v prvi fazi projekta financirali: 
rsanacijo in gradbeno rekonstrukcijo celotnega objekta (sanacija in 

rekonstrukcija objekta, obnovitev strehe in fasade, ureditev zunanjega 
dvigala z njegovo nabavo in montaž o), 

rureditev pomož nih prostorov (ogrevanje, drugi pomož ni prostori),
rdokonč na ureditev prostorov v pritlič ju in prvem nadstropju objekta 

(inš talacije, tlaki, notranji ometi, vgrajena oprema), vključ no z nabavo in 
montaž o opreme,

rizvedba zunanje ureditve v obsegu, potrebnem za zagotovitev obratovanja 
objekta.

2
rPo izvedbi prve faze bo dano v uporabo 624 m površ in.
rV okviru druge faze (zajema obdobje 2008 – 2010) bodo zaključ ena dela 

pri urejanju:
rdrugega nadstropja,
rmansarde,
rzunanje ureditve objekta (dokonč na zunanja ureditev, pohodne poti).

2Po izvedbi druge faze bo dano v uporabo š e dodatnih 457 m površ in.

Projekt traja od leta 2007 do 2010, vrednost investicije 2.135.493 EUR (Evropski 
sklad za regionalni razvoj: 1.213.499 EUR, MO Velenje 921.994 EUR).

Nosilec projekta:SAŠA inkubator, druž ba za podjetniš ko in 
poslovno svetovanje, d.o.o.

Status projekta: v izvajanju

Ustanovitelji: PV Invest d.o.o., Savinjsko-š aleš ka območ na razvojna 
agencija, TehnoCenter Univerze v Mariboru, d.o.o. in 
Šolski center Velenje.

SAŠA inkubator je regionalni mrež ni podjetniš ki inkubator, ki svoje dejavnosti 
razvija v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v SAŠA regiji, regijskim gospodar-
stvom  ter izobraž evalnimi in raziskovalnimi organizacijami. 

Regionalni podjetniš ki inkubator SAŠA regije nudi podporno okolje mladim ino-
vativnim podjetjem v SAŠA regiji, saj ž eli pomagati pri nastanku novih inovativ-
nih podjetij, spodbuditi hitrejš i razvoj ž e obstoječ ih ter prispevati k dvigu na 
znanju temelječ ega podjetniš tva. Poslanstvo SAŠA inkubatorja je, da s spodbu-
janjem podjetniš tva, opravljanjem svetovalnih storitev in oddajanjem opremlje-
nih poslovnih prostorov inkubirancem prispeva k razvojnemu prestrukturi-
ranju regije. S promocijo in zagotavljanjem podpornih storitev za nastanek in 
razvoj inovativnih podjetij v SAŠA regiji inkubator ž eli spodbuditi posameznike 
in skupine z inovativnimi podjetniš kimi idejami, da le-te uspeš no realizirajo. 
Inkubiranim podjetjem in drugim č lanom inkubator nudi: 
rnajem opremljenih poslovnih prostorov z ustrezno IKT opremo,
rsvetovanje pri pripravi poslovnega nač rta,
rsvetovanje pri razvoju podjetniš ke ideje,
rpomoč  pri registraciji podjetja, 
radministrativno podporo za inkubirana podjetja, 
rstrokovna usposabljanja, 
rpomoč  pri vzpostavitvi povezav s potencialnimi investitorji in poslovnimi 

partnerji,
rinformacije o razpisih nepovratnih sredstev za podjetnike ter strokovno 

pomoč  pri pripravi projektne dokumentacije. 

Vizija SAŠA inkubatorja je postati eden od najpomembnejš ih dejavnikov razvoja 
podjetniš tva v regiji in ključ ni povezovalec vseh, ki lahko prispevajo k razvoju 
podjetniš tva. 

V okviru razvitega regijska nateč aja za novoustanovljena podjetja »Zma-
govalna ideja«, ki ga pripravlja skupaj s partnerji, generalnim pokroviteljem 
Premogovnikom Velenje d. d. in osrednjim regionalnim partnerjem Mestno 
obč ino Velenje, SAŠA inkubator poskuš a identificirati podjetniš ke ideje z izde-

lanimi poslovnimi nač rti s področ ij okoljskih tehnologij, energe-
tike, medijev, informatike, turizma, transporta in logistike ter 
drugih perspektivnih področ ij. Nateč aj je partnersko povezan s 
slovenskim tekmovanjem start up podjetij, kjer se bodo lahko 
najboljš a mlada podjetja iz regije potegovala za laskavi naslov 
“ Slovenski start up leta” . V sodelovanju s partnerji inkubator 
pripravlja tudi  specializirane podjetniš ke delavnice za pisanje 
poslovnih nač rtov s praktič no uporabo orodij za poslovno na-
č rtovanje in pripravo trž enjskega nač rta.

Vse informacije o SAŠA inkubatorju in nateč aju »Zmagovalna 
ideja« so dostopne na spletni strani inkubatorja www.sasa-
inkubator.si, kjer se lahko brezplač no vpiš ete v bazo č lanov 
SAŠA inkubatorja. Vse vpisane č lane redno informiramo o naš ih 
aktivnosti in prilož nostih, ki jih nudijo razpisi za pridobitev ne-
povratnih sredstev EU. 

Vabimo vas, da se nam pridruž ite in izkoristite prilož nosti so-
delovanja s SAŠA inkubatorjem, ki ga izgrajujemo za (bodoč e) 
podjetnike SAŠA regije.

Individualna gradnja Bev~e
Nosilec projekta: MINS

Status projekta: v izvajanju

Na območ ju naselja Bevč e severno od ceste Velenje–Arja vas na zemljiš č u s par-
celnimi š t. 178/1, 182/5, 182/1, 182/14, 182/15 in 183/9 k.o. Bevč e se bo zgradilo 
6 stanovanjskih objektov, vsak s po 4 stanovanjskimi enotami.

Vse vrstne hiš e bodo sestavljene iz pritlič ja na nivoju terena ter mansarde. Objek-
ti ne bodo podkleteni. Po obliki bodo objekti enostavne pravokotne tlorisne obli-
ke. Horizontalni zunanji gabariti enega niza (š tirih stanovanjskih enot) bodo 
39,10 m x 7,60 m. Viš inski gabariti bodo cca 6,70 m v skrajni slemenski toč ki. Vsi 
objekti bodo izdelani do podaljš ane III. gradbene faze. Površ ine posamezne sta-
novanjske enote bodo naslednje:

2
nZAZIDALNA POVRŠINA:        75,24 m

2
nBRUTO POVRŠINA:           150,48 m

2
nBRUTO PROSTORNINA:    812,60 m

2
nNETO POVRŠINA:             122,69 m

2
nNETO PROSTORNINA:       601,20 m
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Mladinski center s hotelom

Revitalizacija Vile Bianca
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Razvoj Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008–2012

Mrežni podjetniški 
inkubator SAŠA 

OP GOSPODARSTVO OP GOSPODARSTVO

Nosilec projekta:Mladinski center Velenje, Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v izvajanju

Oktobra 2008 je Mladinski center Velenje v sodelovanju z Mestno obč ino Velenje 
prijavljal projektni predlog na javni razpis Ministrstva za š olstvo in š port: » Izbor 
operacij  za sofinanciranje investicij v mladinsko turistič no infrastrukturo - mla-
dinski centri«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.  

Predmet prijavljene investicije je »IZGRADNJA MLADINSKO-TURISTIČ NE 
INFRASTRUKTURE V VELENJU – MLADINSKI CENTER S HOTELOM«, ki zajema 
ureditev 1.530 m2 površ in, in sicer za naslednja namena: 

2
l948 m za mladinski hotel  z 58 lež iš č i, katerih standard bo primerljiv s 

podobnimi objekti v Evropi;
2

l582 m za  delovanje  mladinskega centra.

Mladinski hotel bo lociran v neposredni bliž ini centra mesta Velenje, v objektu na 
lokaciji Efenkova 61 v Velenju. Programsko gledano bo Mladinski center s hote-
lom namenjen kot  podpora izvajanju projektov, programov Mladinskega centra 
Velenje ter kot nizko cenovno prenoč iš č e, namenjeno predvsem mladim. Ob 
predpostavki, da bo projekt odobren v mesecu januarju 2009, s č imer bodo delno 
zagotovljena sredstva za investicijo, se bo investicija zač ela izvajati najkasneje v 
mesecu aprilu 2009. Zaključ ek investicija in predaja v uporabo oz. namen, se 
predvideva v juliju 2010. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V okviru te operacije smo na drugi in tretji javni razpis za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« (v okviru operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013) na razvojno prioriteto 
»razvoj regij« uspeš no prijavili projekt Prenova mestnih jeder – Vila Bianca – I. in 
II. faza. 

S predvidenimi sredstvi bomo v prvi fazi projekta financirali: 
rsanacijo in gradbeno rekonstrukcijo celotnega objekta (sanacija in 

rekonstrukcija objekta, obnovitev strehe in fasade, ureditev zunanjega 
dvigala z njegovo nabavo in montaž o), 

rureditev pomož nih prostorov (ogrevanje, drugi pomož ni prostori),
rdokonč na ureditev prostorov v pritlič ju in prvem nadstropju objekta 

(inš talacije, tlaki, notranji ometi, vgrajena oprema), vključ no z nabavo in 
montaž o opreme,

rizvedba zunanje ureditve v obsegu, potrebnem za zagotovitev obratovanja 
objekta.

2
rPo izvedbi prve faze bo dano v uporabo 624 m površ in.
rV okviru druge faze (zajema obdobje 2008 – 2010) bodo zaključ ena dela 

pri urejanju:
rdrugega nadstropja,
rmansarde,
rzunanje ureditve objekta (dokonč na zunanja ureditev, pohodne poti).

2Po izvedbi druge faze bo dano v uporabo š e dodatnih 457 m površ in.

Projekt traja od leta 2007 do 2010, vrednost investicije 2.135.493 EUR (Evropski 
sklad za regionalni razvoj: 1.213.499 EUR, MO Velenje 921.994 EUR).

Nosilec projekta:SAŠA inkubator, druž ba za podjetniš ko in 
poslovno svetovanje, d.o.o.

Status projekta: v izvajanju

Ustanovitelji: PV Invest d.o.o., Savinjsko-š aleš ka območ na razvojna 
agencija, TehnoCenter Univerze v Mariboru, d.o.o. in 
Šolski center Velenje.

SAŠA inkubator je regionalni mrež ni podjetniš ki inkubator, ki svoje dejavnosti 
razvija v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v SAŠA regiji, regijskim gospodar-
stvom  ter izobraž evalnimi in raziskovalnimi organizacijami. 

Regionalni podjetniš ki inkubator SAŠA regije nudi podporno okolje mladim ino-
vativnim podjetjem v SAŠA regiji, saj ž eli pomagati pri nastanku novih inovativ-
nih podjetij, spodbuditi hitrejš i razvoj ž e obstoječ ih ter prispevati k dvigu na 
znanju temelječ ega podjetniš tva. Poslanstvo SAŠA inkubatorja je, da s spodbu-
janjem podjetniš tva, opravljanjem svetovalnih storitev in oddajanjem opremlje-
nih poslovnih prostorov inkubirancem prispeva k razvojnemu prestrukturi-
ranju regije. S promocijo in zagotavljanjem podpornih storitev za nastanek in 
razvoj inovativnih podjetij v SAŠA regiji inkubator ž eli spodbuditi posameznike 
in skupine z inovativnimi podjetniš kimi idejami, da le-te uspeš no realizirajo. 
Inkubiranim podjetjem in drugim č lanom inkubator nudi: 
rnajem opremljenih poslovnih prostorov z ustrezno IKT opremo,
rsvetovanje pri pripravi poslovnega nač rta,
rsvetovanje pri razvoju podjetniš ke ideje,
rpomoč  pri registraciji podjetja, 
radministrativno podporo za inkubirana podjetja, 
rstrokovna usposabljanja, 
rpomoč  pri vzpostavitvi povezav s potencialnimi investitorji in poslovnimi 

partnerji,
rinformacije o razpisih nepovratnih sredstev za podjetnike ter strokovno 

pomoč  pri pripravi projektne dokumentacije. 

Vizija SAŠA inkubatorja je postati eden od najpomembnejš ih dejavnikov razvoja 
podjetniš tva v regiji in ključ ni povezovalec vseh, ki lahko prispevajo k razvoju 
podjetniš tva. 

V okviru razvitega regijska nateč aja za novoustanovljena podjetja »Zma-
govalna ideja«, ki ga pripravlja skupaj s partnerji, generalnim pokroviteljem 
Premogovnikom Velenje d. d. in osrednjim regionalnim partnerjem Mestno 
obč ino Velenje, SAŠA inkubator poskuš a identificirati podjetniš ke ideje z izde-

lanimi poslovnimi nač rti s področ ij okoljskih tehnologij, energe-
tike, medijev, informatike, turizma, transporta in logistike ter 
drugih perspektivnih področ ij. Nateč aj je partnersko povezan s 
slovenskim tekmovanjem start up podjetij, kjer se bodo lahko 
najboljš a mlada podjetja iz regije potegovala za laskavi naslov 
“ Slovenski start up leta” . V sodelovanju s partnerji inkubator 
pripravlja tudi  specializirane podjetniš ke delavnice za pisanje 
poslovnih nač rtov s praktič no uporabo orodij za poslovno na-
č rtovanje in pripravo trž enjskega nač rta.

Vse informacije o SAŠA inkubatorju in nateč aju »Zmagovalna 
ideja« so dostopne na spletni strani inkubatorja www.sasa-
inkubator.si, kjer se lahko brezplač no vpiš ete v bazo č lanov 
SAŠA inkubatorja. Vse vpisane č lane redno informiramo o naš ih 
aktivnosti in prilož nostih, ki jih nudijo razpisi za pridobitev ne-
povratnih sredstev EU. 

Vabimo vas, da se nam pridruž ite in izkoristite prilož nosti so-
delovanja s SAŠA inkubatorjem, ki ga izgrajujemo za (bodoč e) 
podjetnike SAŠA regije.

Individualna gradnja Bev~e
Nosilec projekta: MINS

Status projekta: v izvajanju

Na območ ju naselja Bevč e severno od ceste Velenje–Arja vas na zemljiš č u s par-
celnimi š t. 178/1, 182/5, 182/1, 182/14, 182/15 in 183/9 k.o. Bevč e se bo zgradilo 
6 stanovanjskih objektov, vsak s po 4 stanovanjskimi enotami.

Vse vrstne hiš e bodo sestavljene iz pritlič ja na nivoju terena ter mansarde. Objek-
ti ne bodo podkleteni. Po obliki bodo objekti enostavne pravokotne tlorisne obli-
ke. Horizontalni zunanji gabariti enega niza (š tirih stanovanjskih enot) bodo 
39,10 m x 7,60 m. Viš inski gabariti bodo cca 6,70 m v skrajni slemenski toč ki. Vsi 
objekti bodo izdelani do podaljš ane III. gradbene faze. Površ ine posamezne sta-
novanjske enote bodo naslednje:

2
nZAZIDALNA POVRŠINA:        75,24 m

2
nBRUTO POVRŠINA:           150,48 m

2
nBRUTO PROSTORNINA:    812,60 m

2
nNETO POVRŠINA:             122,69 m

2
nNETO PROSTORNINA:       601,20 m



Razvoj Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008–2012

Strategija razvoja turizma 
v MO Velenje

Lokalna akcijska skupina LAS 
za izvajanje pristopa LEADER

Revitalizacija Starega Velenja
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Razvoj Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008–2012 Eko muzej Grilova doma~ija 

OP GOSPODARSTVO OP GOSPODARSTVO

Nosilec projekta: Obč ine Velenje, Šoš tanj in Šmartno ob Paki

Status projekta: v izvajanju

Mestna obč ina Velenje je leta 2004 skupaj z obč inama Šoš tanj in Šmartno ob 
Paki izdelala razvojni program podež elja (RPP), ki je bil v letu 2006 dopolnjen. 
RPP so bili nadaljevanje projektov CRPOV, ki so pokrivali posamezno območ je 
obč ine ali eno obč ino, RPP pa so ž e zajeli več je območ je, najmanj tri obč ine.

V programskem obdobju 2007-2013 je pristop LEADER postal del politike razvoja 
podež elja EU, kar pomeni, da je vključ en v nacionalne in regionalne programe 
za razvoj podež elja. Pristop LEADER je namenjen izvajanju lokalnih razvojnih 
strategij, razvoj podež elskih območ ij pa usmerja 7 temeljnih nač el:  lokalne raz-
vojne strategije izhajajo iz območ ja, pristop »od spodaj navzgor«, lokalne ak-
cijske skupine  (LAS) – javno-zasebna partnerstva, inovativnost, povezani in 
več sektorski ukrepi oz. aktivnosti,  povezovanje v mrež o,  sodelovanje.

V zač etku poletja 2008 je bila tako ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS – 
Druš tvo za razvoj podež elja Šaleš ke doline, v katerem so vključ ene vse tri lokalne 
skupnosti s tega območ ja, druš tva, ki delujejo na podež elju (č ebelarji, podež elske 
ž ene, podež elska mladina,… ), ter nekaj podjetij in javnih zavodov.

Omenjeno druš tvo se je tako v avgustu prijavilo na javni razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer za izbor  in potrditev lokalnih ak-
cijskih skupin, upravič enih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER. V kolikor 
bo druš tvo priznano kot delujoč e, bo upravič eno do sredstev za delovanje dru-
š tva, kot tudi za izvedbo projektov, ki bodo navedeni v letnih izvedbenih nač rtih. 
Projekti, ki jih lahko prijavijo in izvajajo č lani in neč lani druš tva, morajo biti 
usklajeni z lokalno razvojno strategijo.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta:  izveden

Obč inski svet obč ine Velenje je v letu 1997 sprejel Strategijo razvoja turizma v 
mestni obč ini Velenje, s katero smo ž eleli povezati podjetja, institucije in pre-
bivalce na območ ju obč ine in jih spodbuditi k prispevanju zamisli in konkretnih 
ukrepov, ki bodo pripomogli k razvoju turizma. Gospodarski razvoj, vstop Slo-
venije v Evropsko unijo, nov zakon o spodbujanju turizma, iz leta v leto več je š te-
vilo obiskovalcev ter zaključ ek nekega č asovnega obdobja in približ evanje 
novega (programsko obdobje 2008-2013) so dejstva, da je obč inska uprava na 
predlog vodstva TIC Velenje, v program dela za leto 2008 uvrstila prenovo stra-
tegije razvoja turizma v Mestni obč ini Velenje.  

Namen projekta je nadgraditi obstoječ i dokument z vizijo razvoja turizma in 
opredelitvijo strateš kih področ jih ter produktov, ki bodo nosilci turizma v obč ini, 
regiji in ki bodo temeljili na realnih osnovah ter zagotavljali š irš o podporo pri 
njihovi izvedbi. Osnovni cilj projekta je postavitev osnov za operativno odloč anje 
na področ ju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Te bodo v pomoč  pri 
določ anju prioritetnih nalog, ki so v pristojnosti obč ine (prostor) in pri odlo-
č anju o razporejanju sredstev, pomoč i gospodarstvu, razvoju javnega sektorja, 
investiranja in drugih dejavnosti na področ ju turizma. Strategija bo upoš tevala 
tudi nova izhodiš č a razvoja turizma v Sloveniji z upoš tevanjem regijskega orga-
niziranja turistič ne destinacije in managementa ter RNUST (razvojnega do-
kumenta razvoja turizma v Sloveniji, 2008–2012). 

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju 

Mestna obč ina Velenje se je v letu 2008 prijavila na razpis Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 323 – Obnova kulturne dediš č ine na pode-
ž elju, in sicer za pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo gospodarskega po-
slopja in ureditev krajine v okviru projekta obnove Grilove domač ije.

Vloga je bila odobrena, tako bo projekt s strani omenjenega ministrstva sofinan-
ciran v viš ini 50 % upravič enih stroš kov. Dela, ki so se prič ela v novembru 2008, 
morajo biti zaključ ena do aprila 2009. Stanovanjska hiš a, ki je sestavni del 
domač ije, je bila obnovljena v letu 2007.

Turisti~ne karte
Mestne ob~ine Velenje

Mre`a podjetni{kih mest in
regij JV Evrope

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: prijavljen na program JV Evrope za sofinanciranje

Ena od primarnih nalog obč in je tudi ustvarjanje primernega okolja za razvoj 
podjetniš tva, zato se je MO Velenje odloč ila, da pristopi k prijavi projekta Network 
of entrepreneurial cities/regions of the SEE countries. S projektom ž elimo doseč i 
sinergijo lokalnega okolja – lokalnih oblasti, raziskovalne sfere in podjetij. Za 
uspeh podjetniš kih in inovacijskih procesov je izjemno pomembna povezava 
med naš tetimi entitetami. V okviru predlaganega projekta bodo partnerska mes-
ta združ ila moč i pri oblikovanju podpornega okolja za uspeš en razvoj podjetni-
š tva in inovativnosti. Z izkuš njami partnerjev ž elimo zasnovati tehnološ ki park v 
SAŠA regiji, ki je ž e sedaj moč no tehnološ ko središ č e (sicer v neformalnem smis-
lu).

V okviru projekta bomo razvili skupno strategijo za vzpostavitev »uč inkovitega 
podjetniš kega ekosistema«. Spodbujali bomo konkretne pilotne dejavnosti v 
posameznih regijah (znanstveni parki, inkubatorji … ) ter vzpostavili spletno 
socialno omrež je za uspeš no sodelovanje med potencialnimi podjetniki, investi-
torji, raziskovalci in podjetniš kimi inkubatorji.

V projektu sodelujejo Tovarna podjemov Maribor, Tehnološ ki park Ljubljana, 
Podjetniš ki inkubator AREA – Trst, INNOSTART – Budimpeš ta, BAMDE – Sofija, 
Univerza Cluj, obč ina Gazibaba, agencije za razvoj podjetniš tva iz Leskovca in 
Kragujevca in Razvojna agencija Prijedor. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju 

V izdelavi so spremembe in dopolnitve Zazidalnega nač rta Staro Velenje, ki je bil 
sprejet ž e leta 1988. Predvideva se sprememba in ponovno preverjanje urba-
nistič nega koncepta prenove Starega Velenja na podlagi novih spoznanj in po-
treb prenove starih mestnih jeder. Predvidena je poruš itev nekaterih dotrajanih 
objektov (Stara Pekarna) in s tem sprostitev površ ine za ureditev več jega trga, ki 
bo služ il kot prireditveni prostor Starega Velenja in s tem doprinesel k njegovi 
ož ivitvi. Predvidena je tudi nova prometna ureditev z namenom zaprtja jedra za 
mestni promet oz. vzpostavitev peš  cone. Predvideni so ukrepi za razš iritev Ho-
tela Razgorš ek, gostiš č a Rajh in drugih poslovnih objektov, ki bodo prispevali k 
popestritvi poslovne, turistič ne in trgovske dejavnosti v tem predelu Velenja. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Izdali bomo dva nova zemljevida: karto obč ine in mestno karto. Obe bosta 
dobrodoš lo gradivo tako za Velenjč ane kakor za vse obiskovalce naš ega mesta in 
njegove š irš e okolice. Karta območ ja mestne obč ine Velenje bo poleg prikaza 
osnovnih topografskih znač ilnosti uporabniku ponudila š e informacijo o 
planinskih in kolesarskih poteh ter o tematskih poteh po gradovih in geomor-
fološ kih znamenitostih. 
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OP GOSPODARSTVO OP GOSPODARSTVO

Nosilec projekta: Obč ine Velenje, Šoš tanj in Šmartno ob Paki

Status projekta: v izvajanju

Mestna obč ina Velenje je leta 2004 skupaj z obč inama Šoš tanj in Šmartno ob 
Paki izdelala razvojni program podež elja (RPP), ki je bil v letu 2006 dopolnjen. 
RPP so bili nadaljevanje projektov CRPOV, ki so pokrivali posamezno območ je 
obč ine ali eno obč ino, RPP pa so ž e zajeli več je območ je, najmanj tri obč ine.

V programskem obdobju 2007-2013 je pristop LEADER postal del politike razvoja 
podež elja EU, kar pomeni, da je vključ en v nacionalne in regionalne programe 
za razvoj podež elja. Pristop LEADER je namenjen izvajanju lokalnih razvojnih 
strategij, razvoj podež elskih območ ij pa usmerja 7 temeljnih nač el:  lokalne raz-
vojne strategije izhajajo iz območ ja, pristop »od spodaj navzgor«, lokalne ak-
cijske skupine  (LAS) – javno-zasebna partnerstva, inovativnost, povezani in 
več sektorski ukrepi oz. aktivnosti,  povezovanje v mrež o,  sodelovanje.

V zač etku poletja 2008 je bila tako ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS – 
Druš tvo za razvoj podež elja Šaleš ke doline, v katerem so vključ ene vse tri lokalne 
skupnosti s tega območ ja, druš tva, ki delujejo na podež elju (č ebelarji, podež elske 
ž ene, podež elska mladina,… ), ter nekaj podjetij in javnih zavodov.

Omenjeno druš tvo se je tako v avgustu prijavilo na javni razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer za izbor  in potrditev lokalnih ak-
cijskih skupin, upravič enih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER. V kolikor 
bo druš tvo priznano kot delujoč e, bo upravič eno do sredstev za delovanje dru-
š tva, kot tudi za izvedbo projektov, ki bodo navedeni v letnih izvedbenih nač rtih. 
Projekti, ki jih lahko prijavijo in izvajajo č lani in neč lani druš tva, morajo biti 
usklajeni z lokalno razvojno strategijo.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta:  izveden

Obč inski svet obč ine Velenje je v letu 1997 sprejel Strategijo razvoja turizma v 
mestni obč ini Velenje, s katero smo ž eleli povezati podjetja, institucije in pre-
bivalce na območ ju obč ine in jih spodbuditi k prispevanju zamisli in konkretnih 
ukrepov, ki bodo pripomogli k razvoju turizma. Gospodarski razvoj, vstop Slo-
venije v Evropsko unijo, nov zakon o spodbujanju turizma, iz leta v leto več je š te-
vilo obiskovalcev ter zaključ ek nekega č asovnega obdobja in približ evanje 
novega (programsko obdobje 2008-2013) so dejstva, da je obč inska uprava na 
predlog vodstva TIC Velenje, v program dela za leto 2008 uvrstila prenovo stra-
tegije razvoja turizma v Mestni obč ini Velenje.  

Namen projekta je nadgraditi obstoječ i dokument z vizijo razvoja turizma in 
opredelitvijo strateš kih področ jih ter produktov, ki bodo nosilci turizma v obč ini, 
regiji in ki bodo temeljili na realnih osnovah ter zagotavljali š irš o podporo pri 
njihovi izvedbi. Osnovni cilj projekta je postavitev osnov za operativno odloč anje 
na področ ju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Te bodo v pomoč  pri 
določ anju prioritetnih nalog, ki so v pristojnosti obč ine (prostor) in pri odlo-
č anju o razporejanju sredstev, pomoč i gospodarstvu, razvoju javnega sektorja, 
investiranja in drugih dejavnosti na področ ju turizma. Strategija bo upoš tevala 
tudi nova izhodiš č a razvoja turizma v Sloveniji z upoš tevanjem regijskega orga-
niziranja turistič ne destinacije in managementa ter RNUST (razvojnega do-
kumenta razvoja turizma v Sloveniji, 2008–2012). 

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju 

Mestna obč ina Velenje se je v letu 2008 prijavila na razpis Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 323 – Obnova kulturne dediš č ine na pode-
ž elju, in sicer za pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo gospodarskega po-
slopja in ureditev krajine v okviru projekta obnove Grilove domač ije.

Vloga je bila odobrena, tako bo projekt s strani omenjenega ministrstva sofinan-
ciran v viš ini 50 % upravič enih stroš kov. Dela, ki so se prič ela v novembru 2008, 
morajo biti zaključ ena do aprila 2009. Stanovanjska hiš a, ki je sestavni del 
domač ije, je bila obnovljena v letu 2007.

Turisti~ne karte
Mestne ob~ine Velenje

Mre`a podjetni{kih mest in
regij JV Evrope

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: prijavljen na program JV Evrope za sofinanciranje

Ena od primarnih nalog obč in je tudi ustvarjanje primernega okolja za razvoj 
podjetniš tva, zato se je MO Velenje odloč ila, da pristopi k prijavi projekta Network 
of entrepreneurial cities/regions of the SEE countries. S projektom ž elimo doseč i 
sinergijo lokalnega okolja – lokalnih oblasti, raziskovalne sfere in podjetij. Za 
uspeh podjetniš kih in inovacijskih procesov je izjemno pomembna povezava 
med naš tetimi entitetami. V okviru predlaganega projekta bodo partnerska mes-
ta združ ila moč i pri oblikovanju podpornega okolja za uspeš en razvoj podjetni-
š tva in inovativnosti. Z izkuš njami partnerjev ž elimo zasnovati tehnološ ki park v 
SAŠA regiji, ki je ž e sedaj moč no tehnološ ko središ č e (sicer v neformalnem smis-
lu).

V okviru projekta bomo razvili skupno strategijo za vzpostavitev »uč inkovitega 
podjetniš kega ekosistema«. Spodbujali bomo konkretne pilotne dejavnosti v 
posameznih regijah (znanstveni parki, inkubatorji … ) ter vzpostavili spletno 
socialno omrež je za uspeš no sodelovanje med potencialnimi podjetniki, investi-
torji, raziskovalci in podjetniš kimi inkubatorji.

V projektu sodelujejo Tovarna podjemov Maribor, Tehnološ ki park Ljubljana, 
Podjetniš ki inkubator AREA – Trst, INNOSTART – Budimpeš ta, BAMDE – Sofija, 
Univerza Cluj, obč ina Gazibaba, agencije za razvoj podjetniš tva iz Leskovca in 
Kragujevca in Razvojna agencija Prijedor. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju 

V izdelavi so spremembe in dopolnitve Zazidalnega nač rta Staro Velenje, ki je bil 
sprejet ž e leta 1988. Predvideva se sprememba in ponovno preverjanje urba-
nistič nega koncepta prenove Starega Velenja na podlagi novih spoznanj in po-
treb prenove starih mestnih jeder. Predvidena je poruš itev nekaterih dotrajanih 
objektov (Stara Pekarna) in s tem sprostitev površ ine za ureditev več jega trga, ki 
bo služ il kot prireditveni prostor Starega Velenja in s tem doprinesel k njegovi 
ož ivitvi. Predvidena je tudi nova prometna ureditev z namenom zaprtja jedra za 
mestni promet oz. vzpostavitev peš  cone. Predvideni so ukrepi za razš iritev Ho-
tela Razgorš ek, gostiš č a Rajh in drugih poslovnih objektov, ki bodo prispevali k 
popestritvi poslovne, turistič ne in trgovske dejavnosti v tem predelu Velenja. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Izdali bomo dva nova zemljevida: karto obč ine in mestno karto. Obe bosta 
dobrodoš lo gradivo tako za Velenjč ane kakor za vse obiskovalce naš ega mesta in 
njegove š irš e okolice. Karta območ ja mestne obč ine Velenje bo poleg prikaza 
osnovnih topografskih znač ilnosti uporabniku ponudila š e informacijo o 
planinskih in kolesarskih poteh ter o tematskih poteh po gradovih in geomor-
fološ kih znamenitostih. 
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Nosilec projekta:

Status projekta:

Uvedbo »LOKALCA« so obč anke in obč ani pozdravili s š tevilnimi posredovanimi 
pohvalami in pobudami. Na brezplač no telefonsko š tevilko Uprave Mestne ob-
č ine Velenje 080 88 09 in na elektronski naslov lokalc@velenje.si smo prejeli več  
kot 150 pobud. Vsi so navduš eni nad uvedbo »LOKALCA«, ž elijo pa si novih 
postajališ č , vož nje v obe smeri in razš iritve območ ja obratovanja mestnega pot-
niš kega prometa. V prvih treh mesecih se je po rumeni progi prepeljalo 74.057 
potnikov, po rdeč i progi pa 17.053. Tudi naš a ž elja je, da bi z »LOKALCEM« pokrili 
č im več je območ je Mestne obč ine Velenje in približ ali storitev vsem obč anom, 
predvsem tistim 40 % prebivalstva, ki “ ni v stanju” , “ ne zmore” , “ si ne upa”  in/ali 
“ ne ž eli”  potovati z osebnim vozilom kot voznik (otroci, starejš i, osebe s poseb-
nimi potrebami, strah pred varnostnimi tveganji … ).

Č e se bo pozitiven trend uporabe nadaljeval tudi v prihodnje, bomo lahko projekt 
mestnega potniš kega prometa zagotovo nadgrajevali. Ž upan Mestne obč ine 
Velenje Sreč ko Meh si intenzivno prizadeva, da bi uspeli brezplač ne prevoze 
ohraniti tudi v prihodnje. Mestna obč ina Velenje se je za uvedbo mestnega pot-
niš kega prometa odloč ila predvsem zato, ker ž eli obč anom omogoč iti varen in 
okolju prijazen prevoz, pomagati pri zmanjš evanju stroš kov prevoza ter promet-
no razbremeniti mestno središ č e. Do konca leta 2008 bo potekalo poskusno 
obratovanje Mestnega potniš kega prometa Velenje, od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2009 
pa bo proga potekala v obe smeri.

Mestna obč ina Velenje

izveden

promet in
infrastruktura

Arhiv MO Velenje, foto: Goran Petra{evi}.

Nosilec projekta:Zavod KSSENA, lokalna energetska agencija za Savinjsko, 
Š aleš ko in Koroš ko

Status projekta: v izvajanju

Danes ljudje bolj kot kdajkoli v preteklosti potrebujemo obč utek varnosti. Javna 
razsvetljava ima velik pomen za kakovost ž ivljenja, saj znatno prispeva k pove-
č anju osebne in prometne varnosti. Glavni namen javne razsvetljave je dobro 
videti in biti dobro viden, kadar je vidljivost zaradi slabega vremena in predvsem 
v noč nem č asu precej zmanjš ana. Osvetljevanje kulturnih in naravnih spome-
nikov (predvsem novoletna razsvetljava) moč no prispeva k celostni podobi 
obč in. Kljub nespornim prednostim noč ne razsvetljave pomeni javna razsve-
tljava tudi velik stroš ek za obč inski prorač un – š e posebej, kadar gre za zastarelo, 
energetsko potratno in tehnič no nekakovostno razsvetljavo.

MO Velenje sledi slovenskim in evropskim energetskim smernicam na področ ju 
uč inkovite rabe energije, zato v zadnjih letih veliko vlaga v posodabljanje infra-
strukture javne razsvetljave, ki je v njeni lasti. Posledica tega je, da se raba elek-
trič ne energije v zadnjih letih nenehno zmanjš uje; v letu 2007 je znaš ala 37,15 
kWh/prebivalca, s tem pa je MO Velenje ena redkih obč in v Sloveniji, kjer raba 
električ ne energije za javno razsvetljavo na prebivalca ustreza zakonsko dolo-
č enim merilom (za primerjavo: v Mariboru je leta 2007 znaš ala letna raba 
električ ne energije kar 89 kWh/prebivalca, dovoljena raba na podlagi Uredbe o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaž evanja (Ur. l., š t. 81/2007) pa znaš a 44,5 
kWh/prebivalca na leto).

MO Velenje je v sodelovanju z Zavodom KSSENA v letu 2008 kot ena redkih 
slovenskih obč in označ ila celotno infrastrukturo javne razsvetljave z brezplač no 
telefonsko š tevilko, na katero lahko obč ani sporoč ajo vse okvare, ki se pojavljajo 
na drogovih in svetilkah, izdelan pa je bil tudi dokument Strategija razvoja javne 
razsvetljave, kjer so na podlagi analize stanja opredeljeni vsi nač rti in ukrepi za 
zmanjš anje rabe energije (posledič no tudi stroš kov) in prilagoditev vseh neu-
streznih svetilk rokom in zahtevam Uredbe do leta 2016. 
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Nosilec projekta:

Status projekta:
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predvsem tistim 40 % prebivalstva, ki “ ni v stanju” , “ ne zmore” , “ si ne upa”  in/ali 
“ ne ž eli”  potovati z osebnim vozilom kot voznik (otroci, starejš i, osebe s poseb-
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Č e se bo pozitiven trend uporabe nadaljeval tudi v prihodnje, bomo lahko projekt 
mestnega potniš kega prometa zagotovo nadgrajevali. Ž upan Mestne obč ine 
Velenje Sreč ko Meh si intenzivno prizadeva, da bi uspeli brezplač ne prevoze 
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obratovanje Mestnega potniš kega prometa Velenje, od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2009 
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Arhiv MO Velenje, foto: Goran Petra{evi}.
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Status projekta: v izvajanju
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tljava tudi velik stroš ek za obč inski prorač un – š e posebej, kadar gre za zastarelo, 
energetsko potratno in tehnič no nekakovostno razsvetljavo.
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projektov MO Velenje 2008–2012 Varne poti v šolo

OP PROMET IN INFRASTRUKTURA OP PROMET IN INFRASTRUKTURA

Nosilec projekta:

Status projekta:

Glavna cesta G 1-4 je pomembna cestna povezava, ki povezuje Koroš ko regijo 
proti Celju in se nadaljuje v osrednjo Slovenijo. Zač ne se v Dravogradu in poteka 
preko Slovenj Gradca, Velenja in Arje vasi, kjer se navež e na avtocestno povezavo 
Maribor–Ljubljana. Del glavne ceste poteka skozi Velenje. V mestu Velenje poteka 
cesta po ravninskem terenu, stanje voziš č a je zelo slabo. Širina obstoječ ega vo-
ziš č a je 4 x 3,25 m z bankinami 2 x 0,50 m in ploč nikom 2 x 2,00 m. Prometna 
obremenitev znaš a povpreč no 22.000 vozil na dan, v konicah pa vč asih presež e 
povpreč no 40.000 vozil na dan. Križ iš č a so semaforizirana in nimajo levih 
zavijalnih pasov.

Urejanje Šaleš ke ceste se izvaja zaradi poveč anja prometne varnosti, ureditve 
prometnih razmer, izboljš anja tehnič nih elementov, zmanjš anja hrupa, promet-
ne obremenitve naselja in izboljš anja stanja okolja. Predvidena je š iritev ceste z 
gradnjo zelenega pasu v sredini in preureditev križ iš č  v krož iš č a. Gradnja bo 
potekala v več  fazah. Trenutno je v gradnji krož iš č e Šaleš ke in Foitove ceste z 
gradnjo podhoda pod Foitovo cesto. Gradnja je v zaključ ni fazi, dokonč ana pa bo 
spomladi 2009, ko bo izveden š e zaključ ni sloj finega asfalta prometnih površ in. 
Naslednje krož iš č e, krož iš č e Šaleš ka – Kidrič eva, se bo prič elo s prestavitvijo ko-
munalne infrastrukture v letu 2009 in gradnjo krož iš č a v letu 2010.

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v pripravi

Parkiriš č e za Poš to Velenje bo zgrajeno v prvi polovici naslednjega leta in bo 
imelo funkcijo nadomestnega makadamskega parkiriš č a. S tem parkiriš č em ž eli 
MO Velenje predvsem nadomestiti parkiriš č a, ki se bodo poruš ila v č asu gradnje 
novega Poslovno-stanovanjskega objekta Pilon center. Za parkiriš č e smo ž e pri-
dobili vso potrebno projektno dokumentacijo.

Mestna obč ina Velenje

v izvajanju 

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v izvajanju 

Obstoječ e stanje. Območ je, ki je predmet pridobljenega idejnega projekta, je 
območ je opuš č enega pokopališ č a Šmartno in cest, ki mejijo na to območ je na ju-
gu in zahodu, to sta Šmarš ka in Konovska cesta. Na pokopališ č u se ne opravljajo 
pokopi od leta 1968, pokopališ č e pa se poč asi spreminja v zelenico z zaraš č enimi 
potmi in ograjami.  

Ureditev spominskega parka v najstarejš em delu. Najstarejš i del pokopališ č a 
se v celoti ohrani in ureja kot spominski park. Območ je bo urejeno skladno z re-
š itvami v UN Pokopališ č e Šmartno, objavljenem v Uradnem vestniku Mestne 
obč ine Velenje š t. 8/2000, in sicer tako, da se zagotovi ohranitev najkvalitet-
nejš ih nagrobnikov, križ ev in grobnic, ohranijo se samo glavne poti, celotna 
grobna polja pa se samo zatravijo. Saditev drugih rastlin na območ ju ne bo dovo-
ljena. Ohranijo se vsa več ja drevesa oz. grmi. Vse ureditve se bodo izvajale ob 
upoš tevanju pogojev pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedi-
š č ine. Preostali del pokopališ č a se uredi v spominski park s spominskim obelež -
jem za celotno pokopališ č e. Spominski park bo ograjen. Zasaditev posameznih 
grobov ob ponovnem pokopavanju se bo reš evala z izvedbenim projektom.  

Površ ine okoli cerkve in ž upniš č a. Predvidene ureditve okoli cerkve in 
ž upniš č a bodo dopolnitev obstoječ e ureditve v smislu poveč anja funkcionalnosti 
in celostne podobe: ureditev peš poti do cerkve, ki omogoč a nekoliko laž je vzpen-
janje, celotna ureditev parkiriš č a, ureditev dovoza in parkiranja ob ž upniš č u ter 
poenotenje zasaditve. 

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v izvajanju 

MO Velenje je opravila pregled prometne situacije okoli OŠ Škale, OŠ Cirkovce, 
OŠ Pleš ivec in OŠ MPT. Mimo OŠ Škale poteka javna pot JP 950100 Gasilski dom – 
Laziš č e. Šola je obrnjena stran od ceste in s prometom na tem delu ni več jega pro-
blema. Več ji problem se pojavlja v samem naselju, kjer ob javni poti JP 950090 
Špeh – Virbnik ni ploč nikov, vozniki pa velikokrat prekorač ijo omejitev hitrosti. 
Na ta problem so nas opozorili tudi prebivalci. Prvi ukrep za umiritev prometa v 
naselju je MO Velenje ž e izvedla in vzpostavila cono 30. Drugi ukrep, ki bo izve-
den spomladi, bo gradnja sinusoidnih grbin (»lež eč i policaji«), ki se jih bo lahko 
varno prevozilo s hitrostjo 30 km/h. 

OŠ Cirkovce lež i ob lokalni cesti LC 450101 Hrastovec – Pivnik, ki poteka skozi 
staro vaš ko jedro. Temu primerna je tudi zgostitev hiš  ob cesti. Ob cesti ni plo-
č nikov, hitrost pa je omejena na 50 km/h. Voznike na nevarnost otrok na cesti 
opozarjata dva znaka. Tudi v tem primeru je MO Velenje ž e ukrepala in vzpo-
stavila cono 30, podali pa smo tudi predlog uvedbe grbin, a so krajani na sestan-
ku krajevne skupnosti ta predlog zavrnili.

Prav tako kot OŠ Cirkovce lež i tudi OŠ Pleš ivec tik ob cesti. Tu je za varnost peš cev 
ob cesti poskrbljeno s prometnimi znaki »otroci na cesti« in omejitvijo hitrosti 
cona 30. Poleg tega je ob š oli zgrajen del ploč nika, ki pa ne povezuje vasi s š olo. 
MO Velenje se trudi, da bi z Direkcijo za ceste Republike Slovenije kot upravljavko 
in lastnico ceste dosegli soglasje in bi lahko ploč nik zgradili do vasi.

Mimo OŠ MPT poteka drž avna cesta R3-696, promet na njej pa ureja DRSC. Pred 
č asom je bil na cesti s strani DRSC-ja odstranjen znak, ki je omejeval hitrost na 40 
km/h. Zaradi opaž anja, da se nekaj voznikov ne drž i omejitve in rdeč e luč i, smo 
se v MO Velenje tudi na pobudo sveta starš ev š ole odloč ili naroč iti projekt izvedbe 
dvignjenega križ iš č a, ki ga ž e usklajujemo z Direkcijo za ceste. V tem č asu smo 
pridobili tudi podatke iz postavljenega merilca hitrosti, podatke pa smo posre-
dovali tudi na Policijsko postajo Velenje in jih prosili za poveč an nadzor prometa 
na tem odseku.

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v pripravi

V garaž ah Kardeljeva – Stantetova so od leta 1991, ko je Stanovanjski zakon (Ur. 
list RS, š t. 18/91) ukinil skupnosti stanovalcev, neurejena razmerja glede parki-
ranja in vzdrž evanja, zato se je Mestna obč ina Velenje najprej odloč ila izvesti 
analizo obstoječ ega stanja tako glede parkiranja kot tudi gradbenega stanja po-
kritih parkirnih površ in. Stanje bomo ugotovili, ko bo izveden zadnji projekt za 
sanacijo in zadnja gradbena analiza. Ocenjujemo, da bo to konec prve polovice 
leta 2009.

Mestna obč ina Velenje je v letu 2008 objavila javni razpis za izbor izvajalca na-
slednjih del:

lgradbena analiza stanja garaž ne hiš e,

lprojekt za sanacijo – arhitektura.

Gre za naslednje garaž ne hiš e: Kardeljev trg 1, 2, 3, Kardeljev trg 4–8, 5–9 ter 
Stantetova 11–19, 2–8, 10–16 in 11–19 Velenje, ki vsebujejo skupaj 471 pokritih 
parkirnih površ in. Po pridobljeni dokumentaciji se bo Mestna obč ina Velenje 
odloč ala o sanaciji in vseh ostalih ukrepih v zvezi z ureditvijo parkirnega rež ima 
v teh garaž ah.
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Nosilec projekta:

Status projekta:

Glavna cesta G 1-4 je pomembna cestna povezava, ki povezuje Koroš ko regijo 
proti Celju in se nadaljuje v osrednjo Slovenijo. Zač ne se v Dravogradu in poteka 
preko Slovenj Gradca, Velenja in Arje vasi, kjer se navež e na avtocestno povezavo 
Maribor–Ljubljana. Del glavne ceste poteka skozi Velenje. V mestu Velenje poteka 
cesta po ravninskem terenu, stanje voziš č a je zelo slabo. Širina obstoječ ega vo-
ziš č a je 4 x 3,25 m z bankinami 2 x 0,50 m in ploč nikom 2 x 2,00 m. Prometna 
obremenitev znaš a povpreč no 22.000 vozil na dan, v konicah pa vč asih presež e 
povpreč no 40.000 vozil na dan. Križ iš č a so semaforizirana in nimajo levih 
zavijalnih pasov.

Urejanje Šaleš ke ceste se izvaja zaradi poveč anja prometne varnosti, ureditve 
prometnih razmer, izboljš anja tehnič nih elementov, zmanjš anja hrupa, promet-
ne obremenitve naselja in izboljš anja stanja okolja. Predvidena je š iritev ceste z 
gradnjo zelenega pasu v sredini in preureditev križ iš č  v krož iš č a. Gradnja bo 
potekala v več  fazah. Trenutno je v gradnji krož iš č e Šaleš ke in Foitove ceste z 
gradnjo podhoda pod Foitovo cesto. Gradnja je v zaključ ni fazi, dokonč ana pa bo 
spomladi 2009, ko bo izveden š e zaključ ni sloj finega asfalta prometnih površ in. 
Naslednje krož iš č e, krož iš č e Šaleš ka – Kidrič eva, se bo prič elo s prestavitvijo ko-
munalne infrastrukture v letu 2009 in gradnjo krož iš č a v letu 2010.

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v pripravi

Parkiriš č e za Poš to Velenje bo zgrajeno v prvi polovici naslednjega leta in bo 
imelo funkcijo nadomestnega makadamskega parkiriš č a. S tem parkiriš č em ž eli 
MO Velenje predvsem nadomestiti parkiriš č a, ki se bodo poruš ila v č asu gradnje 
novega Poslovno-stanovanjskega objekta Pilon center. Za parkiriš č e smo ž e pri-
dobili vso potrebno projektno dokumentacijo.

Mestna obč ina Velenje

v izvajanju 

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v izvajanju 

Obstoječ e stanje. Območ je, ki je predmet pridobljenega idejnega projekta, je 
območ je opuš č enega pokopališ č a Šmartno in cest, ki mejijo na to območ je na ju-
gu in zahodu, to sta Šmarš ka in Konovska cesta. Na pokopališ č u se ne opravljajo 
pokopi od leta 1968, pokopališ č e pa se poč asi spreminja v zelenico z zaraš č enimi 
potmi in ograjami.  

Ureditev spominskega parka v najstarejš em delu. Najstarejš i del pokopališ č a 
se v celoti ohrani in ureja kot spominski park. Območ je bo urejeno skladno z re-
š itvami v UN Pokopališ č e Šmartno, objavljenem v Uradnem vestniku Mestne 
obč ine Velenje š t. 8/2000, in sicer tako, da se zagotovi ohranitev najkvalitet-
nejš ih nagrobnikov, križ ev in grobnic, ohranijo se samo glavne poti, celotna 
grobna polja pa se samo zatravijo. Saditev drugih rastlin na območ ju ne bo dovo-
ljena. Ohranijo se vsa več ja drevesa oz. grmi. Vse ureditve se bodo izvajale ob 
upoš tevanju pogojev pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedi-
š č ine. Preostali del pokopališ č a se uredi v spominski park s spominskim obelež -
jem za celotno pokopališ č e. Spominski park bo ograjen. Zasaditev posameznih 
grobov ob ponovnem pokopavanju se bo reš evala z izvedbenim projektom.  

Površ ine okoli cerkve in ž upniš č a. Predvidene ureditve okoli cerkve in 
ž upniš č a bodo dopolnitev obstoječ e ureditve v smislu poveč anja funkcionalnosti 
in celostne podobe: ureditev peš poti do cerkve, ki omogoč a nekoliko laž je vzpen-
janje, celotna ureditev parkiriš č a, ureditev dovoza in parkiranja ob ž upniš č u ter 
poenotenje zasaditve. 

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v izvajanju 

MO Velenje je opravila pregled prometne situacije okoli OŠ Škale, OŠ Cirkovce, 
OŠ Pleš ivec in OŠ MPT. Mimo OŠ Škale poteka javna pot JP 950100 Gasilski dom – 
Laziš č e. Šola je obrnjena stran od ceste in s prometom na tem delu ni več jega pro-
blema. Več ji problem se pojavlja v samem naselju, kjer ob javni poti JP 950090 
Špeh – Virbnik ni ploč nikov, vozniki pa velikokrat prekorač ijo omejitev hitrosti. 
Na ta problem so nas opozorili tudi prebivalci. Prvi ukrep za umiritev prometa v 
naselju je MO Velenje ž e izvedla in vzpostavila cono 30. Drugi ukrep, ki bo izve-
den spomladi, bo gradnja sinusoidnih grbin (»lež eč i policaji«), ki se jih bo lahko 
varno prevozilo s hitrostjo 30 km/h. 

OŠ Cirkovce lež i ob lokalni cesti LC 450101 Hrastovec – Pivnik, ki poteka skozi 
staro vaš ko jedro. Temu primerna je tudi zgostitev hiš  ob cesti. Ob cesti ni plo-
č nikov, hitrost pa je omejena na 50 km/h. Voznike na nevarnost otrok na cesti 
opozarjata dva znaka. Tudi v tem primeru je MO Velenje ž e ukrepala in vzpo-
stavila cono 30, podali pa smo tudi predlog uvedbe grbin, a so krajani na sestan-
ku krajevne skupnosti ta predlog zavrnili.

Prav tako kot OŠ Cirkovce lež i tudi OŠ Pleš ivec tik ob cesti. Tu je za varnost peš cev 
ob cesti poskrbljeno s prometnimi znaki »otroci na cesti« in omejitvijo hitrosti 
cona 30. Poleg tega je ob š oli zgrajen del ploč nika, ki pa ne povezuje vasi s š olo. 
MO Velenje se trudi, da bi z Direkcijo za ceste Republike Slovenije kot upravljavko 
in lastnico ceste dosegli soglasje in bi lahko ploč nik zgradili do vasi.

Mimo OŠ MPT poteka drž avna cesta R3-696, promet na njej pa ureja DRSC. Pred 
č asom je bil na cesti s strani DRSC-ja odstranjen znak, ki je omejeval hitrost na 40 
km/h. Zaradi opaž anja, da se nekaj voznikov ne drž i omejitve in rdeč e luč i, smo 
se v MO Velenje tudi na pobudo sveta starš ev š ole odloč ili naroč iti projekt izvedbe 
dvignjenega križ iš č a, ki ga ž e usklajujemo z Direkcijo za ceste. V tem č asu smo 
pridobili tudi podatke iz postavljenega merilca hitrosti, podatke pa smo posre-
dovali tudi na Policijsko postajo Velenje in jih prosili za poveč an nadzor prometa 
na tem odseku.

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v pripravi

V garaž ah Kardeljeva – Stantetova so od leta 1991, ko je Stanovanjski zakon (Ur. 
list RS, š t. 18/91) ukinil skupnosti stanovalcev, neurejena razmerja glede parki-
ranja in vzdrž evanja, zato se je Mestna obč ina Velenje najprej odloč ila izvesti 
analizo obstoječ ega stanja tako glede parkiranja kot tudi gradbenega stanja po-
kritih parkirnih površ in. Stanje bomo ugotovili, ko bo izveden zadnji projekt za 
sanacijo in zadnja gradbena analiza. Ocenjujemo, da bo to konec prve polovice 
leta 2009.

Mestna obč ina Velenje je v letu 2008 objavila javni razpis za izbor izvajalca na-
slednjih del:

lgradbena analiza stanja garaž ne hiš e,

lprojekt za sanacijo – arhitektura.

Gre za naslednje garaž ne hiš e: Kardeljev trg 1, 2, 3, Kardeljev trg 4–8, 5–9 ter 
Stantetova 11–19, 2–8, 10–16 in 11–19 Velenje, ki vsebujejo skupaj 471 pokritih 
parkirnih površ in. Po pridobljeni dokumentaciji se bo Mestna obč ina Velenje 
odloč ala o sanaciji in vseh ostalih ukrepih v zvezi z ureditvijo parkirnega rež ima 
v teh garaž ah.
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Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta: izveden

V Mestni obč ini Velenje se trudimo zagotavljati kar se da visoko raven infor-
macijskih storitev tako v okviru delovanja obč inske uprave kakor tudi z vidika 
poslovanja z obč ani. Celotno mesto si ž elimo povezati z brezž ič no in obenem 
brezplač no povezavo do interneta (Wi-Fi) za obč ane, poslovnež e in turiste. V 
sklopu projekta E-mesto ž elimo uporabiti informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT) za izboljš anje ž ivljenja prebivalcev Mestne obč ine Velenje. V 
prvi fazi ž e potekajo projekti na naslednjih področ jih: e-uč enje, e-zdravje in e-
uprava. Za boljš o spletno povezavo uvajamo tudi »optiko«, optič ne kable, ki so 
vsekakor bolj uč inkoviti od prejš njih in omogoč ajo hitrejš i in kakovostnejš i 
dostop do ž elenih podatkov. S postavitvijo kakovostne e-infrastrukture omo-
goč amo vsem uporabnikom dostop do vseh storitev multimedijskih dejavnosti, 
ki jih kot mesto ponujamo. Spremljanje sej mestnega sveta, brskanje po geo-
informacijskem sistemu, posredovanje obrazcev in vlog preko spleta, stiki z 
upravo, spremljanje odlokov in uradnih vestnikov – to so samo nekatere pred-
nosti, ki jih za vas nudi Mestna obč ina Velenje. Da bi kar se da enostavno ele-
ktronsko komuniciranje omogoč ili č im več jemu š tevilu obč ank, obč anov in ne-
profitnih druš tev Mestne obč ine Velenje, smo pripravili projekt "Gostovanje 
spletnih strani obč anov in neprofitnih druš tev na strež niku Mestne obč ine 
Velenje",  kjer omogoč amo vsem, ki imate prebivališ č e v MO Velenje, brezplač no 
odprtje (gostovanje) spletne domene na obč inskem strež niku. Ob vseh navede-
nih prednostih moramo poudariti tudi, da uspeš no sodelujemo pri projektu 
Second Life, kjer smo kot prva obč ina v Sloveniji zgradili svoj »otok«, na katerem 
imamo postavljeno obč insko upravo in kjer ž upan odgovarja na vsa zastavljena 
vpraš anja. V sklopu tega projekta smo letos uspeš no izpeljali tudi virtualno re-
gato okoli naš ega otoka. Po mnenju strokovne komisije, ki so jo sestavljali pred-
stavniki Ministrstva za javno upravo RS, Direktorata za informacijsko druž bo pri 
Ministrstvu za visoko š olstvo, znanost in tehnologijo RS ter Fakultete za druž -
bene vede, Mestna obč ina Velenje od vseh prijavljenih obč in izkazuje najviš jo ra-
ven kakovosti e-poslovanja.

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:izveden

Internet ž e dolgo ni več  »luksuzna dobrina«, ampak medij za pridobivanje infor-
macij, izobraž evanje, zabavo in hitrejš e ter uč inkovitejš e komuniciranje. Trend 
sodobnih komunikacij v svetu se kaž e predvsem v razvoju brezž ič ne internetne 
povezave. V Mestni obč ini Velenje smo v letoš njem letu vzpostavili moč no pove-
č ano cono dosegljivosti brezž ič nega omrež ja za prost dostop do svetovnega sple-
ta. S signalom tako pokrivamo velik del mestnega središ č a (Titov trg, Trg mla-
dosti, park pri velenjski gimnaziji, Cankarjevo cesto, centralno otroš ko igriš č e, 
okolico Rdeč e dvorane in Zdravstvenega doma).

V okviru projekta e-mesto ž elimo celoten prostor mesta povezati z brezž ič no 
povezavo do interneta za obč ane, poslovnež e in turiste. Internetna infrastruk-
tura v mestu je z izgradnjo sodobnih š irokopasovnih internetnih povezav dobila 
nove mož nosti razvoja. Razvoj brezž ič nega omrež ja bo mestu dal nov informa-
cijski zagon, š e posebej na področ ju uporabe novih mobilnih informacijskih teh-
nologij (uporaba VoIP – cenejš a/brezplač na telefonija preko internetne poveza-
ve, dostopanje do interneta preko sodobnih mobilnih telefonov, razvoj turistič -
nih elektronskih storitev … ).

Brezplač no brezž ič no internetno omrež je belež i redno uporabo, zato ga name-
ravamo v prihodnosti skladno s predlogi in potrebami š iriti tudi po drugih prede-
lih mesta. Več  o projektu najdete na spletni strani www.e-velenje.si.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V prejš nji š tevili revije Razvoj smo vam predstavili projekt izgradnje in presta-
vitve avtobusne postaje v Velenju. Dlje č asa je bilo namreč  v ospredju vpraš anje 
prestavitve in posodobitve obstoječ e avtobusne postaje, ki je locirana v krož iš č u 
dveh magistralnih cest, kar predstavlja oviro za lokalni in tranzitni promet in ne 
ustreza več  potrebam današ njega č asa. Tako smo v drugi polovici leta 2008 pri-
stopili k izgradnji nove avtobusne postaje, ki bo prilagojena potrebam sodob-
nega prevoza potnikov, njena lokacija pa je z vidika prometa primernejš a za pre-
voznike, obč ane in potnike. Investicija je v teku.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: izveden

Mestna obč ina Velenje je v letu 2008 uredila povezovalno pot med mestnim 
središ č em in Jezerom, ki je bolj varna in prijazna tako za peš ce kot tudi kolesarje. 
S tem smo uredili povezavo mesta z zelo priljubljeno turistič no in rekreativno 
toč ko Jezero, ki vse pogosteje privablja s prireditvami, š portnimi aktivnostmi in 
rekreacijo.

Ureditev Kardeljevega trga
Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Soseska Kardeljev trg je eno najgosteje naseljenih območ ij Velenja. Zaradi potreb 
stanovalcev in zagotavljanja kvalitete bivanja je Mestna obč ina Velenje pristopila 
k saniranju te soseske. Izvedli smo javni nateč aj za ureditev tega območ ja. Č e 
povzamemo iz idejne zasnove: »Nova ureditev spreminja sedanji neoblikovani 
prostor med stolpnicami v pravi trg, oblikovan kot urbani gozd. Ureja se tlak in 
dodatni urbani elementi trga ter na novo locira kip Edvarda Kardelja kot 
spomenik kulturne dediš č ine.« Idejne podlage za revitalizacijo je izdelal Rok Po-
les. 
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Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta: izveden

V Mestni obč ini Velenje se trudimo zagotavljati kar se da visoko raven infor-
macijskih storitev tako v okviru delovanja obč inske uprave kakor tudi z vidika 
poslovanja z obč ani. Celotno mesto si ž elimo povezati z brezž ič no in obenem 
brezplač no povezavo do interneta (Wi-Fi) za obč ane, poslovnež e in turiste. V 
sklopu projekta E-mesto ž elimo uporabiti informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT) za izboljš anje ž ivljenja prebivalcev Mestne obč ine Velenje. V 
prvi fazi ž e potekajo projekti na naslednjih področ jih: e-uč enje, e-zdravje in e-
uprava. Za boljš o spletno povezavo uvajamo tudi »optiko«, optič ne kable, ki so 
vsekakor bolj uč inkoviti od prejš njih in omogoč ajo hitrejš i in kakovostnejš i 
dostop do ž elenih podatkov. S postavitvijo kakovostne e-infrastrukture omo-
goč amo vsem uporabnikom dostop do vseh storitev multimedijskih dejavnosti, 
ki jih kot mesto ponujamo. Spremljanje sej mestnega sveta, brskanje po geo-
informacijskem sistemu, posredovanje obrazcev in vlog preko spleta, stiki z 
upravo, spremljanje odlokov in uradnih vestnikov – to so samo nekatere pred-
nosti, ki jih za vas nudi Mestna obč ina Velenje. Da bi kar se da enostavno ele-
ktronsko komuniciranje omogoč ili č im več jemu š tevilu obč ank, obč anov in ne-
profitnih druš tev Mestne obč ine Velenje, smo pripravili projekt "Gostovanje 
spletnih strani obč anov in neprofitnih druš tev na strež niku Mestne obč ine 
Velenje",  kjer omogoč amo vsem, ki imate prebivališ č e v MO Velenje, brezplač no 
odprtje (gostovanje) spletne domene na obč inskem strež niku. Ob vseh navede-
nih prednostih moramo poudariti tudi, da uspeš no sodelujemo pri projektu 
Second Life, kjer smo kot prva obč ina v Sloveniji zgradili svoj »otok«, na katerem 
imamo postavljeno obč insko upravo in kjer ž upan odgovarja na vsa zastavljena 
vpraš anja. V sklopu tega projekta smo letos uspeš no izpeljali tudi virtualno re-
gato okoli naš ega otoka. Po mnenju strokovne komisije, ki so jo sestavljali pred-
stavniki Ministrstva za javno upravo RS, Direktorata za informacijsko druž bo pri 
Ministrstvu za visoko š olstvo, znanost in tehnologijo RS ter Fakultete za druž -
bene vede, Mestna obč ina Velenje od vseh prijavljenih obč in izkazuje najviš jo ra-
ven kakovosti e-poslovanja.

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje

Status projekta:izveden

Internet ž e dolgo ni več  »luksuzna dobrina«, ampak medij za pridobivanje infor-
macij, izobraž evanje, zabavo in hitrejš e ter uč inkovitejš e komuniciranje. Trend 
sodobnih komunikacij v svetu se kaž e predvsem v razvoju brezž ič ne internetne 
povezave. V Mestni obč ini Velenje smo v letoš njem letu vzpostavili moč no pove-
č ano cono dosegljivosti brezž ič nega omrež ja za prost dostop do svetovnega sple-
ta. S signalom tako pokrivamo velik del mestnega središ č a (Titov trg, Trg mla-
dosti, park pri velenjski gimnaziji, Cankarjevo cesto, centralno otroš ko igriš č e, 
okolico Rdeč e dvorane in Zdravstvenega doma).

V okviru projekta e-mesto ž elimo celoten prostor mesta povezati z brezž ič no 
povezavo do interneta za obč ane, poslovnež e in turiste. Internetna infrastruk-
tura v mestu je z izgradnjo sodobnih š irokopasovnih internetnih povezav dobila 
nove mož nosti razvoja. Razvoj brezž ič nega omrež ja bo mestu dal nov informa-
cijski zagon, š e posebej na področ ju uporabe novih mobilnih informacijskih teh-
nologij (uporaba VoIP – cenejš a/brezplač na telefonija preko internetne poveza-
ve, dostopanje do interneta preko sodobnih mobilnih telefonov, razvoj turistič -
nih elektronskih storitev … ).

Brezplač no brezž ič no internetno omrež je belež i redno uporabo, zato ga name-
ravamo v prihodnosti skladno s predlogi in potrebami š iriti tudi po drugih prede-
lih mesta. Več  o projektu najdete na spletni strani www.e-velenje.si.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V prejš nji š tevili revije Razvoj smo vam predstavili projekt izgradnje in presta-
vitve avtobusne postaje v Velenju. Dlje č asa je bilo namreč  v ospredju vpraš anje 
prestavitve in posodobitve obstoječ e avtobusne postaje, ki je locirana v krož iš č u 
dveh magistralnih cest, kar predstavlja oviro za lokalni in tranzitni promet in ne 
ustreza več  potrebam današ njega č asa. Tako smo v drugi polovici leta 2008 pri-
stopili k izgradnji nove avtobusne postaje, ki bo prilagojena potrebam sodob-
nega prevoza potnikov, njena lokacija pa je z vidika prometa primernejš a za pre-
voznike, obč ane in potnike. Investicija je v teku.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: izveden

Mestna obč ina Velenje je v letu 2008 uredila povezovalno pot med mestnim 
središ č em in Jezerom, ki je bolj varna in prijazna tako za peš ce kot tudi kolesarje. 
S tem smo uredili povezavo mesta z zelo priljubljeno turistič no in rekreativno 
toč ko Jezero, ki vse pogosteje privablja s prireditvami, š portnimi aktivnostmi in 
rekreacijo.

Ureditev Kardeljevega trga
Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Soseska Kardeljev trg je eno najgosteje naseljenih območ ij Velenja. Zaradi potreb 
stanovalcev in zagotavljanja kvalitete bivanja je Mestna obč ina Velenje pristopila 
k saniranju te soseske. Izvedli smo javni nateč aj za ureditev tega območ ja. Č e 
povzamemo iz idejne zasnove: »Nova ureditev spreminja sedanji neoblikovani 
prostor med stolpnicami v pravi trg, oblikovan kot urbani gozd. Ureja se tlak in 
dodatni urbani elementi trga ter na novo locira kip Edvarda Kardelja kot 
spomenik kulturne dediš č ine.« Idejne podlage za revitalizacijo je izdelal Rok Po-
les. 
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Nosilec projekta: Komunalno podjetje Velenje, MOV, Inš titut za daljinsko 
energetiko, Esotech, d. d.

Status projekta: izveden

V letu 2008 smo v Esotechu uspeš no izvedli rekonstrukcijo Centralne energetske 
postaje Velenje (CEP) s toplotno moč jo 70 MW, ki jo sestavljajo š tiri enote z moč jo 
17,5 MW. CEP Velenje je največ ja energetska toplotna postaja v Sloveniji, ki 
Velenju in okolici zagotavlja toplovodno ogrevanje in pripravo sanitarne tople 
vode, zato je bil ta projekt glede na obseg, tehnološ ko zahtevnost, kompleksnost 
in organizacijo izvedbe med največ jimi v naboru naš ih projektov. Delovanje CEP-
a je vodeno preko centralnega nadzornega sistema in je popolnoma avtomatizi-
rano. Z rekonstrukcijo CEP-a in z vgrajenimi napravami smo zagotovili prihra-
nek pri porabi električ ne in toplotne energije.

okolje
Arhiv MO Velenje, foto: Miran Beskovnik.

Nosilec projekta: Komunalno podjetje Velenje, MOV, Inš titut za daljinsko 
energetiko, Esotech, d. d.

Status projekta: izveden 

Prav tako smo letos konč ali I. fazo projekta daljinskega hlajenja v Mestni obč ini 
Velenje – hlajenje zgradbe MOV ter bliž njih okoliš kih objektov s pomoč jo absor-
pcijskih hladilnikov, ki je prvi tovrsten projekt v Sloveniji. Cilj projekta je izko-
ristiti odpadno vroč o vodo za proizvodnjo hladu z okolju prijaznim postopkom 
hlajenja, ki za hlajenje ne izrablja električ ne energije. Namen investicije je 
centralizirana dobava hladilne energije do posameznih objektov in s tem iz-
boljš anje bivalnih pogojev v objektih, ki se bodo v poletnih mesecih hladili z »vro-
č o vodo«. Ti objekti so: MOV, Upravna enota Velenje, Galerija Velenje, Kulturni 
dom Velenje, Restavracija DK, Sodiš č e Velenje, nova Avtobusna postaja, Rdeč a 
dvorana, Steklena direkcija in Kopališ č e.

Nosilec projekta:  Mestna obč ina Velenje
Status projekta: 

Namen projekta je s prenosom dobre prakse partnerskega sodelovanja na podro-
č ju razvoja in razš iritve turistič ne ponudbe v okviru izobraž evanja, informiranja 
in promocije varstva okolja in Nature 2000 v pozabljenih oz. opustelih lepotah 
Hude luknje doseč i trajnostni razvoj in vzpostaviti mrež e območ ij s podobno pro-
blematiko z namenom ož ivljanja in potenciranja sonaravnega turizma na obč u-
tljivih območ jih Alp ter implementacije inovativnega izobraž evalnega turizma. 
V okviru projektnih aktivnosti bi se uredile tematske uč ne poti z multimedijo, 
kolesarska steza po opuš č eni ž elezniš ki trasi, jamarski dom pa bi se preoblikoval 
v moderen informacijski center za namene informiranja in izobraž evanja o 
pomembnosti varstva okolja.
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Nosilec projekta:Zavod KSSENA, lokalna energetska agencija za Savinjsko, 
Š aleš ko in Koroš ko

Status projekta:
CYBER (communicate your buildings energy rating –  sporoč iti energetsko uč inkovitost vaš e zgradbe)

Zavod KSSENA je po uspeš no oddanem projektnem predlogu na razpisu v okviru 
programa Intelligent Energy Europe (Inteligentna energija Evrope) in njegovi 
odobritvi zač el izvajati projekt CYBER Display. Cilji projekta je prikazati, da je 
mož no hitro doseč i zmanjš anje rabe energije (ob upoš tevanju Direktive 
2002/91/ES o energetski uč inkovitosti stavb) s pomoč jo promoviranja in komu-
niciranja o energetskem stanju zgradb tako, da bodo lokalne skupnosti spodbu-
jale spremembe v obnaš anju politikov, tehnikov, uporabnikov in ostalih zainte-
resiranih strank do rabe energije. 

V č asu trajanja projekta se bodo odvijale š tevilne aktivnosti. Najpomembnejš a bo 
izdelava DISPLAY plakata s pomoč jo DISPLAY rač unskega orodja za 40 javnih 
zgradb, ki bodo sporoč ali vsem uporabnikom, zaposlenim ter ostalim obiskoval-
cem zgradbe, kako energetsko uč inkovita je zgradba.

V sklopu projekta se bodo pripravila tudi najrazlič nejš a informativno-izobra-
ž evalna gradiva, ki bodo prikazovala zelo enostavne organizacijske ukrepe, s 
katerimi lahko pripomoremo k zmanjš anju rabe električ ne in toplotne energije 
ter vode. Ustanovljen bo tudi nacionalni uporabniš ki klub (UPK), v katerega bo-
do vključ eni strokovnjaki najrazlič nejš ih področ ij (elektro in strojni inž enirji, 
arhitekti, energetski menedž erji zgradb … ). V okviru UPK-ja bodo organizirana 
tri sreč anja, na katerih se bodo izmenjevale izkuš nje, udelež enci pa bodo raz-
pravljali in iskali reš itve za izboljš avo energetske uč inkovitosti zgradb.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: izveden 

V Ekološ ki internetni sistem Mestne obč ine Velenje prejemamo sprotne podatke 
o meritvah onesnaž evanja in onesnaž enosti zraka iz merilnih postaj 
obratovalnega monitoringa Termoelektrarne Šoš tanj. Sistem uradno obratuje 
od leta 1990, ž e pred tem pa je Obč ina Velenje sodelovala pri njegovem 
vzpostavljanju. O rezultatih meritev kakovosti zunanjega zraka je vse od 
njegovih zač etkov obveš č ena tudi javnost.

S posodobitvijo sistema, ki jo na MO Velenje izvajamo v letu 2008, ponovno 
zagotavljamo obveš č anje javnosti v primerih prekomernih vrednosti š kodljivih 
snovi v zraku. Organizirali smo dež urstva in pripravili obvestila, ki bodo v 
primerih presež enih koncentracij odposlana na posamezne naslovnike z 
zdravstveno najbolj obč utljivimi skupinami prebivalstva (š ole, vrtci, Zdravstveni 
dom … ) in v posamezne radijske hiš e. Opremljena so z navodili prebivalstvu o 
nač inu zaš č ite zdravja in okolja v takš nih primerih.  Za primere obveš č anja smo 
se povezali tudi z obč inama Šoš tanj in Šmartno ob Paki, na območ ju katerih so 
merilne postaje monitoringa kakovosti zunanjega zraka TEŠ-a. Izvrš evanje 
potrebnih aktivnosti bomo uzakonili s posodobljenim odlokom, ki ga 
pripravljamo za razpravo in sprejem na Svetu MO Velenje. 

Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje
Status projekta:

MO Velenje, obč ini Šoš tanj in Šmartno ob Paki so v juliju 2008 sprejele Odlok o 
javno zasebnem partnerstvu na področ ju ravnanja z odpadki, ki opredeljuje izva-
janje koncesije ravnanja z odpadki in podelitev koncesije gradnje Področ nega 
centra za ravnanje z odpadki, v katerem bi se po izgradnji izvajalo nadaljnje 
ravnanje s komunalnimi odpadki. Preostanek komunalnih odpadkov, ki jih ne 
bo mogoč e predelati, bodo odpeljali na regijsko odlagališ č e v Celju.
V okviru področ nega centra so v okviru do sedaj izdelane projektne dokumen-tacije v 
prvi fazi predvideni naslednji objekti: 
lobjekt I: za zbiranje kuhinjskih odpadkov, odpadnega jedilnega olja, 

sekundarne surovine in nevarne odpadke,
lobjekt III: reciklaž a,
lobjekt V: obdelava meš anih in kosovnih odpadkov,
lobjekt VIII: zbirni center,

v drugi fazi:
lobjekt II: sortirnica,
lobjekt VII: prostor za kontejnerje,
lobjekt XI: upravna stavba,

in v tretji fazi:
lobjekt IV: avtomehanič na delavnica, garaž a za cisterno, razgradnja OEEO,
l·objekt VI: pralnica in bencinska č rpalka,
lobjekt X: garaž a,
lobjekt XI: parkirni prostori.

Vsaka faza bo izvedena vključ no z zunanjo ureditvijo objektov.

S tem se ž eli zagotoviti kakovostna storitev, ki bo okolju in uporabniku kar se da prijazna.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje
Status projekta:

Namen projekta, katerega nosilec je Mestna obč ina Velenje in je bil prijavljen na 
program Cilj 3 – IPA, Č ezmejno sodelovanje: Slovenija – Hrvaš ka, je posredo-
vanje več  okoljskih informacij za uč inkovito varovanje okolja in intenzivnejš i 
pristop k trajnostnemu razvoju različ nim ciljnim skupinam v obeh drž avah 
udelež enkah. Poleg MO Velenje v projektu sodelujejo š e Energetska agencija 
KSSENA, ORZ Slovenske Konjice, ZRS Bistra Ptuj, Razvojna agencija Sinergija, 
Skupnost obč in Slovenije, Razvojna agencija mesta Č akovec, Komunalno 
podjetje Č akovca Č akom ter Varaž dinska ž upanija.

Glavne aktivnosti projekta:
rvzpostavitev uč inkovitega č ezmejnega sistema  za spodbujanje 

trajnostnega varovanja okolja,
rdvig stopnje izobraž enosti ljudi glede nevarnih odpadkov in okoljske 

odgovornosti in

Nosilec projekta:  Mestna obč ina Velenje
Status projekta:

Namen projekta PublicEneregyProgress, ki je prijavljen na program Cilj 3 – IPA, 
Č ezmejno sodelovanje: Slovenija – Hrvaš ka je vzpostavitev č ezmejne nizkoener-
getske regije skozi trajnostni energetski razvoj javnega sektorja v obeh drž avah 
udelež enkah. Energetska uč inkovitost je danes v svetu pokazatelj stopnje tehno-
loš kega razvoja in energetske osveš č enosti, ki vpliva na gospodarski, okoljski in 
druž beni razvoj celotne skupnosti. Cilj vsake drž ave je zmanjš anje energetske 
intenzivnosti, saj to vpliva na izboljš anje konkurenč nosti, predstavlja uč inkovit 
nač in zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo in zmanjš anja emisij toplogred-
nih plinov ter spodbuja razvoj trga z visoko energetsko uč inkovito tehnologijo.
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Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: izveden 

V Ekološ ki internetni sistem Mestne obč ine Velenje prejemamo sprotne podatke 
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Nosilec projekta:Mestna obč ina Velenje
Status projekta:

MO Velenje, obč ini Šoš tanj in Šmartno ob Paki so v juliju 2008 sprejele Odlok o 
javno zasebnem partnerstvu na področ ju ravnanja z odpadki, ki opredeljuje izva-
janje koncesije ravnanja z odpadki in podelitev koncesije gradnje Področ nega 
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V okviru področ nega centra so v okviru do sedaj izdelane projektne dokumen-tacije v 
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sekundarne surovine in nevarne odpadke,
lobjekt III: reciklaž a,
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lobjekt VIII: zbirni center,

v drugi fazi:
lobjekt II: sortirnica,
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Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje
Status projekta:

Namen projekta, katerega nosilec je Mestna obč ina Velenje in je bil prijavljen na 
program Cilj 3 – IPA, Č ezmejno sodelovanje: Slovenija – Hrvaš ka, je posredo-
vanje več  okoljskih informacij za uč inkovito varovanje okolja in intenzivnejš i 
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KSSENA, ORZ Slovenske Konjice, ZRS Bistra Ptuj, Razvojna agencija Sinergija, 
Skupnost obč in Slovenije, Razvojna agencija mesta Č akovec, Komunalno 
podjetje Č akovca Č akom ter Varaž dinska ž upanija.

Glavne aktivnosti projekta:
rvzpostavitev uč inkovitega č ezmejnega sistema  za spodbujanje 

trajnostnega varovanja okolja,
rdvig stopnje izobraž enosti ljudi glede nevarnih odpadkov in okoljske 

odgovornosti in

Nosilec projekta:  Mestna obč ina Velenje
Status projekta:

Namen projekta PublicEneregyProgress, ki je prijavljen na program Cilj 3 – IPA, 
Č ezmejno sodelovanje: Slovenija – Hrvaš ka je vzpostavitev č ezmejne nizkoener-
getske regije skozi trajnostni energetski razvoj javnega sektorja v obeh drž avah 
udelež enkah. Energetska uč inkovitost je danes v svetu pokazatelj stopnje tehno-
loš kega razvoja in energetske osveš č enosti, ki vpliva na gospodarski, okoljski in 
druž beni razvoj celotne skupnosti. Cilj vsake drž ave je zmanjš anje energetske 
intenzivnosti, saj to vpliva na izboljš anje konkurenč nosti, predstavlja uč inkovit 
nač in zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo in zmanjš anja emisij toplogred-
nih plinov ter spodbuja razvoj trga z visoko energetsko uč inkovito tehnologijo.
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Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje
Status projekta:

S ciljem kvalitetnejš ega ribiš ko-gojitvenega in prostorskega nač rtovanja, 
vodnogospodarskega urejanja vodotokov in varstva voda ter okolja je Zveza ri-
biš kih druž in Celje v letu 2005 pristopila k uresnič evanju projekta »Ocena stanja 
ribjih populacij povodja Savinje«, ki vključ uje tudi ihtiološ ke in astakološ ke 
raziskave povodja reke Pake od izvira do izliva reke. Projekt bo med drugim 
podlaga za nač rtovanje razvoja ribiš tva in ribolovnega turizma, priprave progra-
mov vodnogospodarskega vzdrž evanja vodne infrastrukture in poplavne zaš č ite 
prostora, naravovarstvene zaš č ite ogrož enih vrst in definiranja obsega Natura 
2000 na povodju reke Pake, prostorskega nač rtovanja obč in in priprave progra-
mov sofinanciranja operacionalizacije projektov s strani Evropske unije.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V poletnem č asu 2008 smo v Sonč nem parku, ki velja za enega redko ohranjenih 
parkov, zasnovanega v obdobju »moderne«, postavili 50 novih klopi. Prav za 
park jih je zasnoval Goran Semeč nik, arhitekt, zaposlen v Uradu za okolje in 
prostor Mestne obč ine Velenje. Prav tako smo uredili peš poti ter s tem polepš ali 
izgled in funkcionalnost parka. Druga faza projekta, ki je predvidena v letu 2009, 
bo ograditev parka ter ureditev preostalih delov oz. elementov v parku.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: izveden

Investicija v posodobitev objekta z mrliš kimi vež icami je zaključ ena. Objekt je bil 
saniran v celoti in v novembru 2008 predan v uporabo. Osnova starega objekta je 
razen manjš ih funkcionalnih sprememb ostala enaka. V preureditev so bile 
vključ ene obstoječ e vež ice (sedaj ima vsaka svoj lasten vhod), sanitarije, č ajne 
kuhinje, tehnič ni prostori in sanitarije. Poslovilna ploš č ad je pokrita s stekleno 
nadstreš nico, ki kot dopolnilni element povezuje vse skupaj v funkcionalno 
celoto. 

Zbiranje in ~iš~enje komunalne 
odpadne vode na ob~utljivem 

obmo~ju reke Pake v Šaleški doliniNosilec projekta: Komunalno podjetje Velenje
Status projekta: v teku
Projekt »Zbiranje in č iš č enje komunalne odpadne vode na obč utljivem območ ju 
reke Pake v Šaleš ki dolini« je logič no nadaljevanje sanacijskih ukrepov na podro-
č ju voda v poreč ju Pake in nuja za izboljš anje vodnih teles. Je celovit projekt, ki 
reš uje problematiko odpadnih voda v poreč ju Pake in bo obenem dvignil raven 
kakovosti ž ivljenja vseh prebivalcem ter omogoč il doseganje nač el trajnostnega 
razvoja v sicer moč no antropogeno preobremenjenem poreč ju. Pomanjkljiv ka-
nalizacijski sistem negativno vpliva tako na podtalnico kot na Pako in jezera Ša-
leš ke doline. Novogradnja bo več ino negativnih vplivov prepreč ila, zmogljiva 
CČ N pa omogoč a č iš č enje tudi več jih količ in odpadne vode. Projekt se nanaš a na 
vse tri obč ine investitorke – ustanoviteljice Komunalnega podjetja Velenje, in si-
cer na Mestno obč ino Velenje, Obč ino Šoš tanj in Obč ino Šmartno ob Paki.
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Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje
Status projekta:
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izobraž evanje
Arhiv MO Velenje, foto: Uro{ Kotnik.

Nosilec projekta: 

Status projekta:

V š tudijskem letu 2008/2009 je novoustanovljena Fakulteta za energetiko s 
sedež em v Krš kem in enoto v Velenju vpisala prvo generacijo š tudentov. Fakulte-
ta, ki deluje pod okriljem Univerze v Mariboru, je v visokoš olski, univerzitetni in 
magistrski š tudijski program vpisala skupaj 183 š tudentov, kar je v primerjavi z 
ostalimi tehniš kimi fakultetami z daljš o tradicijo vsekakor velik uspeh. Z name-
nom, da š tudentom omogoč imo č im kvalitetnejš i š tudij, ki bo temeljil na znan-
stveno raziskovalnem delu, se bodo prostori stare elektrarne v Velenju  renovira-
li v enega najsodobnejš ih inš titutov za energetiko. Tako bo omogoč ena aktivna 
udelež ba predavateljev in š tudentov pri tekoč em raziskovalnem delu oz. na 
projektih, ki bodo potekali v laboratorijih. Le takš no delo bo omogoč alo objavo 
najkvalitetnejš ih znanstvenih in strokovnih č lankov, ki bodo podprti z eksperi-
mentalnim delom. Inš titut za energetiko je velikega pomena ne samo za fakulte-
to, ampak tudi za Slovenijo, ki se bo morala, tudi zaradi podpisanega Kyotskega 
sporazuma, č im hitreje zač eti posodabljati na energetskem področ ju, predvsem 
v smeri novih – č istejš ih in obnovljivih energetskih tehnologij. Cilj je vsekakor 
zagotovitev kvalitetne, ekološ ke in ekonomsko sprejemljive oskrbe prebivalstva 
z energijo. To pa je tudi prilož nost za š tevilna in kvalitetna nova delovna mesta v 
regiji. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleš ke doline uspeš no deluje ž e 25 let. V tem 
č asu je v gibanju sodelovalo 1837 mladih raziskovalcev in 893 mentorjev. Skupaj 
so ustvarili 907 raziskovalnih nalog. V zadnjih dveh letih je gibanje postalo pre-
poznavno tudi po novi podobi in spletni strani http://mladiraziskovalci.scv.si. 
Na spletni strani je objavljen tudi seznam vseh do sedaj izdelanih raziskovalnih 
nalog.  

Mladi raziskovalci so v letoš njem letu sodelovali na dnevih Ustvarjalnosti in 
inovativnosti pri uč enju v Ljubljani, na mednarodni konferenci »Oblikovanje 
novih generacij evropskih raziskovalcev«, ki jo je pripravila Slovenska znanstve-
na fundacija, na evropskem sreč anju mladih raziskovalcev na Madž arskem ter 
na 3. slovenskem forumu inovacij. Spomladi 2008 je Zveza za tehnič no kulturo 
Slovenije podelila Šolskemu centru Velenje zlato priznanje za 25-letno koordin-
iranje gibanja, uspeš no iskanje reš itev, za skrb in vzpodbujanje raziskovalne de-
javnosti, obč ine ustanoviteljice (Mestna obč ina Velenje ter Obč ini Šoš tanj in 
Šmartno ob Paki) pa so prejele zahvale.

Na drž avnem sreč anju mladih raziskovalcev v Murski Soboti je maja 2008 
tekmovalo 26 nalog. Vse so bile nagrajene. Mladi raziskovalci so osvojili 10 zlatih, 
9 srebrnih in 7 bronastih priznanj. 

V letu 2009, letu inovativnosti in ustvarjalnosti, bodo v gibanju skrbeli, da bo 
gibanje š e naprej znano po kvalitetnih delih, nadaljevali bodo s promocijo gi-
banja, š irjenjem gibanja v regijo SAŠA in na območ je ob 3. razvojni osi, izpo-
stavili in predstavili bodo reference, ki jih mladi raziskovalci in mentorji lahko z 
delom v gibanju pridobijo, pritegnili k sodelovanju nove mentorje, izmenjali iz-
kuš nje z drugimi sorodnimi gibanji, skuš ali uvesti tutorstvo za mlade razisko-
valce in mentorje ter se š e tesneje povezali z gospodarstvom.
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Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Namen projekta FREE – From Research to Enterprise, sofinanciranega s strani 
Programa teritorialnega sodelovanja na področ ju srednje Evrope, je povezo-
vanje razvojno-raziskovalne sfere, ki deluje v okviru izobraž avalnih inš titucij, z 
gospodarstvom.  Cilj projekta je nastanek novih, inovativnih, R&R naravnanih 
podjetij. Aktivnosti projekta bodo omogoč ale  aktivno povezovanje in prehajanje 
ljudi in znanj s fakultet v industrijo. Celotna vrednost projekta je 1.832.310 EUR. 
Vrednost delež a MO Velenje znaš a 229.675,00 EUR, s strani EU sofinancirano 
85% (195.223,75 EUR). Projekt traja 32 mesecev – od novembra 2008 do junija 
2011. Vodilni partner je Univerza v Debrecenu (Madž arska), ostali partnerji ob 
MO Velenje pa so TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o. (Slovenija), Centuria 
RIT (Italija), Amitié (Italija), Public Corporation for Brownfield Regeneration 
Klimentovska a.s. (Č eš ka), Wroclaw University of Technology, Wroclaw Centre 
for Technology Transfer (Poljska).  V okviru projekta bomo v letih 2009, 2010 in 
2011 izdelali srednjeevropski web register R&R, v letu 2009 razvili modele »pre-
nosa tehnologij« v specifič nih okoljih, v letu 2010 pa vzpostavili mednarodno 
mrež o »mediatorjev inovativnosti«.

Nosilec projekta:

Status projekta: v izvajanju

» Razvoj turizma na podež elju – Oblikovanje izobraž evalnih modelov in razvoj 
novih produktov« ali na kratko projekt EduCate, je bil odobren decembra 2007. 
Namen in cilj tega dvoletnega mednarodnega projekta, v katerem iz Slovenije 
sodelujeta ŠCV in MOV, je povezovanje turizma na podež elju in v mestu, obli-
kovanje vzorč nega modela za izobraž evanje ljudi, ki bi se ž eleli ukvarjati s tu-
ristič no dejavnostjo na podež elju, ter razvoj novih turistič nih produktov. Par-
tnerji projekta bomo skupaj razvili multiplikativni model za izobraž evanje ciljne 
publike. Vsi partnerji projekta bodo ob zaključ ku projekta v svojem lokalnem 
okolju izvedli brezplač ni teč aj, prvenstveno namenjen ljudem, ki se na podež elju 
ukvarjajo s turizmom in kulinariko, s pomoč jo katerih bodo poglobili oz. pri-
dobili nova znanja s področ ja turizma in kulinarike. 

V mesecu decembru 2008 smo se vsi partnerji projekta sestali v Velenju, kjer smo 
nadgrajevali  med projektom razvite module, ki bodo predstavljali osnovo ome-
njenega univerzalnega modela za izobraž evanje.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Gaudeamus bo nov objekt na zelenici za gimnazijo v Velenju in bo dolgoroč no 
del Campusa, ki je predviden na tem območ ju. V kletni etaž i bodo več namenska 
dvorana in prostori, namenjeni mladim, ter spremljajoč i in servisni prostori 
celotnega objekta. Pritlič na etaž a bo namenjena samopostrež ni restavraciji v 
kontekstu š olskega tipa in za izven ter razdeljevalnici v kontekstu samopo-
strež ne restavracije. Drugi dve etaž i bosta namenjeni potrebam in razvoju viso-
koš olskega izobraž evalnega središ č a. Skupna površ ina objekta bo 3.873,00 m̨ 
bruto.

31Arhiv MO Velenje, foto: Janez Svetina.
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Nosilec projekta: 

Status projekta:

Konec julija smo v Upravi Mestne obč ine Velenje v ž elji, da bi naš e delo š e bolj 
približ ali obč anom, odprli brezplač no telefonsko š tevilko – 080 88 09. Zaenkrat 
je namenjena javljanju napak na javni razsvetljavi, najavi razgovora z ž upanom, 
informacijam o dnevnih dogodkih (prireditvah) v Velenju in posredovanju po-
bud o mestnem potniš kem prometu. Nove mož nosti, ki nam jih ponuja sodobna 
tehnologija, nam zagotovo lahko olajš ajo naš  vsakdan. Brezplač na telefonska 
š tevilka je odprta z namenom, da bi obč anom ponudili š e več  informacij in š e 
eno mož nost, da nas obveš č ajo o morebitnih napakah, predlagajo spremembe 
in sodelujejo pri urejanju Velenja.

Vsako vpraš anje, predlog ali mnenje se shrani v bazo podatkov in se kasneje ob-
dela. Tako v najkrajš em mož nem č asu zabelež imo in odpravimo morebitne na-
pake, uredimo razgovor z ž upanom ali posredujemo konkretne pobude pravim 
služ bam.

Mestna obč ina Velenje

v izvajanju

kakovost
ž ivljenja

Arhiv MO Velenje, foto: Matej Vrani~.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v izvajanju

Namen projekta CUSTODES – Cultural Sites and Tourism: Development of Eu-
ropean Strategies, sofinanciranega s strani Programa teritorialnega sode-
lovanja na področ ju Srednje Evrope, je razvoj manj znanih turistič nih destinacij, 
kamor Velenje z »dolino gradov« kot š e neizkoriš č enim potencialom zagotovo 
sodi. Cilj projekta je izdelava lokalnih turistič nih strategij, razvoj novih turis-
tič nih destinacij in IKT orodij za podporo manj obiskanim destinacijam. V ok-
viru projekta bomo vzpostavili vsaj eno pilotno območ je – novo turistič no toč ko, 
izbrano kot najprimernejš o v okviru izdelane analize. Celotna vrednost projekta 
je 1.615.000,00 EUR. Vrednost delež a MO Velenje znaš a 240.000,00 EUR, s strani 
Evropske unije pa bo projekt sofinanciran 85-odstotno (204.000,00 EUR). 
Projekt traja 30 mesecev – od decembra 2008 do maja 2011. Vodilni partner 
projekta je Provinca Rimini (Italija), ostali partnerji ob MO Velenje pa so IPAK – 
Inš titut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (Slovenija), 
Amitié (Italija), Kujawsko-Pomorskie vojvodstvo (Poljska), International Centre 
for Information Management Systems and Services (Poljska) in Cross Czech a. s. 
(Č eš ka). V okviru projekta bomo v letih 2009, 2010 in 2011 izdelali analizo 
turistič nih potencialov, razvili skupno strategijo razvoja turistič nih destinacij in 
vzpostavili nove turistič ne toč ke.

Nosilec projekta: Zdravstveni dom Velenje
Status projekta:

Z nadzidavo v dializni center Velenje bo uresnič ena dolgoletna ž elja bolnikov, da 
se skrajš ajo poti od doma do dializnega centra, saj prav prevozi predstavljajo 
enega več jih naporov bolnikov. V ta namen bi pristopili k dograditvi II. nad-
stropja prizidka k Zdravstvenemu domu, ki je kot nedokonč ana investicija ostal 
pokrit z zač asno streho, krito s salonitno kritino, ki je zdravju nevarna. S sa-
nacijo se bodo odprle mož nosti  za izvajanje specialistič nih ambulant na eni 
lokaciji in za ureditev prostorov za preventivne programe CINDI. Vsekakor bo v 
prvi fazi pomembna ureditev dializnega centra, ki bo deloval pod okriljem Sploš -
ne bolniš nice Slovenj Gradec. Celoten koncept dializnega centra je zasnovan 
tako, da bodo v njem lahko skrbeli za do 30 bolnikov. Investicija je ocenjena na  
3.998.000 EUR po tekoč ih cenah. 

Klicni center
Velenje, ob~anom in turistom prija no mestoz
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Nosilec projekta: 

Status projekta:

Konec julija smo v Upravi Mestne obč ine Velenje v ž elji, da bi naš e delo š e bolj 
približ ali obč anom, odprli brezplač no telefonsko š tevilko – 080 88 09. Zaenkrat 
je namenjena javljanju napak na javni razsvetljavi, najavi razgovora z ž upanom, 
informacijam o dnevnih dogodkih (prireditvah) v Velenju in posredovanju po-
bud o mestnem potniš kem prometu. Nove mož nosti, ki nam jih ponuja sodobna 
tehnologija, nam zagotovo lahko olajš ajo naš  vsakdan. Brezplač na telefonska 
š tevilka je odprta z namenom, da bi obč anom ponudili š e več  informacij in š e 
eno mož nost, da nas obveš č ajo o morebitnih napakah, predlagajo spremembe 
in sodelujejo pri urejanju Velenja.

Vsako vpraš anje, predlog ali mnenje se shrani v bazo podatkov in se kasneje ob-
dela. Tako v najkrajš em mož nem č asu zabelež imo in odpravimo morebitne na-
pake, uredimo razgovor z ž upanom ali posredujemo konkretne pobude pravim 
služ bam.

Mestna obč ina Velenje

v izvajanju

kakovost
ž ivljenja

Arhiv MO Velenje, foto: Matej Vrani~.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta:v izvajanju

Namen projekta CUSTODES – Cultural Sites and Tourism: Development of Eu-
ropean Strategies, sofinanciranega s strani Programa teritorialnega sode-
lovanja na področ ju Srednje Evrope, je razvoj manj znanih turistič nih destinacij, 
kamor Velenje z »dolino gradov« kot š e neizkoriš č enim potencialom zagotovo 
sodi. Cilj projekta je izdelava lokalnih turistič nih strategij, razvoj novih turis-
tič nih destinacij in IKT orodij za podporo manj obiskanim destinacijam. V ok-
viru projekta bomo vzpostavili vsaj eno pilotno območ je – novo turistič no toč ko, 
izbrano kot najprimernejš o v okviru izdelane analize. Celotna vrednost projekta 
je 1.615.000,00 EUR. Vrednost delež a MO Velenje znaš a 240.000,00 EUR, s strani 
Evropske unije pa bo projekt sofinanciran 85-odstotno (204.000,00 EUR). 
Projekt traja 30 mesecev – od decembra 2008 do maja 2011. Vodilni partner 
projekta je Provinca Rimini (Italija), ostali partnerji ob MO Velenje pa so IPAK – 
Inš titut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (Slovenija), 
Amitié (Italija), Kujawsko-Pomorskie vojvodstvo (Poljska), International Centre 
for Information Management Systems and Services (Poljska) in Cross Czech a. s. 
(Č eš ka). V okviru projekta bomo v letih 2009, 2010 in 2011 izdelali analizo 
turistič nih potencialov, razvili skupno strategijo razvoja turistič nih destinacij in 
vzpostavili nove turistič ne toč ke.

Nosilec projekta: Zdravstveni dom Velenje
Status projekta:

Z nadzidavo v dializni center Velenje bo uresnič ena dolgoletna ž elja bolnikov, da 
se skrajš ajo poti od doma do dializnega centra, saj prav prevozi predstavljajo 
enega več jih naporov bolnikov. V ta namen bi pristopili k dograditvi II. nad-
stropja prizidka k Zdravstvenemu domu, ki je kot nedokonč ana investicija ostal 
pokrit z zač asno streho, krito s salonitno kritino, ki je zdravju nevarna. S sa-
nacijo se bodo odprle mož nosti  za izvajanje specialistič nih ambulant na eni 
lokaciji in za ureditev prostorov za preventivne programe CINDI. Vsekakor bo v 
prvi fazi pomembna ureditev dializnega centra, ki bo deloval pod okriljem Sploš -
ne bolniš nice Slovenj Gradec. Celoten koncept dializnega centra je zasnovan 
tako, da bodo v njem lahko skrbeli za do 30 bolnikov. Investicija je ocenjena na  
3.998.000 EUR po tekoč ih cenah. 

Klicni center
Velenje, ob~anom in turistom prija no mestoz
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Nosilec projekta:  Mestna obč ina Velenje

Status projekta:izveden

Pojava nasilja, problematike njegovega reš evanja in negativnih posledic za 
druž bo se zavedamo tudi v Mestni obč ini Velenje, in sicer tako zelo, da je Svet Me-
stne obč ine Velenje sprejel Sklep o sprejemu akcijskega nač rta za enakost spolov 
v Mestni obč ini Velenje (Uradni vestnik MOV, š t. 11/08), v katerega je vključ en 
tudi ukrep ozaveš č anja in seznanjanja š irš e javnosti s problemom nasilja z na-
menom pomoč i ž rtvam in pospeš evanju pravno-upravnih postopkov pri reš e-
vanju nasilja. Za izvajanje tega ukrepa bo Mestna obč ina Velenje kot prva lokalna 
skupnost v Sloveniji pristopila k pilotnemu projektu celovitega reš evanja nasil-
nih dejanja na področ ju lokalnih skupnostih in drž ave, katerega avtorska no-
silca bosta Vlasta Nussdorfer, predsednica Belega obroč a Slovenije – druš tva za 
pomoč  ž rtvam kaznivih dejanj, in Milan Krajnc Pavlica, predstavnik podjetja 
Sirius, d. o. o., ki je osebni svetovalec za reš evanje osebnih in poslovnih kriz, pri 
č emer bo Mestna obč ina Velenje zagotavljala zlasti prostorske kapacitete za 
izvedbo posameznih aktivnosti ter finanč na sredstva za izvedbo projekta, ki so 
zagotovljena v prorač unu obč ine. Prav tako bo obč ina na lokalni ravni koordi-
nator in povezovalec vseh vladnih in nevladnih organizacij, ki bodo vključ ene v 
projekt celovitega reš evanja nasilnih dejanj. Tovrsten projekt je prvi projekt v 
Sloveniji, ki bo ne samo ozaveš č al, da problem nasilnih dejanj obstaja, ampak bo 
s povezovanjem in ugotavljanjem dejanskih odgovornosti in dela ugotavljal tudi 
zaviralne momente pri reš evanju tovrstnih problemov.

Nosilec projekta:  Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Mestna obč ina Velenje je v letu 2008 pristopila k ureditvi območ ja, na katerem se 
bo izvajalo urejeno vrtič karstvo. S tem bi obč ankam in obč anom, stanujoč im v 
več stanovanjskih objektih, omogoč ili aktivno prež ivljanje prostega č asa v okolju 
oz. na nač in, ki je nemoteč  za okolico in ostale prebivalce. 

Prvi cilj tega projekta je odstranitev »nelegalnih« vrtič kov z zemljiš č  v lasti MO Ve-
lenje, ki bodo v prihodnosti namenjena pozidavi. Drugi cilj, prav tako pomem-
ben, je urediti površ ine, na katerih bodo zakupniki vrtov izvajali aktivnosti pod 
določ enimi pogoji, ki so opredeljeni v pravilniku. 

Vrtič ki bodo zainteresiranim obč anom in obč ankam dodeljeni v najem preko 
javnega razpisa in v skladu s pravilnikom.

Trenutno je projekt ureditve vrtič kov v fazi pridobivanja projektne dokumen-
tacije in gradbenega dovoljenja za samo ureditev vrtič kov na območ ju KS Bevč e 
in postavitev skupnih objektov.  K ureditvi območ ja vrtič kov na območ ju KS Bev-
č e bo MO Velenje pristopila takoj po pravnomoč nosti gradbenega dovoljenja. 

Nosilec projekta:  Zdravstveni dom Velenje
Status projekta:

Center za prepreč evanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Velen-
ju je po š tevilu obravnavanih in vzdrž evanih oseb na 11. mestu od 18. centrov v 
Sloveniji.  Oskrbo in pomoč  v centru  iš č ejo tudi zavarovanci sosednjih regij, 
predvsem iz Koroš ke, Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Število oskrbovancev 
se iz leta v leto poveč uje, ž al pa sosednje obč ine ne č utijo odgovornosti, da bi za 
svoje obč ane pristopile k tovrstni zdravstveni oskrbi.

Z namenom, da zagotovimo prostor za potrebe metadonske ambulante, ž elimo 
v neposredni bliž ini ambulante za nujno medicinsko pomoč  z ustrezno dogra-
ditvijo pridobiti potrebne ambulantne prostore.  Z dejavnostjo ž elimo doseč i:
lzmanjš anje kriminalitete,
lzmanjš anje nevarnosti okuž b s hepatitisom C, B in HIV,
lzmanjš anje umrljivosti  odvisnikov,
lveč jo kakovost ž ivljenja in
lureditev socialnega stanja pacienta.

S povezovalnim hodnikom ž elimo zagotoviti pokrit prehod iz trakta E v trakt D v 
drugem nadstropju in s tem intervencijsko pot in dostopnost invalidnim osebam  
do prostorov uprave. Investicija je ocenjena na  453.932 EUR po tekoč ih cenah. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje
Status projekta:

V oktobru je Mestna obč ina Velenje prijavila na Javni razpis za sofinanciranje 
operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo RS, projekt »Regijska galerija Ve-
lenje«.

Objekt Galerije Velenje na Titovem trgu je kvalitetno zasnovana avtorska arhi-
tektura arh. Adija Miklavca, ki je bil zgrajen leta 1971. Celoten objekt je bil sicer 
vzdrž evan, vendar je zaradi dotrajanosti več ine vitalnih materialov potreben 
temeljite sanacije. S prijavo na omenjeni javni razpis se potegujemo za pridobi-
tev precejš njega dela sredstev, potrebnega za realizacijo nameravane investicije. 
V primeru odobritve bi to predstavljalo kar  95 % upravič enih stroš kov (85 % 
prispevek skupnosti, 10 % Ministrstvo za kulturo RS), ki jih potrebujemo za iz-
vedbo investicijsko vzdrž evalnih del in obnovo objekta v smislu tehnič nega na-
predka in posodobitve kulture bivanja ter s tem izboljš anja pogojev za poveč anje 
kulturne dejavnosti in kulturne ponudbe. 

Rezultate razpisa prič akujemo konec decembra 2008. V primeru odobritve pro-
jekta predvidevamo, da bo omenjena investicija zaključ ena v zač etku leta 2010.

BELI 
OBRO^
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Nosilec projekta:  Mestna obč ina Velenje

Status projekta:izveden

Pojava nasilja, problematike njegovega reš evanja in negativnih posledic za 
druž bo se zavedamo tudi v Mestni obč ini Velenje, in sicer tako zelo, da je Svet Me-
stne obč ine Velenje sprejel Sklep o sprejemu akcijskega nač rta za enakost spolov 
v Mestni obč ini Velenje (Uradni vestnik MOV, š t. 11/08), v katerega je vključ en 
tudi ukrep ozaveš č anja in seznanjanja š irš e javnosti s problemom nasilja z na-
menom pomoč i ž rtvam in pospeš evanju pravno-upravnih postopkov pri reš e-
vanju nasilja. Za izvajanje tega ukrepa bo Mestna obč ina Velenje kot prva lokalna 
skupnost v Sloveniji pristopila k pilotnemu projektu celovitega reš evanja nasil-
nih dejanja na področ ju lokalnih skupnostih in drž ave, katerega avtorska no-
silca bosta Vlasta Nussdorfer, predsednica Belega obroč a Slovenije – druš tva za 
pomoč  ž rtvam kaznivih dejanj, in Milan Krajnc Pavlica, predstavnik podjetja 
Sirius, d. o. o., ki je osebni svetovalec za reš evanje osebnih in poslovnih kriz, pri 
č emer bo Mestna obč ina Velenje zagotavljala zlasti prostorske kapacitete za 
izvedbo posameznih aktivnosti ter finanč na sredstva za izvedbo projekta, ki so 
zagotovljena v prorač unu obč ine. Prav tako bo obč ina na lokalni ravni koordi-
nator in povezovalec vseh vladnih in nevladnih organizacij, ki bodo vključ ene v 
projekt celovitega reš evanja nasilnih dejanj. Tovrsten projekt je prvi projekt v 
Sloveniji, ki bo ne samo ozaveš č al, da problem nasilnih dejanj obstaja, ampak bo 
s povezovanjem in ugotavljanjem dejanskih odgovornosti in dela ugotavljal tudi 
zaviralne momente pri reš evanju tovrstnih problemov.

Nosilec projekta:  Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Mestna obč ina Velenje je v letu 2008 pristopila k ureditvi območ ja, na katerem se 
bo izvajalo urejeno vrtič karstvo. S tem bi obč ankam in obč anom, stanujoč im v 
več stanovanjskih objektih, omogoč ili aktivno prež ivljanje prostega č asa v okolju 
oz. na nač in, ki je nemoteč  za okolico in ostale prebivalce. 

Prvi cilj tega projekta je odstranitev »nelegalnih« vrtič kov z zemljiš č  v lasti MO Ve-
lenje, ki bodo v prihodnosti namenjena pozidavi. Drugi cilj, prav tako pomem-
ben, je urediti površ ine, na katerih bodo zakupniki vrtov izvajali aktivnosti pod 
določ enimi pogoji, ki so opredeljeni v pravilniku. 

Vrtič ki bodo zainteresiranim obč anom in obč ankam dodeljeni v najem preko 
javnega razpisa in v skladu s pravilnikom.

Trenutno je projekt ureditve vrtič kov v fazi pridobivanja projektne dokumen-
tacije in gradbenega dovoljenja za samo ureditev vrtič kov na območ ju KS Bevč e 
in postavitev skupnih objektov.  K ureditvi območ ja vrtič kov na območ ju KS Bev-
č e bo MO Velenje pristopila takoj po pravnomoč nosti gradbenega dovoljenja. 

Nosilec projekta:  Zdravstveni dom Velenje
Status projekta:

Center za prepreč evanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Velen-
ju je po š tevilu obravnavanih in vzdrž evanih oseb na 11. mestu od 18. centrov v 
Sloveniji.  Oskrbo in pomoč  v centru  iš č ejo tudi zavarovanci sosednjih regij, 
predvsem iz Koroš ke, Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Število oskrbovancev 
se iz leta v leto poveč uje, ž al pa sosednje obč ine ne č utijo odgovornosti, da bi za 
svoje obč ane pristopile k tovrstni zdravstveni oskrbi.

Z namenom, da zagotovimo prostor za potrebe metadonske ambulante, ž elimo 
v neposredni bliž ini ambulante za nujno medicinsko pomoč  z ustrezno dogra-
ditvijo pridobiti potrebne ambulantne prostore.  Z dejavnostjo ž elimo doseč i:
lzmanjš anje kriminalitete,
lzmanjš anje nevarnosti okuž b s hepatitisom C, B in HIV,
lzmanjš anje umrljivosti  odvisnikov,
lveč jo kakovost ž ivljenja in
lureditev socialnega stanja pacienta.

S povezovalnim hodnikom ž elimo zagotoviti pokrit prehod iz trakta E v trakt D v 
drugem nadstropju in s tem intervencijsko pot in dostopnost invalidnim osebam  
do prostorov uprave. Investicija je ocenjena na  453.932 EUR po tekoč ih cenah. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje
Status projekta:

V oktobru je Mestna obč ina Velenje prijavila na Javni razpis za sofinanciranje 
operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo RS, projekt »Regijska galerija Ve-
lenje«.

Objekt Galerije Velenje na Titovem trgu je kvalitetno zasnovana avtorska arhi-
tektura arh. Adija Miklavca, ki je bil zgrajen leta 1971. Celoten objekt je bil sicer 
vzdrž evan, vendar je zaradi dotrajanosti več ine vitalnih materialov potreben 
temeljite sanacije. S prijavo na omenjeni javni razpis se potegujemo za pridobi-
tev precejš njega dela sredstev, potrebnega za realizacijo nameravane investicije. 
V primeru odobritve bi to predstavljalo kar  95 % upravič enih stroš kov (85 % 
prispevek skupnosti, 10 % Ministrstvo za kulturo RS), ki jih potrebujemo za iz-
vedbo investicijsko vzdrž evalnih del in obnovo objekta v smislu tehnič nega na-
predka in posodobitve kulture bivanja ter s tem izboljš anja pogojev za poveč anje 
kulturne dejavnosti in kulturne ponudbe. 

Rezultate razpisa prič akujemo konec decembra 2008. V primeru odobritve pro-
jekta predvidevamo, da bo omenjena investicija zaključ ena v zač etku leta 2010.

BELI 
OBRO^
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Nosilec projekta: ZRD Velenje

Status projekta:izveden

Projektna dokumentacija za omenjeno prenovo se je prič ela pripravljati v letu 
2002. Projektantsko podjetje Profil d. o. o. Velenje je kot najugodnejš i ponudnik 
pripravilo projektno dokumentacijo. Celotna investicija je bila razdeljena v tri 
faze.

1.  faza –  izvedba v letu 2005

Delna preureditev korita »starega » bazena – nadgradnja krajš ih stranic korita 
bazena.

Zamenjava strehe na spremljajoč em objektu (takrat š e vhodnega dela in 
garderob).

2.   faza –   izvedba v letih 2006/07

Takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja je bil izveden prvi razpis za izbiro 
izvajalcev. 

Ker so skupni zneski iz ponudb, ki so prispele na razpis, bistveno presegale raz-
polož ljiva sredstva, smo razpis razveljavili. 

Projektna dokumentacija je bila nekoliko spremenjena in izveden je bil ponoven 
razpis za izgradnjo prizidka k obstoječ im objektom bazena. Z deli se je prič elo v 
aprilu 2006 in so trajala vse do 29. marca 2007, ko je bilo izdano uporabno do-
voljenje.
Izgradnja prizidka k obstoječ emu bazenu v teh etaž ah in sicer:

2
●KLET: tehnološ ki del = 33,3 m,
●PRITLIČ JE: vhodni del z recepcijo, soba za ponesreč ence, garderobi za Pla-

valni klub, prostori za zaposlene, garderobe, tuš i in sanitarije za obiskovalce,  
2mali bazen (površ ine 60 m)  z obbazensko ploš č adjo, prostor za reš evalca in 

2spremljajoč i prostori = 498,6 m,
2

●ETAŽ A: fitnes  67,2 m,
2

●SKUPAJ 599,1 m.

3.   faza –  izvedba v letu 2007

Ž e v č asu  izvajanja del razš iritve pokritega bazena so se prič ela dela na prenovi 
obstoječ ega objekta. Dela so bila zaključ ena skupaj z dozidavo.
Prenovljeni sta dve etaž i, in sicer:
lKLET: Savna center: tepidarium, finska savna, infra savna, parna savna, 

polž asti in navadni tuš , ohlajevalni tuš i (»SKALA«), poč ivališ č e, sanitarije, 
2prostori za tehniko – SKUPAJ: 142,5 m,

2 2lPRITLIČ JE: gostinski lokal površ ine 137,4 m s teraso površ ine 450 m. 

Skupna vrednost vseh opravljenih del je 1.800.000 EUR. Bazen je prič el redno 
obratovati  16. aprila 2007. Po obisku sodeč  smo s prenovo  dosegli dober uč inek 
in lahko reč emo, da je bila investicija upravič ena. V letu 2007 smo zabelež ili 
32.131 vstopov, za leto 2008 pa ocenjujemo, da jih bo okoli 50.000.

Nosilec projekta:  Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V Muzeju premogovniš tva Slovenije je razstava š tiristotih različ nih primerkov 
mineralov in fosilov, ki so last ljubiteljskega zbiralca g. Rihtarja, kar pa ne pred-
stavlja niti tretjine obsega celotne zbirke. Glede na zgodovino nastanka mesta 
Mestna obč ina Velenje soglaš a z lastnikom zbirke, da si njegova zbirka zasluž i 
stalno postavitev v celotnem obsegu, kjer bo na ogled č im več jemu š tevilu ljudi. 
Tako je ž elja in namera Mestne obč ine Velenje poiskati prostor za stalno razstavo 
mineralov in fosilov, v katerem bo omenjena zbirka zasijala v polnem sijaju.

Nosilec projekta: Skupina Fori

Status projekta:v pripravi

»Sonč no mesto« je odgovor na izzive, ki ga prinaš ajo demografske spremembe in 
je tudi sinonim za kakovostno medgeneracijsko sobivanje. Arhitekturna in sto-
ritvena zasnova mesta sta vodeni s ciljem aktivnega povezovanja treh generacij – 
vnukov, starš ev in starih starš ev. Vizija mesta je zagotavljanje pogojev, ki obisko-
valcem in stanovalcem mesta omogoč ajo kakovosten prostor za bivanje in dru-
ž enje. Mesto sestavljajo organizacijske enote Varovane hiš e, Oskrbovana stano-
vanja, Medgeneracijsko središ č e, Gospodinjske bivalne skupine in Hotelska oskr-
ba ter Dom ostarelih. Programi posameznih enot so namenjeni č im bolj aktiv-
nemu vključ evanju starostnikov v ustvarjanje različ nih vsebin, pri tem pa se upo-
š tevajo zmož nosti, interesi in ž elje posameznika. 

Varovane hiš e so namenjene bivanju starejš ih, ki ž elijo ž iveti samostojno in ob 
minimalni zunanji podpori. Hiš e so prilagojene potrebam stanovalcev, saj so 
poleg alarmnega varovanja notranji prostori povezani s centralo klinič nega 
centra, ki organizira tako rekoč  vse dejavnosti – od medicinske pomoč i do 
spremstva pri vsakdanjih nakupih, frizerju, prireditvah …

Oskrbovana stanovanja. Gre za novo obliko varstva starostnikov, ki vključ uje 
posebno pomoč  pri oskrbi in negi. Poleg nadstandardnih bivanjskih pogojev so 
stanovalcem na voljo tudi paketne socialne in zdravstvene storitve, ki vključ ujejo 
storitve socialne oskrbe (pomoč  pri organizaciji bivanja in prehrane, pomoč  pri 
vzdrž evanju osebne higiene in podobno), zdravstvenega varstva in nege, pre-
voze in osebna spremstva.

Medgeneracijsko središ č e je namenjeno aktivnemu druž enju treh generacij. 
Njegova ponudba združ uje: svetovalni center, š olo spomina, medgeneracijsko 
knjiž nico, dnevno varstvo otrok, prireditveno dvorano, teč aje in delavnice, so-
dobno wellness in rekreacijsko središ č e in center za dnevno oskrbo starejš ih.

Gospodinjske bivalne skupine. Te skupine so približ ane modelu velikih dru-
ž in. Centralni prostor predstavlja velika kuhinja, okoli katere so razporejene so-
be stanovalcev. Vsaki bivalni skupini je zagotovljena celodnevna prisotnost hiš -
ne gospodinje, ki skrbi za vsa hiš na opravila. Aktivna udelež ba vseh stanovalcev 
je dobrodoš la in zaž elena, k sodelovanju pa so vabljeni tudi svojci. Zagotovljena 
je 24-urna prisotnost medicinske služ be in dnevni terapevtski tretmaji. Progra-
mi bivalne skupine se dopolnjujejo z vsebinami medgeneracijskega središ č a, 
organizirani so tudi prevozi in osebna spremstva. 

Hotelska oskrba starostnikov. Ta zagotavlja nadstandardno hotelsko oskrbo 
starostnikov v č asu odsotnosti njihovih sorodnikov ali partnerjev. Poleg udobno 
opremljenih hotelskih sob so na uporabo š e hotelska jedilnica, č italnica, kavar-
na ter dostop do prilagojenih rekreacijskih površ in, knjiž nice in specialistič nih 
ambulant.

Ker verjamemo, da je javno zasebno partnerstvo porok za uspeš en dolgoroč ni 
razvoj SAŠA regije, k realizaciji projekta vabimo vse obč ine, gradbena podjetja in 
različ ne inš titucije, ki bi v okviru programov organizacijskih enot mesta ž elele 
izvajati svoje dejavnosti. Izvajalci projekta bi bili tudi č lani konzorcija, ta pa bi 
med drugim skrbel za oblikovanje in nadgradnjo posameznih vsebin. Ker v 
Sloveniji š e ne poznamo tovrstnega primera kompleksne nadstandardne po-
nudbe za obč ane v tretjem ž ivljenjskem obdobju, bi Sonč no mesto s svojo dodano 
vrednostjo zagotovo izboljš alo tudi dolgoroč ne razvojne mož nosti MO Velenje, 
zaradi edinstvenosti projekta pa bi z njim zagotovo lahko pritegnili tudi evrop-
ska nepovratna sredstva. 

Mesto, ki zagotavlja aktivno, kakovostno in varno staranje ter pristen stik treh 
generacij – »Sonč no mesto«!
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Nosilec projekta: ZRD Velenje

Status projekta:izveden

Projektna dokumentacija za omenjeno prenovo se je prič ela pripravljati v letu 
2002. Projektantsko podjetje Profil d. o. o. Velenje je kot najugodnejš i ponudnik 
pripravilo projektno dokumentacijo. Celotna investicija je bila razdeljena v tri 
faze.

1.  faza –  izvedba v letu 2005

Delna preureditev korita »starega » bazena – nadgradnja krajš ih stranic korita 
bazena.

Zamenjava strehe na spremljajoč em objektu (takrat š e vhodnega dela in 
garderob).

2.   faza –   izvedba v letih 2006/07

Takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja je bil izveden prvi razpis za izbiro 
izvajalcev. 

Ker so skupni zneski iz ponudb, ki so prispele na razpis, bistveno presegale raz-
polož ljiva sredstva, smo razpis razveljavili. 

Projektna dokumentacija je bila nekoliko spremenjena in izveden je bil ponoven 
razpis za izgradnjo prizidka k obstoječ im objektom bazena. Z deli se je prič elo v 
aprilu 2006 in so trajala vse do 29. marca 2007, ko je bilo izdano uporabno do-
voljenje.
Izgradnja prizidka k obstoječ emu bazenu v teh etaž ah in sicer:

2
●KLET: tehnološ ki del = 33,3 m,
●PRITLIČ JE: vhodni del z recepcijo, soba za ponesreč ence, garderobi za Pla-

valni klub, prostori za zaposlene, garderobe, tuš i in sanitarije za obiskovalce,  
2mali bazen (površ ine 60 m)  z obbazensko ploš č adjo, prostor za reš evalca in 

2spremljajoč i prostori = 498,6 m,
2

●ETAŽ A: fitnes  67,2 m,
2

●SKUPAJ 599,1 m.

3.   faza –  izvedba v letu 2007

Ž e v č asu  izvajanja del razš iritve pokritega bazena so se prič ela dela na prenovi 
obstoječ ega objekta. Dela so bila zaključ ena skupaj z dozidavo.
Prenovljeni sta dve etaž i, in sicer:
lKLET: Savna center: tepidarium, finska savna, infra savna, parna savna, 

polž asti in navadni tuš , ohlajevalni tuš i (»SKALA«), poč ivališ č e, sanitarije, 
2prostori za tehniko – SKUPAJ: 142,5 m,

2 2lPRITLIČ JE: gostinski lokal površ ine 137,4 m s teraso površ ine 450 m. 

Skupna vrednost vseh opravljenih del je 1.800.000 EUR. Bazen je prič el redno 
obratovati  16. aprila 2007. Po obisku sodeč  smo s prenovo  dosegli dober uč inek 
in lahko reč emo, da je bila investicija upravič ena. V letu 2007 smo zabelež ili 
32.131 vstopov, za leto 2008 pa ocenjujemo, da jih bo okoli 50.000.

Nosilec projekta:  Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V Muzeju premogovniš tva Slovenije je razstava š tiristotih različ nih primerkov 
mineralov in fosilov, ki so last ljubiteljskega zbiralca g. Rihtarja, kar pa ne pred-
stavlja niti tretjine obsega celotne zbirke. Glede na zgodovino nastanka mesta 
Mestna obč ina Velenje soglaš a z lastnikom zbirke, da si njegova zbirka zasluž i 
stalno postavitev v celotnem obsegu, kjer bo na ogled č im več jemu š tevilu ljudi. 
Tako je ž elja in namera Mestne obč ine Velenje poiskati prostor za stalno razstavo 
mineralov in fosilov, v katerem bo omenjena zbirka zasijala v polnem sijaju.

Nosilec projekta: Skupina Fori

Status projekta:v pripravi

»Sonč no mesto« je odgovor na izzive, ki ga prinaš ajo demografske spremembe in 
je tudi sinonim za kakovostno medgeneracijsko sobivanje. Arhitekturna in sto-
ritvena zasnova mesta sta vodeni s ciljem aktivnega povezovanja treh generacij – 
vnukov, starš ev in starih starš ev. Vizija mesta je zagotavljanje pogojev, ki obisko-
valcem in stanovalcem mesta omogoč ajo kakovosten prostor za bivanje in dru-
ž enje. Mesto sestavljajo organizacijske enote Varovane hiš e, Oskrbovana stano-
vanja, Medgeneracijsko središ č e, Gospodinjske bivalne skupine in Hotelska oskr-
ba ter Dom ostarelih. Programi posameznih enot so namenjeni č im bolj aktiv-
nemu vključ evanju starostnikov v ustvarjanje različ nih vsebin, pri tem pa se upo-
š tevajo zmož nosti, interesi in ž elje posameznika. 

Varovane hiš e so namenjene bivanju starejš ih, ki ž elijo ž iveti samostojno in ob 
minimalni zunanji podpori. Hiš e so prilagojene potrebam stanovalcev, saj so 
poleg alarmnega varovanja notranji prostori povezani s centralo klinič nega 
centra, ki organizira tako rekoč  vse dejavnosti – od medicinske pomoč i do 
spremstva pri vsakdanjih nakupih, frizerju, prireditvah …

Oskrbovana stanovanja. Gre za novo obliko varstva starostnikov, ki vključ uje 
posebno pomoč  pri oskrbi in negi. Poleg nadstandardnih bivanjskih pogojev so 
stanovalcem na voljo tudi paketne socialne in zdravstvene storitve, ki vključ ujejo 
storitve socialne oskrbe (pomoč  pri organizaciji bivanja in prehrane, pomoč  pri 
vzdrž evanju osebne higiene in podobno), zdravstvenega varstva in nege, pre-
voze in osebna spremstva.

Medgeneracijsko središ č e je namenjeno aktivnemu druž enju treh generacij. 
Njegova ponudba združ uje: svetovalni center, š olo spomina, medgeneracijsko 
knjiž nico, dnevno varstvo otrok, prireditveno dvorano, teč aje in delavnice, so-
dobno wellness in rekreacijsko središ č e in center za dnevno oskrbo starejš ih.

Gospodinjske bivalne skupine. Te skupine so približ ane modelu velikih dru-
ž in. Centralni prostor predstavlja velika kuhinja, okoli katere so razporejene so-
be stanovalcev. Vsaki bivalni skupini je zagotovljena celodnevna prisotnost hiš -
ne gospodinje, ki skrbi za vsa hiš na opravila. Aktivna udelež ba vseh stanovalcev 
je dobrodoš la in zaž elena, k sodelovanju pa so vabljeni tudi svojci. Zagotovljena 
je 24-urna prisotnost medicinske služ be in dnevni terapevtski tretmaji. Progra-
mi bivalne skupine se dopolnjujejo z vsebinami medgeneracijskega središ č a, 
organizirani so tudi prevozi in osebna spremstva. 

Hotelska oskrba starostnikov. Ta zagotavlja nadstandardno hotelsko oskrbo 
starostnikov v č asu odsotnosti njihovih sorodnikov ali partnerjev. Poleg udobno 
opremljenih hotelskih sob so na uporabo š e hotelska jedilnica, č italnica, kavar-
na ter dostop do prilagojenih rekreacijskih površ in, knjiž nice in specialistič nih 
ambulant.

Ker verjamemo, da je javno zasebno partnerstvo porok za uspeš en dolgoroč ni 
razvoj SAŠA regije, k realizaciji projekta vabimo vse obč ine, gradbena podjetja in 
različ ne inš titucije, ki bi v okviru programov organizacijskih enot mesta ž elele 
izvajati svoje dejavnosti. Izvajalci projekta bi bili tudi č lani konzorcija, ta pa bi 
med drugim skrbel za oblikovanje in nadgradnjo posameznih vsebin. Ker v 
Sloveniji š e ne poznamo tovrstnega primera kompleksne nadstandardne po-
nudbe za obč ane v tretjem ž ivljenjskem obdobju, bi Sonč no mesto s svojo dodano 
vrednostjo zagotovo izboljš alo tudi dolgoroč ne razvojne mož nosti MO Velenje, 
zaradi edinstvenosti projekta pa bi z njim zagotovo lahko pritegnili tudi evrop-
ska nepovratna sredstva. 

Mesto, ki zagotavlja aktivno, kakovostno in varno staranje ter pristen stik treh 
generacij – »Sonč no mesto«!
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Nosilec projekta: 

Status projekta:v izvajanju

Velenje se je skupaj s š e petimi partnerskimi mesti pridruž ilo kandidaturi za 
Evropsko prestolnico kulture 2012, ki jo vodi mesto Maribor. Projekt Evropska 
prestolnica kulture je kulturni projekt v najš irš em pomenu besede, saj spodbuja 
in povezuje lepoto kulture, kulturni turizem, krepi podjetniš tvo in daje prilož nost 
mestom, da se v evropskem prostoru predstavijo in pozicionirajo s svojo bogato 
kulturno, zgodovinsko, umetniš ko in turistič no ponudbo. Velenje bo leta 2012 
poleg Novega mesta, Ptuja, Murske Sobote, Slovenj Gradca in Maribora kot vodje 
projekta del evropske kulturne zgodbe, kar je lepa potrditev in prilož nost za vse 
nas, za naš o kulturo in tudi za gospodarstvo. Velenje se bo kot partner v vsej 
evropski kulturni zgodbi leta 2012 predstavilo z ž e obstoječ imi programi, kot so 
Pikin festival ter literatura in kulturna dediš č ina. V drugi predstavitvi pred 
Evropsko komisijo v Bruslju na direktoratu za izobraž evanje in kulturo smo se 
skupaj s partnerskimi mesti predstavili s projektom pod naslovom Eupippi L, 
kamor spadajo otroš ki in mladinski programi. V letu 2012 bomo v sodelovanju š e 
z ostalimi kulturnimi programi domač i in tuji javnosti predstavili domač o in tujo 
kulturno produkcijo s področ ja multimedije, vizualnih in scenskih umetnosti ter 
pri tem tudi izkoriš č ali ž e dane naravne in kulturne vire, pri tem pa evropskemu 
obiskovalcu ponudili celovito kulturno oz. turistič no dož ivetje. 

Nosilec projekta: Mladinski center Velenje
Status projekta:

Mladinski center Velenje se je ob podpori projekte skupine Mestne obč ine Velenje 
š e s š tirimi partnerji prijavil na projekt v okviru Programa č ezmejnega sodelo-
vanja Slovenija – Hrvaš ka 2007–2013. Slovenski partnerji (Kulturni center 
Janeza Trdine iz Novega mesta, Mestna obč ina Murska Sobota in Mladinski cen-
ter Velenje) ter dva hrvaš ka (Gradsko kazališ te 'Zorin Dom' iz Karlovca in mesto 
Č akovec) bodo v letih od 2009 do 2011 predvidoma izpeljali dvoletni projekt pod 
naslovom  Razvoj urbane kulture in druž be. S strani Velenja smo pripravili 
program, ki sloni na treh stebrih: na multimediji (grafitno risanje in multi-
medijski grafitni performansi), plesu (moderni ples, break dance) ter vključ enih 
elementov baleta in glasbe (hip hop delavnice) ter na vključ evanju jazz glasbe z 
multimedijskimi metodami in tehnikami. Velenje lahko ponudi tisto, za kar je 
najboljš e, dodali bomo svoj prispevek in na podlagi projekta pripravil kulturno-
umetniš ko produkcijo, ki bo produkt skupnih delavnic in bo predstavljena vsem 
partnerskim mestom, vključ no z Velenjem.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje in Vrtec Velenje

Status projekta: v izvajanju

Velenje je vstopilo v projekt »Otrokom prijazno Unicefovo mesto«, v okviru ka-
terega smo se zavezali, da bomo izboljš ali pogoje za aktivnosti otrok in s tem ž e 
uresnič ili eno izmed določ il Programa Republike Slovenije za otroke in mladino 
2006–2016. 

Eden izmed ciljev projekta je nač rtovanje prostorske politike, ki upoš teva plu-
ralnost potreb in ž elje otrok in mladine ter v č im več ji meri zagotavlja prosto-
č asne aktivnosti s ciljem v največ ji meri zagotoviti mož nosti za kvalitetno prež iv-
ljanje prostega č asa za vse različ ne starosti otrok in mladih – s poveč ano pozor-
nostjo do tistih s posebnimi potrebami.

Projekt »Ureditev otroš kih igriš č  v Mestni obč ini Velenje« določ a otroš ka igriš č a, 
ki jih bo obč ina skladno z modernimi standardi uredila v prihodnjem obdobju. 

Izvaja se prostorska analiza umestitve otroš kih igriš č  in skupin igral v mesto in 
š irš o okolico krajevnih skupnosti. Kjer bo mogoč e, se bodo otroš ka igriš č a 
uredila znotraj prostora vrtcev in š ol, ki so ograjena in zagotavljajo več jo varnost 
otrokom, saj ni nevarnosti, da bi otrok uš el z igriš č a, v bliž ini ne bo avtomobilov, 
motorjev in ostalega prometa. Vsa igriš č a bodo odprta tudi popoldan. Otroš ka 
igriš č a bomo opremili tako, da bodo primerna in označ ena za različ ne starostne 
skupine otrok. Nač rtujemo tudi postavitev igral za otroke s posebnimi potreba-
mi. Igriš č a bomo uredili v smislu posamezne nosilne teme, kot npr. Pikino igriš -
č e, Rudarsko mesto, Grajsko igriš č e, Č arovnica Kunigunda, Zmajč ek Pozoj …

Kot nadstandardni igriš č i se bosta š e naprej urejali centralno otroš ko igriš č e ter 
igriš č e ob Velenjskem jezeru. Pri teh dveh se bodo zagotovile sanitarije in pri-
merna gostinska ponudba. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: izveden

Varna toč ka je mesto, kamor se lahko otroci in mladostniki zateč ejo po pomoč , 
kadar jim na ulici grozijo sovrstniki, ne morejo priti domov oz. v stik s starš i, so 
prič e kaznivemu dejanju, nasilju, so se izgubili ipd. V varni toč ki lahko otroci in 
mladostniki poiš č ejo tudi napotek ali nasvet. 15 varnih toč k v Velenju:
1. Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje; tel.: 898 19 20
2. TIC Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje; tel.: 896 18 60
3. Hotel Paka, Rudarska 1, 3320 Velenje; tel.: 898 07 00
4. Vila Mojca, Kraigherjeva cesta 5, 3320 Velenje; tel.: 897 75 40
5. Kunigunda Velenje, Prešernova cesta 8, 3320 Velenje; tel.:897 16 92
6. Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320 Velenje; tel.: 898 25 55
7. Trgovina Dan na dan, Stantetova ulica 13, 3320 Velenje; tel.: 897 53 46
8. Dijaški dom – recepcija, Efenkova cesta 61, 3320 Velenje; tel.: 898 75 50
9. Interspar – trgovina z nogavicami Fabiani, Šalek 112, 3320 Velenje; tel.: 897 12 18
10. Pošta Gorica, Goriška 40, 3320 Velenje; tel.: 898 52 10
11. Bencinski servis Petrol, Partizanska cesta 6, 3320 Velenje; tel.: 897 04 10
12. Frizerski salon Maja, Kidri~eva cesta 4, 3320 Velenje; tel.: 587 47 34 
13. Pekarna Tratnik, Stanetova cesta 60, 3320 Velenje; tel.: 897 40 10
14. Glasbena šola Fran Korun Ko`eljski Velenje, Jenkova cesta 4, 3320 Velenje; tel.: 898 12 11
15. Mestna ob~ina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje; tel.: 896 16 00

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Številni obiskovalci Velenja poudarjajo, da je spomenik »Marš al Tito« postal 
prepoznavni znak Velenja. O tem prič ajo tudi obiskovalci, ki jih pogosto vidimo, 
kako se slikajo ob spomeniku. Lahko reč emo, da je spomenik danes svojevrstna 
turistič na atrakcija. Ker ga ž elimo približ ati obiskovalcem in tudi obč anom, smo 
se odloč ili za ureditev njegove okolice, saj trenutna ureditev onemogoč a dostop 
do spomenika, hkrati pa ž elimo na Titovem trgu ustvariti več  toč k, kjer se bodo 
ljudje lahko usedli in zadrž ali. Temeljna ideja ureditve je postaviti poti do spo-
menika. Te naj bi bile dostopne tudi osebam na invalidskih vozič kih. Do 
spomenika naj bi vodile š tiri poti, ki bi bile ponoč i primerno osvetljene. Okrog 
spomenika naj bi zastavili piramidasto stopniš č e, ki bi omogoč alo sedenje. Hkra-
ti bi obnovili drevored. Ob drevoredu nameravamo postaviti tudi klopi, ki bi po-
leg osnovne funkcije tudi prepreč evale vstop na zelenico tam, kjer to ni predvi-
deno. Več ino ostale zasaditve bi ohranili, dodali bi gredice vrtnic.



Razvoj Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008–2012 Urbana kulturaEvropska prestolnica 

kulture 2012

Varne to~ke za otroke in
mladostnike v MO Velenje

Obnova Titovega spomenika

38 39

Razvoj Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008–2012

Velenje - otrokom prijazno mesto:
"Ureditev otro{kih igri{~"

OP KAKOVOST @IVLJENJA OP KAKOVOST @IVLJENJA

Nosilec projekta: 

Status projekta:v izvajanju

Velenje se je skupaj s š e petimi partnerskimi mesti pridruž ilo kandidaturi za 
Evropsko prestolnico kulture 2012, ki jo vodi mesto Maribor. Projekt Evropska 
prestolnica kulture je kulturni projekt v najš irš em pomenu besede, saj spodbuja 
in povezuje lepoto kulture, kulturni turizem, krepi podjetniš tvo in daje prilož nost 
mestom, da se v evropskem prostoru predstavijo in pozicionirajo s svojo bogato 
kulturno, zgodovinsko, umetniš ko in turistič no ponudbo. Velenje bo leta 2012 
poleg Novega mesta, Ptuja, Murske Sobote, Slovenj Gradca in Maribora kot vodje 
projekta del evropske kulturne zgodbe, kar je lepa potrditev in prilož nost za vse 
nas, za naš o kulturo in tudi za gospodarstvo. Velenje se bo kot partner v vsej 
evropski kulturni zgodbi leta 2012 predstavilo z ž e obstoječ imi programi, kot so 
Pikin festival ter literatura in kulturna dediš č ina. V drugi predstavitvi pred 
Evropsko komisijo v Bruslju na direktoratu za izobraž evanje in kulturo smo se 
skupaj s partnerskimi mesti predstavili s projektom pod naslovom Eupippi L, 
kamor spadajo otroš ki in mladinski programi. V letu 2012 bomo v sodelovanju š e 
z ostalimi kulturnimi programi domač i in tuji javnosti predstavili domač o in tujo 
kulturno produkcijo s področ ja multimedije, vizualnih in scenskih umetnosti ter 
pri tem tudi izkoriš č ali ž e dane naravne in kulturne vire, pri tem pa evropskemu 
obiskovalcu ponudili celovito kulturno oz. turistič no dož ivetje. 

Nosilec projekta: Mladinski center Velenje
Status projekta:

Mladinski center Velenje se je ob podpori projekte skupine Mestne obč ine Velenje 
š e s š tirimi partnerji prijavil na projekt v okviru Programa č ezmejnega sodelo-
vanja Slovenija – Hrvaš ka 2007–2013. Slovenski partnerji (Kulturni center 
Janeza Trdine iz Novega mesta, Mestna obč ina Murska Sobota in Mladinski cen-
ter Velenje) ter dva hrvaš ka (Gradsko kazališ te 'Zorin Dom' iz Karlovca in mesto 
Č akovec) bodo v letih od 2009 do 2011 predvidoma izpeljali dvoletni projekt pod 
naslovom  Razvoj urbane kulture in druž be. S strani Velenja smo pripravili 
program, ki sloni na treh stebrih: na multimediji (grafitno risanje in multi-
medijski grafitni performansi), plesu (moderni ples, break dance) ter vključ enih 
elementov baleta in glasbe (hip hop delavnice) ter na vključ evanju jazz glasbe z 
multimedijskimi metodami in tehnikami. Velenje lahko ponudi tisto, za kar je 
najboljš e, dodali bomo svoj prispevek in na podlagi projekta pripravil kulturno-
umetniš ko produkcijo, ki bo produkt skupnih delavnic in bo predstavljena vsem 
partnerskim mestom, vključ no z Velenjem.

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje in Vrtec Velenje

Status projekta: v izvajanju

Velenje je vstopilo v projekt »Otrokom prijazno Unicefovo mesto«, v okviru ka-
terega smo se zavezali, da bomo izboljš ali pogoje za aktivnosti otrok in s tem ž e 
uresnič ili eno izmed določ il Programa Republike Slovenije za otroke in mladino 
2006–2016. 

Eden izmed ciljev projekta je nač rtovanje prostorske politike, ki upoš teva plu-
ralnost potreb in ž elje otrok in mladine ter v č im več ji meri zagotavlja prosto-
č asne aktivnosti s ciljem v največ ji meri zagotoviti mož nosti za kvalitetno prež iv-
ljanje prostega č asa za vse različ ne starosti otrok in mladih – s poveč ano pozor-
nostjo do tistih s posebnimi potrebami.

Projekt »Ureditev otroš kih igriš č  v Mestni obč ini Velenje« določ a otroš ka igriš č a, 
ki jih bo obč ina skladno z modernimi standardi uredila v prihodnjem obdobju. 

Izvaja se prostorska analiza umestitve otroš kih igriš č  in skupin igral v mesto in 
š irš o okolico krajevnih skupnosti. Kjer bo mogoč e, se bodo otroš ka igriš č a 
uredila znotraj prostora vrtcev in š ol, ki so ograjena in zagotavljajo več jo varnost 
otrokom, saj ni nevarnosti, da bi otrok uš el z igriš č a, v bliž ini ne bo avtomobilov, 
motorjev in ostalega prometa. Vsa igriš č a bodo odprta tudi popoldan. Otroš ka 
igriš č a bomo opremili tako, da bodo primerna in označ ena za različ ne starostne 
skupine otrok. Nač rtujemo tudi postavitev igral za otroke s posebnimi potreba-
mi. Igriš č a bomo uredili v smislu posamezne nosilne teme, kot npr. Pikino igriš -
č e, Rudarsko mesto, Grajsko igriš č e, Č arovnica Kunigunda, Zmajč ek Pozoj …

Kot nadstandardni igriš č i se bosta š e naprej urejali centralno otroš ko igriš č e ter 
igriš č e ob Velenjskem jezeru. Pri teh dveh se bodo zagotovile sanitarije in pri-
merna gostinska ponudba. 

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: izveden

Varna toč ka je mesto, kamor se lahko otroci in mladostniki zateč ejo po pomoč , 
kadar jim na ulici grozijo sovrstniki, ne morejo priti domov oz. v stik s starš i, so 
prič e kaznivemu dejanju, nasilju, so se izgubili ipd. V varni toč ki lahko otroci in 
mladostniki poiš č ejo tudi napotek ali nasvet. 15 varnih toč k v Velenju:
1. Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje; tel.: 898 19 20
2. TIC Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje; tel.: 896 18 60
3. Hotel Paka, Rudarska 1, 3320 Velenje; tel.: 898 07 00
4. Vila Mojca, Kraigherjeva cesta 5, 3320 Velenje; tel.: 897 75 40
5. Kunigunda Velenje, Prešernova cesta 8, 3320 Velenje; tel.:897 16 92
6. Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320 Velenje; tel.: 898 25 55
7. Trgovina Dan na dan, Stantetova ulica 13, 3320 Velenje; tel.: 897 53 46
8. Dijaški dom – recepcija, Efenkova cesta 61, 3320 Velenje; tel.: 898 75 50
9. Interspar – trgovina z nogavicami Fabiani, Šalek 112, 3320 Velenje; tel.: 897 12 18
10. Pošta Gorica, Goriška 40, 3320 Velenje; tel.: 898 52 10
11. Bencinski servis Petrol, Partizanska cesta 6, 3320 Velenje; tel.: 897 04 10
12. Frizerski salon Maja, Kidri~eva cesta 4, 3320 Velenje; tel.: 587 47 34 
13. Pekarna Tratnik, Stanetova cesta 60, 3320 Velenje; tel.: 897 40 10
14. Glasbena šola Fran Korun Ko`eljski Velenje, Jenkova cesta 4, 3320 Velenje; tel.: 898 12 11
15. Mestna ob~ina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje; tel.: 896 16 00

Nosilec projekta: Mestna obč ina Velenje

Status projekta: v izvajanju

Številni obiskovalci Velenja poudarjajo, da je spomenik »Marš al Tito« postal 
prepoznavni znak Velenja. O tem prič ajo tudi obiskovalci, ki jih pogosto vidimo, 
kako se slikajo ob spomeniku. Lahko reč emo, da je spomenik danes svojevrstna 
turistič na atrakcija. Ker ga ž elimo približ ati obiskovalcem in tudi obč anom, smo 
se odloč ili za ureditev njegove okolice, saj trenutna ureditev onemogoč a dostop 
do spomenika, hkrati pa ž elimo na Titovem trgu ustvariti več  toč k, kjer se bodo 
ljudje lahko usedli in zadrž ali. Temeljna ideja ureditve je postaviti poti do spo-
menika. Te naj bi bile dostopne tudi osebam na invalidskih vozič kih. Do 
spomenika naj bi vodile š tiri poti, ki bi bile ponoč i primerno osvetljene. Okrog 
spomenika naj bi zastavili piramidasto stopniš č e, ki bi omogoč alo sedenje. Hkra-
ti bi obnovili drevored. Ob drevoredu nameravamo postaviti tudi klopi, ki bi po-
leg osnovne funkcije tudi prepreč evale vstop na zelenico tam, kjer to ni predvi-
deno. Več ino ostale zasaditve bi ohranili, dodali bi gredice vrtnic.



32

Razvoj Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008 2012–

Sreèko Meh
župan
SD

Bojan Kontiè
podžupan
SD

Ana Roza Hribar
podžupanja
DeSUS

Dimitrij Amon
SD

Matija Blagus
SD

Franc 
SD

Blatnik Ivan Janežiè
SD

Marija Koren
SD

Irena Poljanšek Sivka
SD

mag. Dragica Povh
SD

Bojan Škarja
SD

Bojan Voh
SD

Jože Zupanèiè
SD

dr. Franc Žerdin
SD

Herman Arliè 
SLS

Robert Bah
SMS

Mihael Letonje
podžupan
SNS

Andrej Kuzman
N. Si

Majda Gaberšek
DeSUS

dr. Matej Lahovnik
samostojni  svetnik

Maja Hostnik
samostojna svetnica

Svetniki v Svetu MO Velenje
mandat 2006 2010–

Prihodnost Velenja je naš skupni izziv!
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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 odgo-
vornega ~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 ustvar-
jalni bivanjski izkušnji. Prihodnost Velenja je naš skupni izziv!

– 

~
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Prihodnost Velenja je naš skupni izziv!

e-po{ta: ideja@velenje.si www.umv.si

e-po{ta: ideja@velenje.si www.umv.si
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izra`anja sposobnosti in lastne ustvarjalnosti vsakemu posamezniku ter mu omogo~a vlogo odgo-
vornega ~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 ustvar-
jalni bivanjski izkušnji. Prihodnost Velenja je naš skupni izziv!

– 

~
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1.Mestna obč ina Velenje je prejela  zlato plaketo in naziv »Urejeno evropsko mesto« v sklopu evropskega tekmovanja urejenosti mest in vasi 
ENTENTE FLORALE, 1999

2.Zavod za gozdove Slovenije in Turistič na zveza Slovenije sta Mestni obč ini Velenje podelili priznanje kot najbolj prizadevni lokalni 
skupnosti za ureditev mestnih gozdov v območ ni enoti Nazarje v letu 2004;

3.Mestna obč ina Velenje je prejemnica listine »Obč ina po meri invalidov«, podeljene s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije, 1.12. 2004 
4.Mestna obč ina Velenje razglaš ena za obč ino z najboljš o prakso e-poslovanja v drž avi ter je prejela priznanje »Q-obč ina 2008«, april 2008; 
5.TIC mestne obč ine Velenje je julija 2008 pridobil znak kolesarske informacijske toč ke v Sloveniji; 
6.TIC Mestne obč ine Velenje je s strani Slovenske turistič ne organizacija ponovno prejel priznanje za prizadevno in kakovostno urejanje 

turistič ne ponudbe na uradnem slovenskem portalu,   2005, 2006, 2007, 2008;
7.Mestna obč ina Velenje je v kategoriji več jih mest akcije Moja dež ela – lepa in gostoljubna meseca novembra 2008 prejela drugo mesto; 
8.Mestna obč ina Velenje je s strani Turistič nega druš tva Velenje prejela priznanje za podporo in sodelovanje pri razvoju turistič ne druš tvene 

dejavnosti, 28. november 2008;
9.Mestna obč ina Velenje je na evropskem tekmovanju varč evanja z energijo v poslovnih stavbah prejela nagrado za najboljš o osveš č evalno 

in motivacijsko kampanjo »Energy trophy+« , december 2008;

Kronološki seznam nagrad, 
priznanj, ki jih je prejela MOV

Publikacijo izdala: MO Velenje
Za uredni{ki odbor: Andreja Kati~
Koordinacija in zbiranje gradiva: projektna skupina MOV

Fotografija: fotoarhiv MO Velenje, Damijan Kljaji~, Alojz Slavko Hudarin, Barbara Pokorny, 
Milan Mari~, Andrej Lubej, Aljo{a Videti~, Uro{ Kotnik, Bla` Verbi~, Peter Marin{ek. 
December 2008
Naklada: 9.500 izvodov

Arhiv MO Velenje, foto: Klemen Belavi~. 42
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Zalo`ila MO Velenje, december 2008
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Vsako novo leto je za nas nekaj posebnega.

Izzivi, ki jih ponuja mesto, so v naših rokah.

Trdno jih prepletimo z zaupanjem in s sodelovanjem.

Da bo Velenje v 2009 zasijalo ob svojem 50. jubileju.

Lepo in prijazno.

Mesto z nasmehom.

 

Naj 2009 tudi vam prinese nasmeh na obraz in ~im ve~ 
drobnih trenutkov iskrive sre~e!

  

Župan, Svet in Uprava Mestne ob~ine Velenje




