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Slovesnost ob prazniku 
mestne obèine Velenje,
Velika dvorana Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, 
20. 9. 2010, 18.30

Res je. Štiriletno obdobje se izteka. Mandat župana in mandat obèinskega 
sveta. Res je tudi, da se izteka obdobje štirikrat štirih let. 
Ne bom našteval, kaj smo v tem èasu naredili. Vsekakor pa bi bilo laže naš-
teti tisto, èesar od naèrtovanega nismo.
Želeli smo si, da bi vas nocoj na slovesnost ob našem obèinskem prazniku 
lahko povabili na drugaèno, nekoliko neobièajno prizorišèe. Veselili smo se 
tega dogodka, saj je bilo v naši izbiri – praznovati ob Vili Bianci, precej sim-
bolike. 
Ko smo se lotili celovite obnove objekta, smo si kot enega od ciljev namreè 
zastavili: »Proslava ob obèinskem prazniku leta 2010 bo v Vili Bianci!« 
A dogodki gredo dostikrat paè svojo pot. In se nam ni izšlo. Tokrat nam jo je 
ponovno zagodlo – najmanj vreme. 
Kljub vsemu, kar se je v zadnjem èasu dogajalo – v mislih imam predvsem 
razmere v velenjskem gradbenem podjetju, ki je prevzelo tudi obnovo Vile 
Biance – smo bili namreè vse do danes preprièani, da nam bo uspelo. Moèno 
deževje, ki ga v zadnjih dneh kar ni in ni bilo konec, pa je delavcem prepre-
èilo, da bi lahko naredili vse, kar je še bilo potrebno.  
Smo pa temu zelo, zelo blizu. Blizu koncu del, blizu cilja. 
Kar po svoje pripoveduje o tem, da od ciljev, ki si jih zastavimo, od poti, ki si 
jo zaèrtamo, ne odstopamo. Odloèeni smo, da uresnièimo zadane naloge. 
Smo se pa seveda pripravljeni in sposobni prilagoditi spremenjenim okoliš-
èinam, sprejemati kompromise, iskati nove rešitve. To smo nenazadnje do-
kazali tudi danes.  
Vila Bianca pa kljub temu ostaja znanilec sprememb. Novih vsebin. Uravno-
teženega in uèinkovitega spajanja starega z novim.  
Spremembe so naš stalni spremljevalec. 
20. september je praznik obèine Velenje – obèine, ki je skozi èas spreminjala 
svoje meje, velikost, obliko. Pa tudi vsebino. Tako bo tudi v prihodnje. Tako 
mora biti, je prav. 
Èas, v katerem letos praznujemo, je pravzaprav èuden. Številni delavci, 
uslužbenci, upokojenci, brezposelni postajajo žrtve tistih, ki so jim zaupali. 
Steèaji podjetij se vrstijo, kriza se iz gospodarstva širi v javni sektor. Teèejo 
ostre razprave o šestem bloku šoštanjske elektrarne, o prihodnosti velenj-
skega premogovnika. Nemiri v svetu ne pojenjajo, prav tako narava vedno 
znova kaže svoje zobe. Tudi pri nas. 
Niè prijazni èasi niso. A to je paè naša realnost. To je okvir, v katerem lahko 
delamo. In delamo lahko dobro! Da bo jutri bolje. Naše misli so bile in 
ostajajo usmerjene v prihodnost! To je naša naloga. 
A vendar, èe se takole ozrem nekoliko nazaj, vidim, da je tako, vsaj podobno, 
že bilo. 
Lani so bile ob našem obèinskem prazniku oèi javnosti uprte v Gorenje. Prav 
na dan praznika smo izgubili dragoceno sodelavko, podžupanjo Ano Rozo 
Hribar. 
Leta 2007 sta – saj se sliši skoraj neverjetno – noè z osemnajstega na devet-
najsti september in devetnajsti september s hudim neurjem prinesla pravo 
razdejanje. 
Tako smo se takrat dan in dva pred praznikom znašli v izrednih razmerah, ko 
je za nas obstajala le ena sama naloga – prepreèiti katastrofo, storiti vse, da 
ne bi bilo ogroženo nobeno èloveško življenje. 
Letos smo imeli veè sreèe. A vseeno je bilo veliko ljudi, ki so zadnje dneve in 
noèi ves èas bdeli nad razmerami ter skrbeli, da je moèno deževje pri nas 
pustilo kar najmanj posledic. Pokazali pa so se tudi uèinki veèletnih priza-
devanj, ki smo jih namenili urejanju gozdov, vodotokov, brežin, cest, 
kanalizacijskega sistema …

Èlovek bi lahko dobil obèutek, da nam nekdo ne privošèi pravega veselja in 
praznovanja. Ampak, mi se seveda ne damo. Ker imamo tudi razloge za ve-
selje, za ponos. 
Ponosni smo lahko, da je pri nas še vedno doma toliko solidarnosti, 
požrtvovalnosti, pripravljenosti na nesebièno pomoè, kot smo je lahko vide-
li v zadnjih dnevih in tednih. 
Ponosni smo lahko, da je Velenje še vedno tudi mesto strpnega sobivanja 
razliènih.
Tako sem še bolj preprièan, da imamo prav tisti, ki se ob snovanju dolgo-
roène vizije nekega mesta, neke obèine, skupnosti, poleg tega, kaj želimo 
postati, znamo vprašati tudi, kaj in kakšni želimo ostati. 
Lani smo se ob naši petdesetletnici predstavili kot mesto rocka in mesto 
številnih uspešnih glasbenikov najrazliènejših zvrsti. 
Letos smo ponosni na uspehe uèencev naše glasbene šole. Prizadevamo si, 
da bo v Velenju èim prej domovala Akademija za glasbo. 
Ko bo konèana obnova Vile Biance, se bomo ponašali še z eno èudovito 
koncertno dvorano. 
Ko takole razmišljam, bi lahko rekel, da je Velenje vsekakor mesto glasbe. A 
je seveda še veliko veè. 
V zadnjih tednih sem bil najbolj vesel in ponosen, da smo obèina solidarnih 
ljudi, ki vedo, kakšni morajo biti medèloveški, medsosedski odnosi. 
Zato je naša pesem lahko spodbudna in vesela tudi v težjih dneh. 
Zato je Velenje mesto, je obèina, je skupnost s posluhom. 
S posluhom za vse in vsakogar.
Pozdravljeni torej, spoštovani obèanke in obèani, èastna obèana, prejem-
niki obèinskih in županovih priznanj. Èlanice in èlani Sveta Mestne obèine 
Velenje, podžupan in podžupanja, kolegi župani in drugi predstavniki so-
sednjih obèin, nekdanji velenjski župani, predsedniki in èlani svetov krajev-
nih skupnosti in mestnih èetrti, mladi, èlani športnih, kulturnih in drugih 
društev, prostovoljnih organizacij, sodelavke in sodelavci, uèitelji, ustvar-
jalci, obrtniki, gospodarstveniki, delavke in delavci.  
Mi, spoštovani, smo tisti, ki smo ustvarjali uspešno Velenje. In smo tisti, ki 
smo sposobni tako nadaljevati.
Hvala vam! Hvala vsem, ki ste za naše mesto, za našo obèino nekaj naredili. 
20. september leta 1959 se je zgodil zaradi vizije, predanosti ciljem, zaradi 
vztrajnosti in poguma. 
20. september je praznik mestne obèine Velenje zato, ker so na ta dan leta 
1959 slovesno odprli novozgrajeno mestno središèe – z zanosom, trudom 
in delom so njegovi graditelji uresnièili svoje sanje. Nam pa dali možnosti za 
nove, za naše sanje. 
Martin Luther King je svoj najslavnejši govor zaèel z besedami: »Imam 
sanje.«
Prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kuèan je na zgodovinski osamo-
svojitveni dan dejal: »Nocoj so dovoljene sanje.« 
Sam pa bom dejal samo: »Iskreno si želim, da bi Velenje vedno ostalo tak-
šno, kot je bilo, takšno kot je - mesto s sanjami!«  

Sre ko Meh, 
župan Mestne obèine Velenje
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Razvoj Velenja in širše regije v naslednjem obdobju je nesporno v veliki, 
celo odloèujoèi meri odvisen predvsem od dveh projektov, ki sta že nekaj 
èasa v središèu mojega dela in prizadevanj: 3. razvojna os in šesti blok 
šoštanjske termoelektrarne. 

Zadovoljen sem bil z delovnim sreèanjem, ki smo ga na mojo pobudo 
pred dnevi organizirali v Velenju, in sta se ga poleg ministra za promet 
dr. Patricka Vlaèièa udeležila tudi predsednik Nadzornega odbora 
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) dr. Milan Medved ter  
predsednica Uprave DARS Mateja Duhovnik s sodelavci. 

Zagotovila, da bo osnutek državnega prostorskega naèrta z umestitvijo 
trase 3. razvojne osi v javni razpravi januarja prihodnje leto in da pri-
èetek gradnje odseka hitre ceste od Šentruperta proti Velenju lahko 
prièakujemo v letu 2013, so pravzaprav dobra. Marsikdo bi se sicer ne 
strinjal s tem. In je tudi popolnoma razumljivo, da se tistim, ki dnevno 
uporabljajo cesto Velenje–Arja vas, zdi leto 2013 še zelo daleè. A bist-
veno je tudi to, da vemo, kaj lahko prièakujemo in lahko ravnamo sklad-
no s tem. 

Naši, obèinski, prostorski naèrti in odloèitve, vezane na rabo prostora, so 
seveda neloèljivo povezani z državnimi. Ne moremo naèrtovati veèjih 
investicij, izgradnje objektov, urejanja naših cest, prometnega režima v 
obèini in še èesa, dokler ne vemo zagotovo, kje bo tekla hitra cesta. 
Preuranjeno, torej neusklajeno ukrepanje, bi seveda lahko pomenilo le 
nesmotrno in negospodarno ravnanje. Tudi zato je izjemno pomembno, 
da ves èas delujemo proaktivno in da smo že pred èasom ustanovili tako 
Komisijo za koordiniranje aktivnosti in obvešèanje javnosti o postopkih 
sprejemanja državnega prostorskega naèrta Mestne obèine Velenje, ki ji 
predseduje mag. Drago Potoènik, in Medobèinski odbor za 3. razvojno 
os, ki ga vodi Bojan Škarja. Med nalogami slednjega je tudi usklajevanje 
interesov lokalnih skupnosti in sodelovanje s civilno družbo. Izjemno 
pomembno je, da ljudem ob veèjih posegih dobro predstavimo vse 
argumente, ki temeljijo na strokovnih in izvedenskih mnenjih.

Bojan Kontiè,
podžupan Mestne obèine Velenje in 

vodja poslanske skupine SD 
v Državnem zboru 

Republike Slovenije     

Stroka je seveda tisto, na kar bi se morali vedno opirati; še posebej 
seveda, kadar gre za tehtna vprašanja, katerih posledice so lahko 
daljnosežne. Tudi, kadar razpravljamo o šestem bloku Termoelek-
trarne Šoštanj (TEŠ). Nasprotniki gradnje tega bloka pogosto zamol-
èijo, da gre v bistvu za gradnjo nadomestnega objekta, za zamenjavo 
obstojeèe tehnologije z najnovejšo, ki jo je mogoèe dobiti na trgu, kar 
vsekakor je korak v smeri trajnostnega razvoja, korak k uèinkovitejši 
rabi energetskega vira. In, ko tako radi govorijo o racionalni rabi 
energije, pozabijo povedati, da gre pri šestem bloku TEŠ za racional-
nejšo proizvodnjo energije. Predvsem pa je argument za šesti blok 
zanesljivost oskrbe z energijo, ki bo v bodoèe še kako pomembna. 
Tudi zaradi globalnih sprememb, ki se obetajo. Na podroèju prometa 
lahko, na primer, prièakujemo precejšnje spremembe – tudi veèji 
delež avtomobilov na elektrièni pogon bo prispeval k veèjim potre-
bam po elektriki. Borba na trgu z elektrièno energijo se lahko hitro 
zelo zaostri. Želimo zanesljivost in samostojnost ali odvisnost?

Bojan Kontiè,
podžupan Mestne obèine Velenje in

vodja poslanske skupine SD 

Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008 - 2012



NAJNOVEJŠE VELENJE

Te dni pišem malo daljše besedilo o zaèetkih rokometa v Velenju; èez dve 
leti bo namreè že šestdeset let od prve tekme, ki smo jo Velenjèani 
odigrali. To je bilo 31. avgusta 1952, nasprtoniki pa moštvo Krima iz 
Ljubljane. Rokometna tradicija je torej kar nekaj let daljša od tiste, ki jo 
sicer omenjajo in praznujejo današnji rokometaši. S svojimi zaèetki se 
bolj ali manj po nakljuèju, ali pa morda tudi èisto logièno, ujema s prvimi 
koraki Velenja v moderno mestno naselbino. Takrat so namreè zaèeli v 
praznem prostoru med Staro vasjo, velenjskim trgom in Šmartnim gradi-
ti prvih nekaj stanovanjskih peterèkov in dolgo klobaso vrstnih hiš, ki se 
jih je za nekaj èasa oprijel ljudski naziv 'kegljišèe'.

Množièno igranje rokometa je zaèelo nakazovati konec nogometne 
'monokulture'; že malce demodirano 'telesno vzgojno društvo Partizan' 
je, ne da bi se takrat njegovi voditelji prav zelo zavedali, vse bolj posta-
jalo inkubatorsko zavetje novih in novih športnih panog, ki so prihajale 
in prenekatere spet izginjale: od plavanja do kotalkanja, od borilnih 
športov do smuèarskih skokov, ali pa do atletike, ki pa se je z razliènimi 
vzponi in padci najbolj trajno 'prijela'.

Stari, bolj ali manj zanemarjeni trg v senènem podnožju grajskega hriba 
nikakor ni kazal kakšnih posebnih ambicij; bolj ali manj samozadostno 
je èemel v svoji podeželskosti. V najboljšem primeru se je spominjal 
kakšnega davnega uglednejšega župana, morda Ropotarja iz Levsti-
kovih ali Ježovnika iz kasnejših èasov, grofa Coroninija, ki je enkrat na 
leto poskrbel za trške uživaèe, ali žlahtnega gospoda Harancourta, naro-
ènika zgodnjih slovenskih literarnih èasopisov, iz novejšega èasa mogo-
èe tudi nesreènega živinozdravnika Kodele, ki so ga bežeèi esesovci 
ustrelili na prvi dan svobode. Sprotna zgodovina s premogovnikom in 
termoelektrarno se je tega  trga izogibala, prav tako kot se ga je farni 
sedež ali pa rimljanska preteklost, ki je po svoji praksi postojanke gradila 
na planem, recimo tam, kjer stoji današnja Stara vas (nekdaj se je 
današnje Staro Velenje imenovalo Nova vas, kar zgovorno govori o nje-
govi starosti). Prežih bi zapisal, da je vdano èepelo v svojem 'nicinskem', 
osojskem mraku. Nekako simbolièno in logièno se je najnovejše oziroma 

Novo Velenje v tem mraku umaknilo na sonèno stran doline. Tu se 
je zadnjega pol stoletja izpopolnjevalo v današnjo blešèeèo stavbo 
podobo. Kar je bilo nekdanjega, je moralo vsaj za nekaj èasa ostati 
ob strani, s spodnjim dvorom (Vila Bianca) in vso njeno gospos-
kostjo vred.

Toda mesto je naglo raslo še naprej, vedno bolj tudi navznoter – 
Velenje je dobilo kulturni dom, sijajna knjižnica, muzeji, od katerih 
je muzej premogovništva znan že na široko v evropskem prostoru, 
radio in televizija, èasopis, galerija in druge podobne ustanove. Ali 
pa Pikin festival in zaèetki visokega šolstva, mednarodna glasbena 
šola, založba, Pretnarjeva nagrada nacionalnega formata – saj te-
ga je mogoèe naštevati v zelo dolgi vrsti – vse pa govori o narašèa-
joèi duhovni oziroma ustvarjalni sredotežnosti novega mesta. 
Zunanjemu blišèu se je, sicer malce manj opazno, vendar vztrajno, 
že doslej pridruževalo notranje bogastvo z ustvarjalnostjo vseh 
vrst, ki èedalje bolj postaja nekaj podobnega, kot so globoke pre-
mogovne plasti za blagostanje doline: ko bo premogovniški vek 
Velenja potekel, bo mesto na to pripravljeno z velikimi in pamet-
nimi razvojnimi naložbami iz sedanjosti.

Ta trenutek pa želi z vsem, kar zmore, sodelovati v projektu 'evrop-
sko mesto kulture': znaèilno za sodobno obèinsko politiko, vendar 
tudi za resnièno notranje stanje mesta in njegovih prebivalcev.

                                                                                                                                     
Dr. Matjaž Kmecl

Dr. Matja` Kmecl
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»… Imamo partnerje iz Italije (Bolzano), Švice (Basel) in Avstrije (Uni-
verza v Gradcu); dogovarjamo se z mesti iz Nemèije, Italije in Francije. 
Potrebujemo še partnerja iz Slovenije. Zelo bi bili zadovoljni, èe bi lahko 
pridobili Velenje za enega izmed naših partnerjev …«

Tako je med drugim pisalo v pismu Nicole Jantschgi iz celovškega urada 
za urejanje prostora in varstvo okolja. In to je le ena od številnih pobud, 
predlogov, prošenj za sodelovanje z našo obèino.

Uspehi Velenja – mesta in obèine, velenjskih institucij, gospodarskih 
družb, posameznikov in posameznic so v Sloveniji in širše dobro znani. 
Cenijo nas kot zanesljivega partnerja, kot skupnost, v kateri nikoli ne 
zmanjka idej in energije za njihovo uresnièevanje. Poznajo nas kot 
podjetne in inovativne. Po izkušnjah sodeè je prav vsak, ki obišèe Ve-
lenje, nemalo preseneèen nad posebno lepoto in urejenostjo našega 
mesta in njegove okolice. Videno in doživeto je vedno daleè, daleè nad 
prièakovanji tistih, ki se, ko gredo v Velenje, še vedno odpravljajo pred-
vsem v industrijsko mesto, v rudarsko-energetski revir. 

Nedolgo tega smo s priložnostno sveèanostjo zaznamovali 40-letnico 
partnerstva med Velenjem in nemškim Esslingenom. Presenetil me je 
komentar dolgoletnega nadžupana mesta Esslingen am Neckar, dr. 
Jürgena Ziegerja. Povedal je, da sta šla sama z ženo takoj po prihodu v 
Velenje na sprehod, in ob tem zaèutila moèno povezanost ljudi z mes-
tom. Povedal je tudi, da je iz kratkih razgovorov z razliènimi ljudmi lahko 
razbral, da smo Velenjèanke in Velenjèani ponosni na svoje mesto. Po 
njegovem mnenju je to najveè, kar si mesto, obèina, lokalna skupnost 
lahko želi. Temu mnenju se pridružujem tudi sama in veè kot vesela (pa 
tudi ponosna) sem, èe je res tako, kot se zdi gospodu Ziegerju. 

Èe ni, bi tako moralo biti. Kajti, spoštovani Velenjèanke in Velenjèani, 
na Velenje, na naše dosežke smo lahko upravièeno ponosni. Ponosni 
smo lahko nase. 

Tudi na vse tiste in tisto, kar predstavljamo v letošnji izdaji revije 
Razvoj. Tretja številka poleg predstavitve aktualnih projektov, ki jih 
vodimo v obèinski upravi ali pri njih aktivno sodelujemo, tudi nekak-
šen pregled posameznih podroèij našega delovanja. Svoj pogled na 
tukajšnji gospodarski razvoj, šport, kulturo, izobraževanje, varstvo 
okolja … z nami delijo ljudje, ki ta podroèja dobro poznajo. So del 
njih. So uspešni, posebni .. In hkrati so naši in vaši prijatelji, sorodniki, 
dobri znanci, obrazi, ki jih (bolj ali manj pogosto) sreèujemo na ve-
lenjskih ulicah. 

Lani revije Razvoj nismo izdali. Je pa v letu, ki ga je zaznamovala 50-
letnica našega mesta, izšlo veè drugih publikacij, luè sveta so ugledali 
novi izdelki, narejeni v Velenju, zvrstili so se številni dogodki … In, 
skupaj z vami, spoštovani obèanke in obèani, smo tudi v našem jubi-
lejnem letu nizali uspeh za uspehom. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas vabim, da tako tvorno kot 
doslej sodelujemo tudi v prihodnje!

Andreja Katiè,
direktorica obèinske uprave in

odgovorna urednica revije Razvoj

Andreja Katiè,
direktorica obèinske uprave in

odgovorna urednica revije Razvoj
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Praznovali smo 50 let

Lanski obèinski praznik, 20. september 2009, je bil nekaj posebnega. 
Velenjèani smo praznovali 50-letnico našega mladega mesta. Petdeset 
let je namreè minilo od dne, ko so z veliko slovesnostjo na Titovem trgu 
(pred še ne popolnoma konèanim Domom kulture) odprli novozgrajeno 
mestno središèe. 

Že v dneh pred obèinskim praznikom smo pripravili nekaj veèjih prire-
ditev: odprli smo novo avtobusno postajo s prvo velenjsko garažno hišo, 
v Trebuši prerezali trak ob odprtju novega nakupovalnega središèa, po-
ložili smo temeljni kamen za nov objekt v sklopu Šolskega centra Ve-
lenje. Eden osrednjih dogodkov ob 50. obletnici odprtja velenjskega 
mestnega središèa je bilo tudi odkritje spomenika Nestlu Žganku, v letih 
1969-1978 velenjskemu županu in dolgoletnemu direktorju velenjske-
ga premogovnika. Spomenik, ki je delo akademskega kiparja doc. Boš-
tjana Drinovca, je sestavljen iz razpoznavne figure Nestla Žganka in ma-
kete mesta Velenje. Avtor je ob nastajanju spomenika povedal, da je 
imel pred sabo predvsem dva izziva: kako Žganka upododbiti tako, da 
bo spomenik o njem povedal veè kot le to, kakšen je bil videti, in tudi 
tako, da bo mestu, katerega graditelj je bil Žgank, prinesel neko novo, 
tudi vsebinsko kvaliteto. 

Osrednja slovesnost ob velenjski 50-letnici je bila v Rdeèi dvorani. 
Èudovito vzdušje je bilo na prireditvi, ki smo jo s samimi domaèimi, ve-
lenjskimi ustvarjalci, pripravili pod pomenljivim naslovom »Jutri je zdaj«. 

Na dan obèinskega praznika smo na veliko torto »Velenje« povabili vse 
tiste obèanke in obèane, ki so bili v za Velenje jubilejnem letu prav tako 
kot mesto stari 50 let.  

Ob naèrtovanju in pripravi prazniènih dogodkov smo se zavedali, da 
razmere praznovanju niso najbolj naklonjene, saj je gospodarska kriza 
že lani kazala zobe tudi v Velenju. Zato se nismo odloèali za velike, 
drage, spektakularne prireditve, ampak smo se posvetili predvsem 
temu, da smo k sodelovanju pritegnili èim veè naših prebivalcev – posa-
meznikov, društev, klubov, vrtcev, šol … Izjemno veseli smo bili, ker je 
naše vabilo padlo na tako plodna tla.

V lanskem prazniènem letu smo pripravili tudi nekaj izdelkov. Izdali smo 
veè zgošèenk, med njimi tudi takšno, na kateri so avtorska dela našega 
rojaka, skladatelja Frana Koruna Koželjskega, v izvedbi uèencev in uèi-
teljev velenjske glasbene šole, ki nosi njegovo ime. Zgošèenka je del 
projekta, ki smo ga poimenovali »Koželj–Koželjski«, v sklopu katerega 
smo uredili veè poti po Kožlju. Drugi nosilec zvoka, izdan ob prazniku 
mesta, nosi naslov »Mesto rocka«. Javnosti smo ga predstavili tudi z 
velikim koncertom v Rdeèi dvorani. Pri izdaji zgošèenke smo pomagali 
uveljavljenemu jazz glasbeniku Robertu Jukièu in sodelovali z raperjem 
6packÈukurjem pri snemanju video spota »Ni živleja brez Veleja«. Poleg 
te skladbe, katere naslov se je prijel tudi kot izjemno priljubljen napis na 
majici, je v lanskem letu nastalo še pet pesmi, posveèenih 50-letnici 
Velenja. Zbrali smo jih na zgošèenki »Sreèno 2059!« 

6packCukur:

"Da ni živleja brez Veleja vsekakor drži! Kamorkoli se obrnem, je 
Ve-lenjcan: na televiziji, na koncertnih odrih, v športu, v tujini ...

Ceprav nas dosti ne zivi vec tam, smo nekako ostali Velenjcani. Jaz 
ljudi itak ne morem prepricati, da zivim sedaj drugje, in to mi je tudi 
všec. V bistvu je to razlog, da je nastala pesem oziroma slogan »Ni 
zivleja brez Veleja«, ki ga je sprejelo celo mesto. Vesel sem, da me 
imajo ljudje tam še vedno radi, kajti z veseljem se vracam med 
najboljše prijatelje, druzino in na asfalt, ki sem ga preskejtal v 
mladosti! Se vidimo!"

Pripravili smo serijo novih promocijskih izdelkov »Devetkrat Velenje - 
dejstva in legende o Velenju«, ki je nastala po idejni zasnovi velenjskega 
arhitekta Roka Polesa. Serija predstavlja Velenje s pomoèjo devetih 
simbolov: rudarskih kladivc, Pozoja, Svete Barbare, moderne arhitek-
ture, Bergmandeljca, rdeèega nageljna, jamskega vozièka, mastodonta 
in Velenjskega gradu. Naroèili smo karte mesta Velenje, ki so na prodaj v 
slovensko-bosanski in angleško-nemški jezikovni razlièici ter karte mes-
tne obèine Velenje v slovensko-angleški jezikovni izvedbi. Na mestnih 
kartah so navedene turistiène toèke, gostinska ponudba, prenoèišèa, 
tradicionalne prireditve ter indeks ulic, na kartah mestne obèine pa so 
predstavljeni Velenje, njegove naravne in kulturne znamenitosti, arhi-
tektura, šport in rekreacija, prireditve ter statistika. Ob lanskem ob-
èinskem prazniku je Mestna obèina Velenje izdala tudi monografijo 
»Velenje – stoletje na razglednicah«, ki je prvovrsten zgodovinski in 
domoznanski dokumentarni vir. Monografija obsega 248 strani in je 
razdeljena na pet poglavij: Uvod; Ob svitu stoletja (1900 do 1918), 
Premog je luè (1918 do 1945), Mesto v parku (1945 do 1969) in Mlado 
mesto mladih (1969 do 1999).



VELENJE 1959–2010 
1959
- 20. septembra je bilo sveèano odprto novo središèe mesta Velenje z 

Delavskim klubom, Delavsko univerzo, internatom, industrijsko šolo, 
zdravstvenim domom, trgovino, upravnim poslopjem rudnika in drugimi 
stanovanjskimi poslopji

1960
- industrijsko-eksploatacijsko podjetje Gorenje se je iz vasi Gorenje 

preselilo v Velenje, in sicer v prostore, ki jim jih je odstopil Rudnik lignita 
Velenje 

- dograjen je bil Dom kulture, ki so ga odprli 29. novembra 
1961
- ustanovljena je bila samostojna Nižja glasbena šola Velenje, prvi 

ravnatelj je postal Anton Èorbiè
- odprli so Hotel Paka, enega najmodernejših hotelov v Sloveniji
1962 
- oktobra je pred veè kot 2.000 gledalci potekala sveèana otvoritev 

kotalkališèa v Sonènem parku 
1963 
- marca so na seji Republiškega zbora skupšèine Ljudske republike 

Slovenije sprejeli sklep o preimenovanju obèine Šoštanj v obèino 
Velenje in o preselitvi obèinske uprave v Velenje na direkcijo Rudnika 
lignita  Velenje

- potekala je sveèana otvoritev osrednjega otroškega igrišèa v Velenju
1964
- dograjena je bila nova stavba – rdeèa – Rudarskega šolskega centra
1965
- na gimnazijo se je v dva oddelka vpisalo 62 dijakov, od tega 47 deklet
- konec leta je Velenje štelo 8.575 prebivalcev
1966
- Center za glasbeno in baletno vzgojo Velenje se je preimenoval v 

Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski 
- ustanovljen je bil Šaleški alpinistièni odsek
1967
- Velenje je dobilo desettisoèega prebivalca
1968
- z avtomobilom se je bilo prviè možno pripeljati na Paški Kozjak
- opravili so prve pokope na pokopališèu Podkraj
- dokonèno je bil ustavljen promet na železniški progi 

Velenje–Dravograd;

1969
- avgusta se je odprla nova cestna povezava med Velenjem in 

Šentiljem (udarniška akcija »Mesto – vasi«)
1970
- na referendumu za prvi samoprispevek »Za napredek vasi in 

mesta« je ZA glasovalo skoraj 70 % volilnih upravièencev
- na Paški Kozjak je bila speljana cesta
1971
- odprtje pokritega plavalnega bazena ter nove knjižnice z galerijo, v 

kateri je bila prviè razstavljena zbirka Františka Foita
- zgrajeno je bilo novo poslopje Ljubljanske banke
- oktobra je bila sveèana otvoritev spomenika Onemele puške na 

Titovem trgu, delo kiparja Stojana Batièa in arhitekta Vladimirja 
Mušièa

1972
- Velenje je dobilo urbanistièni naèrt
- v Pesju je zaèela obratovati nova naprava za izvoz premoga
1973
- julija se je odprla nova tehniška šola
1974
- Velenju je gostilo balkansko prvenstvo v krosu
- Obèina Velenje je imela 6 centralnih in 11 podružniènih šol ter eno 

šolo s prilagojenim programom. Šole je v 180 oddelkih obiskovalo 
4.416 uèencev, pouèevalo pa je 219 prosvetnih delavcev.

1975
- aprila je bil drugi referendum za samoprispevek »Danes – za jutri« 
- iz peèi nove velenjske pekarne »Fidelinka« so zadišali prvi hlebci 

kruha
- stekel je program Radia Velenje
- na Gorici je zaèel Vegrad graditi prvih 98 stanovanj
- ob obèinskem prazniku se je odprla stavba obèinskega sodišèa, šola 

s prilagojenim programom ter Rdeèa dvorana
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1976
- januarja je bil v Rdeèi dvorani prvi veliki rock koncert v Šaleški dolini, 

na katerem je nastopila skupina YU iz Beograda
- po 101 metru so predrli tunel pod Šaleškim gradom
- odprtje Doma za ostarele obèane
- ob obèinskem prazniku je izšla prva monografija o Velenju
1977
- v Rdeèi dvorani je potekal boksarski dvoboj med evropskim prvakom 

Matejem Parlovim in Francozom Christianom Ponceletom;
- postavili so Titov spomenik, ki ga je izdelal prof. Antun Augustinèiæ
1978
- ustanovljena je bila Zveza telesnokulturnih organizacij
- oktobra so postavili semaforje na križišèe Šaleške in Kidrièeve ceste 

ter na križišèu proti Gorici
- odprtje Dijaškega doma
1979
- z delovanjem je prièel Rudarski oktet Velenje
- Velenje šteje 21.000 prebivalcev 
1980
- izveden je bil referendum za tretji samoprispevek »20. aprila Vsi za 

samoprispevek«
- promet je stekel po Šaleški magistrali
1981
- 10. oktobra se je Velenje preimenovalo v Titovo Velenje
1982
- na Kardeljevem trgu so odkrili kip Edvarda Kardelja, delo kiparja 

Stojana Batièa
1983
- odprt je bil podhod pod Kidrièevo cesto 
- ob obèinskem prazniku je prièel obratovati vodooskrbni sistem Ljubija
1984
- odprl se je nov PTT center 
- v Pesju so zaèeli graditi novo klasirnico
1985
- èetrti in hkrati zadnji samoprispevek so prebivalci obèine Velenje 

izglasovali 21. aprila leta 1985
- junija se je odprla glasbena šola Frana Koruna Koželjskega, ki je 

veljala za najsodobnejšo glasbeno šolo v Srednji Evropi 
1986
- odprl se je teniški center ob Velenjskem jezeru
- 23. junija je bila na osnovni šoli Antona Aškerca velika javna tribuna 

o onesnaževanju okolja v Šaleški dolini, ki sta jo pripravila obèinska 
konferenca SZDL Velenje in Obèinski svet zveze sindikatov Slovenije. 
Pred prièetkom tribune je po Velenju krenila povorka s transparenti, s 
katerimi so opozarjali na vse veèje probleme onesnaženosti v Šaleški 
dolini

- ustanovljena je bila Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje

1987
- odprla se je postaja milice ob Celjski cesti
- novembra se velikega ekološkega shoda na Titovem trgu udeležilo veè 

tisoè ljudi od blizu in daleè
1988
- julija je bila prva prireditev na novi 75-metrski plastièni skakalnici v 

Velenju
1989
- šaleški obrtniki so v Starem Velenju dobili svoj dom
- v Škalah je bila sveèana otvoritev novega krajevnega središèa s šolo
1990 
- 15. maja je tudi komandant štaba Teritorialne obrambe Velenje Ervin 

Jože Prislan prejel ukaz o predaji orožja in streliva v skladišèa JLA, ki 
pa ga ni izvršil in tako je orožje ostalo v Velenju

- na skupnem zasedanju so zbori velenjske skupšèine razveljavili sklep iz 
leta 1981 o preimenovanju Velenja v Titovo Velenje in Velenje je zopet 
postalo Velenje

- konec julija je zaèela poskusno obratovati centralna èistilna naprava 
Šaleške doline v Pohrastniku

- prviè se je odvil Pikin festival, takrat Pikin cicidan
1991
- ustanovljena je bila Ljudska univerza Velenje
- pripadniki OŠ TO Velenje so na helikopter, s katerim sta prebegla 

pilota iz JLA, namestili oznake TO 001 VELENJE ter dodali slovenski 
grb. Helikopter je postal eden izmed simbolov vojne za osamosvojitev 
Slovenije 

- po popisu prebivalstva je v obèini Velenje živelo 27.337 ljudi
1992
- Obèina Velenje je dobila nov grb, avtorjev Staneta Hafnerja in Vlada 

Vrbièa
- uradno se je odprl rekreacijsko-športni center Jezero
1993
- delegati velenjske obèinske skupšèine so odloèili, da se bo osrednji 

velenjski trg še naprej imenoval Titov trg
- v obèini Velenje je svoje zatoèišèe še vedno imelo 2.200 beguncev iz 

Bosne in Hercegovine
1994
- izšel je prvi Almanah obèine Velenje;
- odprtje prenovljenega velenjskega mestnega stadiona
- Muzej Velenje je bil s Kavènikovo domaèijo v Zavodnjah nominiran za 

najboljši evropski muzej leta 1994
- Obèina Velenje se je razdelila na tri nove obèine: Mestno obèino 

Velenje, Obèino Šoštanj in Obèino Šmartno ob Paki, k  Mestni obèini 
Velenje se prikljuèi KS Vinska gora

- decembra so bile prve lokalne volitve v obèinske svete in volitve 
županov, za župana je bil izvoljen Sreèko Meh
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1995
- Rudnik Lignita Velenje si je nadel novo (staro) ime Premogovnik 

Velenje
- obèinski svetniki so za praznik obèine izbrali 20. september v spomin 

na otvoritev mestnega središèa Velenja 20. septembra leta 1959
1996
- na jezeru je  potekalo svetovno prvenstvo v daljinsko vodenih modelih 

èolnov – Naviga
- v Rdeèi dvorani sta dobila prostore Mladinski center Velenje ter 

Turistièno-informacijski center - TIC Velenje
1997
- odprla se je tretja telovadnica Šolskega centra Velenje
- ob Velenjskem jezeru je potekal Zlet tabornikov Slovenije z 

mednarodno udeležbo
1998
- vrata je odprl prenovljeni Hotel Paka
- na lokalnih volitvah je bil za župana ponovno izvoljen Sreèko Meh
1999
- 3. julija so globoko pod zemljo, v jami Škale, odprli Muzej 

premogovništva Slovenije
- Velenje je osvojilo zlato medaljo na evropskem tekmovanju v 

urejenosti mest Entente Florale
- praznovali smo 40-letnico otvoritve novega mestnega središèa Velenja
2000
- Rdeèa dvorana je gostila 1. Mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v 

namiznem tenisu
- v nedeljo, 3. septembra, je hud požar popolnoma unièil obrat 

Galvanike 
- 29. oktobra 2000 so se v Sydneyju v Avstraliji konèale 11. 

paraolimpijske igre športnikov invalidov, na katerih je Velenjèan Janez 
Hudej v peteroboju in metu diska osvojil peto, v suvanju krogle pa 
osmo mesto

2001
- namenu je bila predana nova tovarna hladilno-zamrzovalne tehnike in 

nova hala Galvanike 
2002
- 1. marca je Katarina Srebotnik zmagala na mednarodnem odprtem 

prvenstvu Mehike v Acapulcu
- Jolanda Batagelj (takrat Èeplak) je 8. avgusta 2002 osvojila zlato 

medaljo na 18. evropskem prvenstvu v Münchnu
- Velenje je dobilo novo monografijo 
- v prostorih nekdanje Elektrotehne se je odprl mladinski oddelek 

velenjske knjižnice
- novembra priseže novi – stari župan Velenja Sreèko Meh

2003
- vrata je odprla prenovljena Rdeèa dvorana
- prodane zadnje tone premoga za široko potrošnjo, TEŠ postane 

edini kupec velenjskega premoga
- na dan 1. 1. Velenje šteje 25.705 prebivalcev, Mestna obèina 

Velenje 33.839 
2004
- sveèano je bil zaznamovan zakljuèek velikega naložbenega ciklusa: 

logistièni center Navis ter tovarna stiroporja in plastike
- maja sopranistka Gordana Hleb in rokometaš Gorazd Škof na 

velenjskem Titovem trgu sveèano dvigneta zastavo EU
2005
-  v ZD Velenje se je zaèel uporabljati nov visoko zmogljiv 

ultrazvoèni aparat, s katerim je mogoèe opraviti usmerjeni 
ultrazvoèni pregled z merjenem nuhalne svetline

- delovati je prièela javna kuhinja, ki nudi brezplaène tople obroke 
socialno ogroženim obèanom

- 10. aprila je bila v Rdeèi dvorani sveèana akademija ob 130-letnici 
premogovništva v Šaleški dolini

- odprl se je prvi skate park
- ob prazniku obèine je vrata odprla nova Knjižnica Velenje
2006
- mlade je sprejel Regionalni multimedijski center Kunigunda s 

sodobno multimedijsko opremo
- 18. avgusta v Muzeju premogovništva Slovenije zabeležijo 

jubilejnega 200.000. obiskovalca muzeja
2007
- po letu in pol spet priène obratovati kino v dvorani Hotela Paka
- 5. novembra na velenjskem gradu poteka osrednji dogodek ob 

praznovanju 50-letnice Muzeja Velenje
- Premogovnik Velenje je prejel nagrado Inženirske zbornice 

Slovenije za inovativnost za »velenjsko odkopno metodo«
- z delom je prièel Medpodjetniški inkubator 
2008
- obèina je prejela prvo za najboljšo prakso v e-poslovanju in s tem 

nagrado »Q obèina 2008«
- na enoti Fakultete za energetiko in Visoke šole za varstvo okolja 

poteka slovesen prvi vpis študentov
- namenu  je predan prvi sistem daljinskega hlajenja v Sloveniji
- stekel je promet po novem krožišèu med Foitovo ulico in Šaleško 

cesto
- na dan 1. 1. ima Velenje 26.826 prebivalcev, Mestna obèina 

Velenje 34.140 
2009
- 28. maja so rokometaši Gorenja osvojili prvi državni naslov
- odprl se je nakupovalni center Velejapark z 18.000 kvadratnimi 

metri prodajnih površin
- ob 50-letnici Velenja smo na Titovem trgu postavili spominski kip 

graditelju Velenja Nestlu Žganku
- Velenje postane petiè najbolj gostoljubno in urejeno mesto v 

Sloveniji 
2010
- 11. septembra so se odprla vrata v obnovljene prostore na 

Efenkovi: nov dijaški in študentski dom, hotel za mlade, novi 
prostori Mladinskega centra ter 32 stanovanj

- Velenje je zopet najlepše in najbolj gostoljubno mesto v Sloveniji 
- v Velenju poteka konferenca partnerskih mest
- dokonèuje se izgradnja novega poslovno trgovskega centa ob 

Šaleški cesti z garažno hišo in brezplaènimi parkirnimi mesti
- vrata bo odprla obnovljena Vila Bianca 
- plošèad Edvarda Kardelja bo dobila novo podobo
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Kronološki seznam nagrad, priznanj, 
ki jih je prejela MOV

1992
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 3. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
1995
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 1. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
1997
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 2. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
1998
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 2. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
1999
Mestna obèina Velenje je prejela zlato plaketo in naziv »Urejeno evrop-
sko mesto« v sklopu evropskega tekmovanja urejenosti mest in vasi 
ENTENTE FLORALE 1999.
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 1. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2000
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 2. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2001
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 1. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2002
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 2. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2003
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 2. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2004
Zavod za gozdove Slovenije in Turistièna zveza Slovenije sta Mestni 
obèini Velenje podelili priznanje kot najbolj prizadevni lokalni skupnosti 
za ureditev mestnih gozdov v obmoèni enoti Nazarje.
Mestna obèina Velenje je prejemnica listine »Obèina po meri invalidov«, 
podeljene s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije.
Mestna obèina Velenje je prejela »bronasti znak Policije« za sodelo-
vanje od Ministrstva za notranje zadeve.
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 3. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
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2005
TIC Mestne obèine Velenje je s strani Slovenske turistiène organizacije 
prejel nagrado za kakovostno in prizadevno urejanje lokalne turistiène 
ponudbe na uradnem slovenskem turistiènem portalu.
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 3. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2006
TIC Mestne obèine Velenje je s strani Slovenske turistiène organizacije 
prejel nagrado za kakovostno in prizadevno urejanje lokalne turistiène 
ponudbe na uradnem slovenskem turistiènem portalu.
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 1. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2007
TIC Mestne obèine Velenje je s strani Slovenske turistiène organizacije 
prejel nagrado za kakovostno in prizadevno urejanje lokalne turistiène 
ponudbe na uradnem slovenskem turistiènem portalu.
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 1. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2008
Mestna obèina Velenje razglašena za obèino z najboljšo prakso e-
poslovanja v državi ter je prejela priznanje »Q-obèina 2008«.
TIC Mestne obèine Velenje je julija 2008 pridobil znak kolesarske 
informacijske toèke v Sloveniji.
TIC Mestne obèine Velenje je s strani Slovenske turistiène organizacije 
prejel nagrado za kakovostno in prizadevno urejanje lokalne turistiène 
ponudbe na uradnem slovenskem turistiènem portalu.
Mestna obèina Velenje je s strani Turistiènega društva Velenje prejela 
priznanje za podporo in sodelovanje pri razvoju turistiène društvene 
dejavnosti, 28. november 2008.
Mestna obèina Velenje je na evropskem tekmovanju varèevanja z 
energijo v poslovnih stavbah prejela nagrado za najboljšo osvešèevalno 
in motivacijsko kampanjo »Energy trophy+« , december 2008.
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 2. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2009
Mestna obèina Velenje je v okviru projekta MODEL osvojila 2. nagrado v 
kategoriji najboljša energetska enota (podelitev je bila v Bruslju, januar 
2009).
Moja dežela lepa in gostoljubna - Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 1. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
2010
Mestna obèina Velenje je v okviru projekta MODEL osvojila 3. nagrado v 
absolutni kategoriji (podelitev je bila v Bruslju marca 2010).
Mestna obèina Velenje se je uvrstila v finale Evropske destinacije odliè-
nosti s projektom »Pozojevo prebujenje šaleške doline«.
Nagradni nateèaj portala Energetika.net: Mestna obèina Velenje je bila 
energetsko najuèinkovitejša mestna obèina v Sloveniji (Maribor, 15. sep-
tember 2010).
Moja dežela lepa in gostoljubna – Velenje je prejelo priznanja Turistiène 
zveze Slovenije za doseženo 1. mesto v vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti mest med veèjimi slovenskimi mesti.
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gospodarstvo
Arhiv MO Velenje, foto: Albin Inkret. 14



GOSPODARSTVO
Velenjsko gospodarstvo je od nastajanja mesta temeljilo na dveh naj-
veèjih gospodarskih sistemih v kotlini, ki sta bila tudi glavna razloga za 
njeno pospešeno urbanizacijo. Tako kot skupina Premogovnik Velenje 
že dolgo ni veè le rudnik lignita, je tudi poslovni sistem Gorenje že zdav-
naj prerasel meje naše države in danes sodi med najpomembnejše 
evropske proizvajalce bele tehnike. Ni potrebno posebej izpostavljati, da 
gre za dva najveèja zaposlovalca v Mestni obèini Velenje, saj skupaj 
zaposlujeta veè kot polovico delovno aktivnega prebivalstva Mestne ob-
èine Velenje. 

Poleg omenjenih »gigantov« pa imamo v Velenju tudi zelo uspešna 
manjša in srednje velika podjetja, ki prav tako pomembno prispevajo 
razvoju Šaleške kotline. Na obmoèju Mestne obèine Velenje po podatkih 
iz leta 2009 deluje 584 podjetij. Od teh je 533 mikro podjetij, 24 malih, 
11 srednjih ter 16 velikih podjetij. Kljub veliki veèini, ki jih predstavljajo 
mikro, mala in srednja podjetja, veèino delovnih mest in finanènih tokov 
še vedno ustvarjajo srednja in velika podjetja. Osnovne dejavnosti tega 
dela gospodarstva so predelovalna industrija, proizvodnja strojev in na-
prav, sledijo rudarstvo, energetika, trgovina, gradbeništvo in storitvene 
dejavnosti.

Lahko se pohvalimo, da je v Velenju doma veliko inovativnih podjetij. Po 
podatkih iz leta 2010 je v Velenju registriranih 14 raziskovalnih enot, ki 
imajo skupaj 421 raziskovalcev. V bazah patentnih uradov je preko 170 
registriranih patentov iz velenjskih podjetij, prav tako so mnoga podjetja 
prejela vrsto priznanj in nagrad za inovativnost. Vse to kaže na pomem-
ben tehnološki in èloveški potencial Velenja. 

Po osamosvojitvi je slovensko gospodarstvo zaradi izgube trgov na po-
droèju bivše Jugoslavije doživelo velik pretres. Z aktivno modernizacijo 
ter razmeroma neboleèim in uspešnim prestrukturiranjem vseh veèjih 
gospodarskih sistemov, ki so jim sledile tudi manjše gospodarske druž-
be, smo gospodarski zlom v Velenju prepreèili. Velenje ni izolirano me-
sto, ki zadnji krizi ne bi moglo uiti. Velenjèanke in Velenjèani tudi v 
najtežjih situacijah znova in znova dokazujemo, da vemo, kaj pomenita 
solidarnost in socialna praviènost. Lokalna skupnost je že veèkrat poka-
zala, da zna stopiti skupaj, ko je to potrebno.

Zavedamo se, da je za nadaljnji razvoj gospodarstva potrebno zago-
tavljati vse pogoje za razvoj podjetništva. Tako smo v Mestni obèini 
Velenje že leta 2007 podprli ustanovitev SAŠA inkubatorja, ki spodbuja 
nastajanje in razvoj inovativnih podjetij, ki bodo oziroma že nudijo kva-
litetna delovna mesta. Sodelujemo pri pripravi projekta Gospodarsko 
središèe SAŠA. V letu 2009 smo odprli poslovno cono Rudarski dom, kjer 
so svoje prostore že dobila perspektivna mlada podjetja. Rudarski dom 

2bomo še razširili in tako uredili še dodatnih 1300 m  prostorov za podjet-
ja s proizvodno dejavnostjo. Naèrtujemo tudi novo tehnološko središèe v 
Stari vasi ter poslovni coni Gorenje in Pesje. Tukaj bodo prostor našla no-
va ali obstojeèa inovativna podjetja, ki bodo nudila kvalitetna delovna 
mesta.

Vsa ta ekonomska infrastruktura bo v povezavi z obstojeèimi in razvija-
joèimi se izobraževalnimi programi lahko gospodarstvu ponudila storit-
ve, ki jih le-to potrebuje za svoj nadaljnji razvoj in s tem prispeva k kon-
kurenènosti, višji stopnji zaposlenosti in gospodarski rasti v naši obèini 
in Sloveniji sploh.

Drago Potoènik, direktor podjetja PV Invest:

"Èas, v katerem živimo, in razmere, ki jih ustvarja recesija, vplivajo 
na razmišljanja o podjetništvu. Žal smo vse bolj prièa t. i. »push« 
motivom, ko se posamezniki za pot podjetnika odloèajo brez 
pravega motiva in ideje, zgolj pod vplivom razmer. V SAŠA regiji 
smo si ob ustanovitvi SAŠA inku-batorja zadali nalogo preseèi to 
stanje. Razviti podporno okolje, v katerem bodo mladi in manj 
mladi s pravo idejo imeli možnost ponesti razvojno naravnanost v 
regiji na nov, višji nivo. Družba PV Invest, d. o. o., ki je kot pretežni 
lastnik SAŠA inkubatorja skupaj z ostalimi partnerji motor šte-
vilnih podjetniških projektov, tudi sama dokazuje, da je s pravimi 
vsebinami mogoèe biti uspešen tudi v pogojih krize. Nenazadnje je 
dolina bila in je še vedno znana po inovativnih podjetjih in tehno-
logijah."

Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008 - 2012

Drago Potoènik, 
direktor podjetja PV Invest

15
Arhiv MO Velenje, foto: Branko Lesjak.
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Nosilec: PV Invest, 

Status: v pripravi

Pomanjkanje poslovnih površin in zazidljivih komunalno opremljenih zemljišè za 
industrijsko in poslovno gradnjo je privedlo do intenzivnega sodelovanja med gos-
podarstvom in lokalnimi skupnostmi. Projekt Gospodarsko središèe SAŠA pripravlja 
in vodi podjetje PV Invest, d. o. o., v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, zbornicami 
in predstavniki vidnejših gospodarskih subjektov subregije. Projekt je v fazi priprave; 
izdelana je že bila študija izvedljivosti, ki so jo financirale vse obèine SAŠA subregije. 
Koncept projekta Gospodarsko središèe SAŠA vsebinsko temelji na treh perspek-
tivnih panogah: energetiki, okoljskih tehnologijah in celovitem inženiringu/obli-
kovanju izdelkov in storitev. Projekt predvideva gradnjo razvojne mreže, ki jo bodo 
sestavljali tehnološki park, poslovne cone in mreža inkubatorjev. V to razvojno mrežo 
bo vpeta tudi Stara elektrarna, ki je objekt tehniène dedišèine in edinstven arhitek-
turni dosežek. Po celoviti prenovi bo objekt namenjen potrebam pedagoškega in 
znanstvenoraziskovalnega dela Fakultete za energetiko in Centra za napredne ener-
getske tehnologije (C-NET) ter drugim zainteresiranim gospodarskim subjektom. 
Vsebine, ki se bodo predvidoma v objektu izvajale, so: visokošolski študijski prog-
rami (dodiplomski, magistrski in doktorski), delovanje C-NET in stalna razstava o 
pridobivanju elektriène energije v Šaleški dolini.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v pripravi

Mestna obèina Velenje je s Spremembami in dopolnitvami ureditvenega naèrta Stara 
vas omogoèila gradnjo Tehnološkega parka na omenjenem obmoèju. Gre za odlièno 
lokacijo, ki je zaenkrat še travnik. Obmoèje povezuje lokalna cesta, ob njej so vsi 
komunalni prikljuèki. Po robu lokacije poteka železniška proga, v neposredni bližini 
pa naj bi tekla tudi naèrtovana hitra cesta. Poleg cestne in komunalne infrastrukture 
je blizu tudi ostalo podporno okolje, torej izobraževalne institucije, podjetniški 
inkubator, poslovne cone ter gospodarske družbe s svojimi raziskovalnimi enotami, 
ki bodo skupaj s Tehnološkim parkom tvorile Gospodarsko središèe SAŠA.

Tehnološki park bo zagotavljal prostorsko koncentracijo dejavnosti, ki potekajo v 
novih visoko-tehnoloških podjetjih in razvojno-raziskovalnih oddelkih veèjih podje-
tij. Sodelovanje v tehnoloških parkih je za podjetja kljuènega pomena zaradi poseb-
nega spodbudnega okolja, lažje izmenjave informacij, posebej vzpostavljene infra-
strukture ter koncentracije znanj na enem mestu. Tehnološki parki nudijo visoko-
tehnološkim podjetjem ustrezne prostorske kapacitete z vso potrebno infrastrukturo 
ter povezave z institucijami znanja.

Nosilec: PV Invest, Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

SAŠA inkubator, d. o. o., je mrežni podjetniški inkubator, ki svojim èlanom ter inku-
biranim podjetjem nudi poslovne in proizvodne prostore po ugodnih subvencio-
niranih cenah. Inkubator pomaga novim podjetnikom prebroditi težave na zaèetku 
poslovanja. Je pomemben pospeševalec regionalnega razvoja, ustvarjanja novih 
podjetij in delovnih mest ter poveèanja bruto družbenega proizvoda. V okviru inku-
batorja so veèkrat organizirana tudi izobraževanja in delavnice za inovativna pod-
jetja. Trenutno je v SAŠA inkubator vkljuèenih 11 inkubiranih podjetij, ki delujejo na 
3 lokacijah, in sicer na Prešernovi 10, Koroški cesti 37 ter Koroški cesti 62 b, v skupni 

2izmeri 1334,8 m . Ta podjetja nudijo zaposlitev 34 ljudem. V letošnjem letu se je 
inkubator vpisal v evidenco A subjektov inovativnega okolja pri Javni agenciji 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter se tako pridružil inkuba-
torjem in tehnološkim parkom iz veèjih slovenskih regij. Aktivnosti inkubatorja bodo 
tudi v prihodnje usmerjene v izvajanje kljuènih projektov, s katerimi bomo spodbujali 
inovativnost in podjetništvo v regiji.

Mestna obèina Velenje

PODJETNIŠTVO

Gospodarsko središèe SAŠA

Tehnološko središèe Stara vas

PODJETNIŠTVO

PODJETNIŠTVO

SAŠA inkubator
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PODJETNIŠTVO

Poslovna cona Rudarski domNosilec: Mestna obèina Velenje 

Status: prva faza izvedena, druga v izvajanju

Mestna obèina Velenje je na prvi javni razpis Regionalni razvojni programi v okviru 
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007¦2013 uspešno prijavila projekt Poslovna cona Rudarski dom – razvojno teh-
nološko središèe. Oktobra lani smo tako odprli prenovljen objekt na Koroški cesti, ki 
je v lokalnem okolju sicer znan pod imenom M Club. 

Objekt je namenjen delovanju mladih podjetij, saj želimo z ugodnimi najemninami 
proizvodnih in pisarniških prostorov pospešiti razvoj podjetništva v obèini. Celovito 

2smo prenovili tudi notranjost pisarniških prostorov (400 m ) ter jih opremili s so-
dobno IKT opremo. Prenovili in opremili smo 15 pisarn ter dve sejni sobi, na voljo je 
tudi èajna kuhinja in dvojne sanitarije. Za objektom je urejeno pešèeno parkirišèe. 

2Preostali del objekta (približno 700 m ) je namenjen proizvodni dejavnosti. Objekt 
predstavlja tudi e-toèko, saj v njem deluje brezžièni internet. Z Rudarskim domom 
upravlja SAŠA inkubator, ki je vanj namestil že 4 inkubirana podjetja, ki se ukvarjajo 
s poslovno dejavnostjo, ter eno proizvodno podjetje. Vrednost prve faze projekta je 
bila 1.018.440 evrov, od tega je Evropski sklad za regionalni razvoj projekt sofinan-
ciral v višini do 790.500 evrov, Mestna obèina Velenje pa 227.940 evrov.

Druga faza projekta predvideva prenovo celotne proizvodne hale v skupni izmeri 
21300 m , ki bo na voljo mladim podjetjem s proizvodno dejavnostjo. Na razpolago 

bo 6 celic razliènih kvadratur ter skupni prostori (sejna soba, èajna kuhinja, sani-
tarije). Predvidena vrednost druge faze projekta je 1.149.925 evrov, od tega Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj sofinancira projekt v višini do 833.894 evrov. Druga 
faza se bo zakljuèila predvidoma decembra 2010.

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



turizem
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TURIZEM

Velenje s ponosom ohranja svojo preteklost. Domaèini spoštujejo in ne-
gujejo zgodovino, rudarsko-energetsko tradicijo ter raznoliko arhitek-
turo. Èeprav sprva ni kazalo, da bi se lahko rudarsko mesto  razvilo v tu-
ristièno destinacijo, se je zgodilo ravno to. Velenje lahko tudi na podroè-
ju turizma ponudi marsikaj. Turizem kot ena izmed najpomembnejših 
gospodarskih panog predstavlja v Velenju pomembno poslovno prilož-
nost in izziv. 

Na pobudo Mestne obèine Velenje je bil pred leti izdelan naèrt k 
usklajenemu razvoju turizma v naši obèini, v katerem je bil zajet tudi 
poslovni naèrt o ustanovitvi, organiziranju in delovanju Turistièno in-
formacijskega centra Velenje. Razvoj se usmerja v sonaravni turizem v 
skladu z okoljem in dobrim sodelovanjem gospodarskih družb, lokalnih 
skupnosti, turistiènih društev, zvez ter ostalih društev. Poleg oblikovanja 
turistiènih programov, ponudbe in promocije na lokalni in regionalni rav-
ni, ima TIC Velenje v slovenskem prostoru pomembno vlogo tudi pri obli-
kovanju novih produktov na podroèju turistièno-informacijske dejav-
nosti.

Velenje ponuja številne naravne in kulturne znamenitosti. Med najbolj 
obiskanimi turistiènimi toèkami je vsekakor središèe mesta z najveèjim 
Titovim spomenikom na svetu. Obiskovalci z zanimanjem odkrivajo mo-
derno zasnovo in arhitekturo mestnega središèa. Mest z veè kot 30.000 
prebivalci, ki imajo tako praktièno razporeditev osnovnih objektov 
(zdravstveni dom, obèina, upravna enota, trgovine, knjižnica itd) na tako 
majhnem obmoèju, ni veliko. 

Izjemno priljubljen je tudi Muzej premogovništva Slovenije. Ta edinstven 
muzej privablja domaèe in tuje obiskovalce, saj daleè naokoli ni mogoèe 
na tako avtentièen naèin spoznati rudarskega dela in življenja. Obisko-
valce navdušujejo tudi zbirke in razstave Muzeja Velenje, naj bo to na 
Grilovi ali Kavènikovi domaèiji, Velenjskem gradu ali Muzeju usnjarstva. 
Prireditev, ki vsako leto v mesto pripelje najveè obiskovalcev, pa je 
vsekakor najveèji otroški festival v Sloveniji – Pikin festival. 

V Velenju smo že veèkrat dokazali, da je urejeno in gostoljubno okolje 
pogoj za uspešen razvoj turizma. S številnimi projekti zgledno skrbimo 
za svojo okolico. Ponosni smo, da v to vkljuèujemo tudi mlade, ki z ve-
seljem množièno sodelujejo pri projektu »Èisto moje Velenje«, kjer èisti-
jo in urejajo mesto. Velenje prav tako že vrsto let sodeluje pri projektu 
»Moja dežela, lepa in gostoljubna«, kjer redno posega po najvišjih na-
gradah.

Razvojna priložnost velenjskega turizma v prihodnosti je zagotovo širše 
obmoèje Turistièno-rekreacijskega centra Jezero, ki se že dlje èasa opre-
deljuje kot velik turistièni potencial. Na obmoèju zasutega jezera in oko-
lice naèrtujemo gradnjo novega turistiènega kompleksa.

Èeprav naše mlado mesto nima denimo starega mestnega jedra, po-
staja priljubljena turistièna toèka v Sloveniji in tujini. Turistièna ponudba 
je iz leta v leto boljša, bolj zanimiva in prijazna obiskovalcem. 

Revija za predstavitev razvojnih 
projektov MO Velenje 2008 - 2012

Jože Kandolf, 
sekretar Turistiène zveze Velenje

Jože Kandolf, sekretar Turistiène zveze Velenje:

»Velenje je èudovito mlado mesto. Že od zaèetka 60. let sem bil 
èlan upravnega odbora in predsednik Turistiènega društva Ve-
lenje, ki je imelo v tem èasu pomembno vlogo pri organizaciji 
dogodkov v Velenju. Razvoj turizma na zaèetku ni bil naèrtovan, 
ampak se je razvijal spontano preko prostovoljnega dela. V tem 
èasu v Velenju ni bilo veliko prireditev, bile pa so veliko bolj od-
mevne kot marsikatera danes. Kot takratni predsednik Turisti-
ènega društva Velenje sem sodeloval pri organizaciji nekaterih 
veèjih prireditev, kot so Evropa pleše, Noè ob jezeru ter pri orga-
nizaciji izletov, preko katerih smo spoznavali domovino. Domaèini 
premalo opazimo in cenimo urejenost, lepote ter gostoljubnost 
našega mesta. Turistom pa je Velenje všeè in se radi vraèajo.«
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TURIZEM

Mladinski center s hotelom

Prireditveni prostor Jezero

TURIZEM

TURIZEM

Urbani doživljajski park

Nosilec: Mladinski center Velenje, 

Status: izveden

Oktobra 2008 je Mladinski center Velenje v sodelovanju z Mestno obèino Velenje 
prijavil projektni predlog na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport: »Izbor ope-
racij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistièno infrastrukturo – mladinski 
centri«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Januarja 2009 je bila podpisana pogodba o financiranju. Investicija se je 
nanaša na izgradnjo novega mladinska centra s hotelom, ki skupaj obsega 1530 m2. 
površin. V pomladanskih mesecih 2009 smo pripravili razpis za izvajalca del in kot 
najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Cigrad, d. o. o. Dela na objektu so se 
prièela izvajati avgusta 2009, zakljuèila pa so se v mesecu juliju 2010. Septembra 
2010 je sledila otvoritev Mladinskega hotela in novih prostorov Mladinskega centra 
Velenje. 

Prostori danes nudijo 58 postelj v 18 sobah, veènamensko dvorano in nekaj pisarn. 
Mladinski center s hotelom pomeni nadgradnjo programa Mladinskega centra 
Velenje, hkrati pa nudi tudi nizkocenovna prenoèišèa za vse oblike turistiènih noèitev 
v Velenju. Mladinski center s hotelom se nahaja v pritlièni etaži. V stolpièu A je 
Mestna obèina Velenje svojim obèanom zagotovila še 32 novih stanovanj, ki smo jih 
v uporabo predali avgusta 2010.

Nosilec: Mestna obèina Velenje in Rdeèa dvorana Velenje

Status: v izvajanju

Mestna obèina Velenje je za ureditev prostora zasutega turistiènega jezera izvedla 
arhitekturni nateèaj za izgradnjo veènamenskega prireditvenega prostora Jezero.

Projekt predvideva postavitev fiksnega prireditvenega odra ter spremljajoèih pros-
torov, ki omogoèajo pripravo razliènih prireditev. Naèrtovani so tudi: manjši gostinski 
objekt – bar, skladišèni prostori in sanitarni blok, ki bo služil obiskovalcem prostora 
tudi takrat, ko ni prireditev. Zanimiva bo streha odra, le-ta bo pohodna in bo služila 
tudi kot razgledna plošèad. Osrednji del prireditvenega prostora bo pokrit s premièno 
streho in bo omogoèal prireditve tudi v slabših vremenskih razmerah.

Ostalih 2,8 ha površin bomo ustrezno sanirali in jih uredili tako, da bodo pripravne za 
razliène prireditve: zabavne, kulturne, športne, komercialne. Na utrjenih površinah 
bo možno izvajati veè aktivnosti vsak dan in ne le ob prireditvah.

Nosilec: Mestna obèina Velenje in Rdeèa dvorana Velenje

Status: v pripravi

Izgradnja urbanega doživljajskega parka bo Velenju prinesla dodano vrednost  – 
(športni) infrastrukturi bo namreè dodala nove vsebine. V parku bo namreè mogoèe 
izvajati najrazliènejše vsebine s podroèja kulture, turizma, izobraževanja, aktivnega 
preživljanja prostega èasa, zabave, prav tako pa bo možno izvajanje sodobnih urba-
nih športnih aktivnosti.

Park bo zapolnil regionalno turistièno ponudbo inovativnih prostoèasnih in športnih 
aktivnosti. V povezavi z novim Mladinskim hotelom v Velenju bo povezal in nadgradil 
obstojeèe turistiène potenciale v mestu, dolini in regiji. 

Mestna obèina Velenje
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TURIZEM

TURIZEM

TURIZEM

Projekti Turistièno-
informacijskega centra Velenje

Mladinski TIC 

Calypso

Evropska destinacija odliènosti 

Nosilec projekta: Mestna obèina Velenje - TIC, ERICo, PV Invest.

Status: izveden

V okviru evropskega projekta EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je Slo-
venska turistièna organizacija že tretje leto zapored izvedla izbor Evropske destina-
cije odliènosti v Sloveniji. Letošnji izbor je potekal na temo turizma in vode. Cilj pro-
jekta je podpreti destinacije, ki razvijajo turistiène produkte na osnovi vode in vod-
nega okolja. 

Turistièno-informacijski center Velenje je v sodelovanju z Inštitutom za ekološke 
raziskave ERICo Velenje, podjetjem PV Invest in projektno skupino Mestne obèine 
Velenje prijavil nov turistièni produkt »Pozojevo prebujanje Šaleške doline«. Produkt 
se navezuje na velenjska jezera in ponudbo posameznih nosilcev turizma v Velenju. 
Projekt je povezan z legendo o jezerskem zmaju, ki govori, da je bil zmaj zaradi 
onesnaženja pregnan iz jezera, vanj pa se je vrnil, ko so jezero oèistili in prenehali z 
onesnaževanjem. Pozojevo prebujanje Šaleške doline se je uvrstilo med prvih pet 
finalistov.

Nosilec projekta: Mestna obèina Velenje – TIC, TD Vinska Gora, OŠ Gorica

Status: izveden

Maja 2010 se je v Vinski Gori pri Velenju odprl prvi mladinski turistièno-informacijski 
center v Sloveniji. Deluje na podružnièni osnovni šoli v Vinski Gori kot obšolska 
dejavnost pod mentorstvom èlanov Turistiènega društva TD Vinska Gora. Mladinski 
turistièno-informacijski center bo sprva odprt ob vikendih. Uèenci lahko takrat orga-
nizirajo in vodijo svoje vrstnike, družine ali organizirane skupine po turistiènih poteh 
po Vinski Gori in njeni okolici.

Nosilec projekta: Mestna obèina Velenje - TIC

Status: v izvajanju

Nacionalni koncept socialnega turizma naj bi vzpodbujal ustvarjanje turistiènih 
produktov, storitev in turistiène mobilnosti za specifiène evropske družbe: družine, 
mladi, seniorji, invalidi ter materialno depriviligirane družbene skupine. Zaradi ve-
likih demografskih sprememb, staranja prebivalstva in s tem narašèajoèe invalidnosti 
ter številènosti teh socialnih skupin v evropski družbi, postaja to podroèje eno izmed 
najveèjih razvojnih potencialov ter najbolj ciljano tržno podroèje evropskega turizma. 
Zaradi gospodarske in finanène krize je vedno veè materialno šibkih skupin, ki si 
poèitnic ne morejo veè privošèiti. Najpomembnejši cilj raziskave je najti izvedljiv in 
praktièen mehanizem za razvoj koncepta socialnega turizma, ki bi tem skupinam 
omogoèal vsakoletne poèitnice izven domaèega kraja bivanja.
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Zvonka Oblak, 
kmetija Mlinar

KMETIJSTVO
Kmetijstvo na obmoèju Mestne obèine Velenje je odloèilno zaznamovala 
preteklost, ki je dala prednost industrializaciji. Kmetijska gospodarstva, 
teh je danes v Velenju okoli 500, so bila zaradi industrializacije in 
urbanizacije potisnjena na hribovito obrobje obèine. Kljub temu naše 
kmetije razpolagajo s kakovostnimi kmetijskimi in gozdarskimi zemljiš-
èi, ki ponujajo dobre možnosti za ohranjanje primarne kmetijske in 
gozdarske proizvodnje.

Kmetijska gospodarstva v naši obèini so specifièna, veèinoma gre za 
mešana kmetijska gospodarstva, kjer kmetijstvo pogosto predstavlja 
dodatno in ne glavno dejavnost. Socialno-ekonomske okolišèine in 
naravne danosti kmetijskim gospodarstvom omogoèajo usmeritev v 
živinorejo, predvsem govedorejo za pridelavo mesa in mleka ter rejo 
drobnice. Te dejavnosti kmetje v veliki meri dopolnjujejo z gozdarstvom. 

Na manjših kmetijah v nižjih predelih se je v zadnjih letih poveèal interes 
za tržno pridelavo vrtnin, kmetije so tako vkljuèene v kontrolo integri-
rane pridelave zelenjave. Nekaj kmetij se je odloèilo za ekološko kmetij-
stvo, ukvarjajo se z govedorejo in rejo drobnice. 

S sadjarstvom se ukvarja nekaj manjših pridelovalcev, prevladuje pride-
lava jabolk. Glavnino sadja pridela Kmetijska zadruga Šaleška dolina v 
svojih intenzivnih nasadih. Zanimivo je, da nas že pri vstopu v mesto iz 
celjske smeri na levi strani prevzame velenjski grad, na desni pa – èu-
dovit sadovnjak. 

Tako kot drugod po svetu, se tudi Velenjèani vse bolj zavedamo pomena 
zdrave in domaèe pridelane hrane. V Velenju je zelo priljubljeno »vrtiè-
karstvo« – veè kot 250 Kinta Kunte parcel na turistièno-rekreacijskem 
obmoèju ob jezerih omogoèa vinogradništvo, pridelavo zelenjave in 
sadja ter še marsièesa. Izjemno dobro obiskana je tudi Kmeèka tržnica, ki 
ob sobotah deluje na plošèadi Centra Nova in v njegovem atriju. Na 
lesenih stojnicah so naprodaj razliène vrste kruha iz krušne peèi, domaèe 
mesnine, sveže sadje in zelenjava, med in medeni izdelki, izdelki domaèe 
in umetne obrti itd. 

Avgusta 2009 smo med prvimi v Sloveniji in prvi v Šaleški dolini v strogi 
center mesta namestili tudi mlekomat. Mleko s hribovske kmetije iz 
Zavodenj je še danes med obèani zelo priljubljeno.

Razvojno možnost kmetijstva vidimo še v uvedbi razliènih tematskih poti 
po obronkih obèine. Postopoma urejamo pot po Vinski Gori. Odprli smo 
že prenovljenovo Grilovo domaèijo, ki je zanimiv etnološki spomenik, 
èaka nas še ureditev Petkove domaèije (obnova etnološke dedišèine, 
muzej), ureditev kapelic, ureditev perišèa.

Mestna obèina Velenje je skupaj z obèinama Šoštanj in Šmartno ob Paki 
poleti 2008 v okviru izvajanja programa LEADER ustanovila lokalno 
akcijsko skupino LAS – Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline. V 
društvo so se poleg lokalnih skupnosti aktivno vkljuèila tudi društva, ki 
delujejo na podeželju (èebelarji, podeželske žene, podeželska mladina 
idr.) ter nekaj podjetij in javnih zavodov. Omenjeno društvo je bilo leta 
2009 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjeno 
kot LAS za naše obmoèje, dodelili pa so mu tudi pravico korišèenja sred-
stev za delovanje in izvedbo projektov na podeželju v obdobju 2007–13. 
LAS vsako leto izdela letni izvedbeni naèrt (LIN), v katerega se na podlagi 
nabora in ocenjevanja uvrstijo posamezni projekti. Vsi projekti, ki so uvr-

šèeni v posamezni LIN, morajo biti usklajeni z Lokalno razvojno strate-
gijo, v kateri je društvo opredelilo štiri razvojne cilje: konkurenèno kme-
tijstvo in razvoj novih gospodarskih dejavnosti, smotrnejša raba prosto-
ra kot turistièni izziv Šaleške doline, privlaènejša in prijaznejša Šaleška 
dolina, uresnièevanje pristopa od spodaj navzgor.

Mestna obèina Velenje aktivnosti društva za razvoj podeželja podpira, 
saj so ohranjanje dedišèine podeželja, lokalna preskrba s kmetijskimi 
proizvodi in ohranitev obdelanosti obstojeèih kmetijskih površin in s tem 
podobe kulturne krajine tudi dolgoroèni cilji obèine.
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Zvonka Oblak, kmetija Mlinar:

"Možnosti za kmetovanje in ekološko pridelavo zelenjave, s ka-
tero se ukvarjamo na naši kmetiji, so dobre. Kljub temu, da je po-
trebno še nadgrajevati promocijo in trženje kmetijskih pridelkov, 
pridelanih na ekološki naèin oziroma na naèin, ki omogoèa boljšo 
kontrolo nad samo pridelavo, pa je smiselno spodbujati ljudi k 
uporabi tako pridelane hrane. S tem bomo spodbudili povpraše-
vanje po teh pridelkih, posledièno pa je primer dobre prakse, kot je 
pridelava na naši kmetiji, spodbuda za druge »male« kmetije. S 
tem bomo veliko naredili za okolje, v katerem živimo, predvsem pa 
za kvaliteto življenja ljudi v Mestni obèini Velenje."
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KMETIJSTVO

Eko muzej Grilova domaèija

Ureditev vrtièkov v 
Mestni obèini Velenje

KMETIJSTVO

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: izveden

Mestna obèina Velenje je z obnovo Grilove domaèije v Lipju (KS Vinska Gora) prièela 
leta 2006. Obnova je potekala postopoma. Najprej smo obnovili stanovanjsko hišo, 
v letu 2009 smo zakljuèili še z obnovitvenimi deli na gospodarskem poslopju in 
urejanjem okolice.

Danes je Grilova domaèija, ki jo upravlja Muzej Velenje, urejena kot eko muzej, v ka-
terem obiskovalci vidijo, kakšno je bilo življenje malega kmeta od sredine do konca 
19. stoletja. Podrobneje lahko spoznajo tudi, kako je v 50. letih našega stoletja ži-
vela Grilova Marica. V eko muzeju je prikazana funkcionalna urejenost bivalnih 
prostorov (èrna kuhinja, klet s pridelki, spalnica idr.), možno pa je tudi izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih vsebin (etnološki dnevi, etnološki kotièki, raziskovalna de-
javnost za uèence, dijake in študente).

Na domaèiji se v poletnem èasu vrstijo razlièni dogodki (protokolarni obiski, 
prazniki, projekti mladih, bralne ure, razstave, duhovna sreèanja, glasbeni utrinki), 
osnovna dejavnost pa je dopolnjena s tržnimi aktivnostmi (prodaja domaèih izdel-
kov s kmetij, muzejska trgovina, restavracija, vinska klet). Izvajanje dejavnosti na 
Grilovi domaèiji se vseskozi povezuje tudi z obstojeèimi nosilci turistiène-podežel-
ske ponudbe, predvsem društvi, ki delujejo na tem obmoèju.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Mestna obèina Velenje je v letu 2009 uredila obmoèje urejenega vrtièkarstva v 
Bevèah. S tem smo obèankam in obèanom, stanujoèim v veèstanovanjskih objektih, 
omogoèili aktivno preživljanje prostega èasa v okolju in na naèin, ki je nemoteè za 
okolico in ostale prebivalce. Vrtièki v Bevèah (na t. i. obmoèju Krajnca) so bili zain-
teresiranim obèankam in obèanom dodeljeni v najem preko javnega razpisa v skla-
du s pravilnikom.

Trenutno je zasedenih vseh 81 vrtov, kolikor jih je bilo urejenih v prvi fazi. V polet-
nem èasu se je na tem obmoèju prièela tudi gradnja skupnega objekta, v katerem 
bodo najemniki vrtov lahko shranjevali svoje orodje, v njem bodo urejene sanitarije, 
nekaj prostora pa je tudi za družabne aktivnosti. Objekt predajamo v uporabo 1. 
oktobra.

Poleg tekoèih del na že urejenem obmoèju vrtièkov Mestna obèina Velenje nadalju-
je z iskanjem in naèrtovanjem novih lokacij, na katerih bi na podoben naèin lahko 
uredili vrtièkarska obmoèja.

OP GOSPODARSTVO
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25 Arhiv MO Velenje, foto: Uroš Kotnik.
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Ksenija Petkovšek, 
najemnica obèinskega stanovanja

STANOVANJSKA IZGRADNJA
Kljub naravni legi mesta, ki je umešèeno med hribe in doline, ter delni 
degradaciji doline zaradi ugrezanja zemlje pri izkopavanju premoga ima 
Velenje obilo možnosti za nudenje nastanitvenih možnosti lokalnemu 
prebivalstvu in potencialnim interesentom od drugod. Mlado mesto se 
je zaèelo graditi šele sredi prejšnjega stoletja po arhitekturnem naèelu 
»mesto v parku«, ko se je zaradi izrazitih potreb po delovni sili zaèela 
intenzivna urbanizacija. Nova delovna sila je zahtevala svoj prostor. 

Pri stanovanjski gradnji in gradnji mesta sploh je imel pomembno vlogo 
Nestl Žgank. Direktor velenjskega premogovnika med letoma 1950 in 
1965 in kasneje župan je skupaj s sodelavci želel premogarjem omo-
goèiti boljše življenjske pogoje, saj so dotedaj gradili nekakšne rudarske 
kolonije. Velenjèani smo gradnjo in urejanje mesta vzeli dobesedno v 
svoje roke. Z udarniškim delom so prebivalci sami regulirali Pako in 
kopali jarke za telefonske kable, urejali okolico blokov in vrtcev. V naj-
boljših èasih je prostovoljno delalo celo 70 % ljudi. 

Skladno  z  razvojem  obmoèja  in  rastjo  števila  prebivalcev  se  je  ve-
èalo tudi število stanovanj. Najveè stanovanj je bilo zgrajenih med 
letoma 1971 in 1980, in sicer kar 4.121. Intenzivna stanovanjska grad-
nja, ki je bila torej posledica hitrega industrijskega razvoja in moènega 
priseljevanja, v samo mestno središèe skoraj ni posegla, nastala pa so 
nova, velika spalna naselja Gorica, Kardeljev trg in Šalek, kjer še danes 
živi veèina mestnih prebivalcev. 

Mestna obèina Velenje ima v lasti veè kot 800 stanovanj, ki jih po sub-
vencioniranih cenah oddaja obèankam in obèanom. Trenutno nam kljub 
krizi uspeva izpolnjevati dolgoroène naèrte zagotavljanja neprofitnih 
stanovanj upravièenim obèanom. Na podlagi zaznanih potreb bi za 
rešitev vseh stanovanjskih težav prebivalcev potrebovali okoli 50 stano-
vanj letno. Rešitev vseh potreb po neprofitnih stanovanjih smo naèrto-
vali do konca letošnjega leta, a je gospodarska kriza povzroèila èasovni 
zamik pri izgradnji novih stanovanj, ponovno pa seje poveèalo tudi šte-
vilo prosilcev za neprofitna stanovanja. Kljub izredno neugodnim razme-
ram smo v letu 2009 z dodelitvijo 42 neprofitnih stanovanj in 18 zamen-
jav uspešno rešili stanovanjska vprašanja šestdesetih prosilcev. V letu 
2009 smo upravièenim prosilcem pomagali tudi z 42 dodeljenimi sub-
vencijami za neprofitna stanovanja in dvema subvencijama za tržne 
najemnine stanovanj. S podobnim tempom smo reševanje stanovanj-
skih potreb nadaljevali v letošnjem letu, ko smo na Efenkovi 61 dodelili 
32 novih neprofitnih stanovanj. 

Mestna obèina Velenje aktivno dopolnjuje prostorske naèrte obèine z 
naèrtovanjem novih možnosti za individualno stanovanjsko in kombini-
rano stanovanjsko-poslovno izgradnjo. Pomaga tudi pri promociji naj-
atraktivnejših lokacij, pri nakupu in opremljanju zemljišè pa tudi s skle-
panjem urbanistiènih pogodb. Z razliènimi projekti vzpodbujamo grad-
njo energetsko uèinkovitih objektov in obnavljamo zastarele objekte za 
potrebe novih neprofitnih stanovanj. 

V zaèetku leta 2011 bo Mestna obèina Velenje zagotovila 39 novih 
neprofitnih stanovanj v novem stanovanjskem objektu na Selu. Konec 
leta se bo prièela tudi gradnja poslovno-stanovanjskega objekta na 
Gorici, ki bo predvidoma konèan v letu 2012. V tem objektu bomo 
skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije zagotovili novih 
132 neprofitnih stanovanj. Tako naèrtujemo rešitev vseh stanovanjskih 
težav naših obèanov do konca leta 2012.

Ksenija Petkovšek, najemnica obèinskega stanovanja:

"Pridobitev stanovanja pomeni meni in mojim otrokom pridobitev 
življenjskega prostora, ki ga lahko prilagodimo našim željam in 
potrebam. Predstavlja mi socialno varnost, saj nam daje obèutek 
stalnosti, ni kot prejšnja najemniška stanovanja, kjer se nekako 
nismo poèutili domaèe. To stanovanje nam pomeni pridobitev do-
ma v pravem pomenu besede."
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STANOVANJSKA IZGRADNJA

Poslovno-stanovanjski objekt Gorica

STANOVANJSKA IZGRADNJA

Nosilec: Cigrad, d. o. o.

Status: 1. faza v izvajanju

Cigrad, d. o. o., je septembra 2009 pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo dveh 
nizov veèstanovanjskih objektov s podzemnimi garažami v naselju Selo v Velenju. 
Prva faza projekta, ki že poteka, zajema izgradnjo štirih samostojnih stanovanjskih 
enot. V vsaki enoti bo na voljo 39 stanovanj (pritlièje in še 3 nadstropja) s 
podzemnimi garažnimi mesti in shrambami. Kupcem stanovanj bo (proti plaèilu) 
pripadalo tudi parkirno mesto v kletnih prostorih. Stavbno pohištvo bo opremljeno z 
zunanjimi žaluzijami, v bivalnih prostorih pa bo položen gotov lakiran parket. 

Mestna obèina Velenje bo odkupila 39 stanovanjskih enot s shrambami in parkirnimi 
mesti v kletni etaži. Stanovanja bodo Mestni obèini Velenje predana najkasneje do 
konca leta 2011. 

Nosilec: IGEM, d. o. o., Mestna obèina Velenje soinvestitor

Status: v izvajanju

Na prostoru nekdanjega Merxa na Gorici naèrtujemo izgradnjo poslovno-stano-
2vanjskega objekta površine 6500 m , ki bo poleg poslovnih prostorov nudil še veè-

namensko dvorano, namenjeno delovanju in potrebam KS Gorica, parkirno hišo s 
660 parkirnimi mesti (možnost odkupa ali najema) ter okoli 130 stanovanj. Za 
projekt smo že pridobili gradbeno dovoljenje. Mestna obèina Velenje bo kupila 67 
neprofitnih najemnih stanovanj ter 100 podzemnih parkirnih mest. 

Novogradnja dveh nizov 
veèstanovanjskih objektov s podzemnimi 
garažami v naselju Selo pri Velenju 

OP GOSPODARSTVO
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Anica Oblak

E-MESTO VELENJE
Èeprav so informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) še v fazi 
pubertete oz. še sploh niso razvile vseh svojih potencialov, nedvomno 
spreminjajo svet in družbo bolj kot vse predhodne industrijske revo-
lucije. Uporaba IKT je tako razširjena, da se veèinoma sploh ne 
zavedamo, da svet brez IKT praktièno ne bi veè deloval. Veèina prometa 
in gospodarstva bi se brez omenjene tehnologije ustavila, zdravstvo in 
izobraževanje bi se vrnila na nivo izpred pol stoletja. Zato lahko trdimo, 
da so komunikacije vsaj tako pomembna infrastruktura kot vse ostale.

Mlado mesto Velenje se je v drugi polovici prejšnjega stoletja že pona-
šalo s sodobno telekomunikacijsko infrastrukturo (predhodnico današ-
nje IKT), ki pa je bila v veliki meri odvisna od nacionalnega operaterja 
»telegrafsko-telefonskih« komunikacij. Prelomnico v razvoju komuni-
kacijske infrastrukture predstavlja zaèetek 90. let, ko se je v Velenju 
prièela gradnja kabelskega omrežja za distribucijo TV signala. Le-to je 
leta 1997 kot drugo tovrstno omrežje v Sloveniji obèankam in obèanom 
omogoèilo dostop do kabelskega interneta. Danes je sodobno kabelsko 
omrežje dostopno v skoraj vseh naseljih obèine z možnostjo prikljuèitve 
širokopasovnih komunikacijskih storitev (internet, telefonija in TV). V 
letu 2007 se je v Velenju prièel projekt izgradnje popolnoma novega 
optiènega omrežja, ki je mestu prinesel zavidljiv nivo internetnega do-
stopa. Razpon ponudbe na trgu internetnih storitev je Velenje postavil 
ob bok informacijsko najrazvitejšim regijam, saj je v mestu možno izbi-
rati med razliènimi ponudniki in vsemi tehnologijami, ki so na voljo v 
Sloveniji (xDSL, FTTH, kabelsko omrežje). 

Na žalost je finanèna kriza moèno posegla tudi v gradnjo informacijske 
infrastrukture, zato je širitev omrežij v primestna obmoèja zaèasno 
ustavljeno. Tako sta v Velenju še dve »beli lisi« (Cirkovce in Paški 
Kozjak), kjer ni omogoèen dostop do širokopasovnega internetnega 
prikljuèka, ponudniki interneta pa nimajo interesa izgraditi omrežja. 
Obèina je v obeh naseljih postavila e-toèki z brezplaènim dostopom do 
interneta, vendar to ne zadošèa potrebam sodobnih komunikacij. Ob-
enem ostaja kar nekaj naselij, kjer vsi interesenti ne morejo pridobiti 
širokopasovnega dostopa. Obèina na žalost ni upravièena do èrpanja 
evropskih sredstev za gradnjo širokopasovnih odprtih omrežij (delež 
gospodinjstev v ogroženih obmoèjih ne dosega minimalnega praga za 
sodelovanje v razpisu), vendar aktivno sodeluje pri naèrtovanju internet-
nih novogradenj.

Vendar Velenje ne nosi naziva e-mesto zgolj zaradi komunikacijske 
infrastrukture. Niti si ga ni podelilo samo. Kot take so nas prepoznali in 
poimenovali mnogi na državnem in mednarodnem nivoju. Projekt e-
mesto se je prièel izvajati že leta 1999. Povezal je obèinsko upravo, 
lokalna podjetja, posameznike in javne ustanove, ki so prepoznali 
potencial Velenja, v ospredje pa postavili razvoj IKT v službi èloveka. IKT 
so videli kot medij za razvoj mesta in njegovih prebivalcev. Pod pokro-
viteljstvom župana so veè let sodelovali, pripravljali in izvajali aktivnosti 
izobraževanja in osvešèanja informacijskega razvoja delovanja obèin-
skega sveta, obèinske uprave in turistiènih storitev. Razvijali so rešitve, 
storitve in znanja, ki so bili v danem trenutku izjemni, mogoèe celo prez-
godnji. Mnogo storitev še danes predstavlja uspešno prakso za obèine, 
ki se odloèajo za uvajanje IKT v upravi in lokalnem okolju.

Obsežnost uporabe dela IKT najbolje prikazuje podatek, po katerem se 
promet na svetovnem spletu vsako leto poveèa za 60 %. Pospešena 

uporaba IKT nima zgolj pozitivnih uèinkov na gospodarstvo in ekonom-
ski razvoj, temveè ima uèinek na družbo kot celoto, saj dviguje kakovost 
življenja z dostopnostjo do informacij, možnostjo pregleda širokega 
spektra vsebin in s storitvami, ki jih je mogoèe opravljati na daljavo ob 
kateremkoli èasu. Zato je potrebno zagotoviti ustrezno infrastrukturo 
vsem obèanom, tudi tistim, ki živijo v geografsko najbolj depriviligiranih 
obmoèjih naše obèine. Èe je danes širokopasovni internet koristen, bo 
najkasneje èez 10 let nujen.

Anica Oblak, udeleženka raèunalniškega teèaja za 
starejše od 55 let:

»V Velenju so internetne povezave na veè kot na odliènem nivoju. 
Vendar je povezave potrebno znati uporabljati, zato sem se odlo-
èila, da se udeležim raèunalniškega teèaja. Za uèenje raèunalništva 
in uporabe interneta ni nikdar prepozno! To sem se preprièala 
sama. Slediti moramo èasu in znanju, da smo zanimivi za okolje in 
družbo.«
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Bor Roman, Kolesarsko 
društvo Energija Velenje

PROMET
Razvoj Šaleške doline je bistveno zaznamovalo premogovništvo in z 
njim povezana industrija. V prej pretežno kmetijsko pokrajino smo na-
mestili energetske in druge industrijske objekte, prièela se je pospešena 
industrializacija. Premogovništvo ni bilo le osnova za urbanizacijo doline 
in razvoj drugih gospodarskih panog, ampak tudi za razvoj infrastruktu-
re, ki je danes del sodobnega prometnega omrežja.

Zelo pomembna za razvoj naše kotline je bila najprej železniška pove-
zava. Velenjski premog in šoštanjska tovarna usnja sta dva glavna raz-
loga, da je to obmoèje hitro dobilo železniško progo, ki je skozi Savinjsko 
dolino stekla že leta 1891 in tako povezala Velenje s Celjem. Leta 1899 
je bila zgrajena še povezava Velenja s Koroško (Dravogradom). 

V Velenju smo v zadnjih 50 letih položili kar nekaj asfalta. Danes imamo 
v Velenju 331 kategoriziranih cest v skupni dolžini 210,5 km, okoli 200 
km asfaltiranih obèinskih cest, približno 13 km kolesarskih stez, 30 km 
ploènikov, okoli 1000 parkirnih mest in (zaenkrat še) 1 garažno hišo. 
Dobro se zavedamo potreb vseh prebivalcev obèine, tudi izvenmestnih, 
in gradimo nove cestne odseke, ki jim lajšajo stik z mestom in svetom.

V zadnjih letih se aktivno vkljuèujemo v projekte za razvoj modernega 
prometnega omrežja, ki bi prebivalcem omogoèal bolj varno in udobno 
vožnjo ter bi obenem nudil možnost za kvalitetno preživljanje prostega 
èasa in rekreacijo. Posebna skrb je v mestu tako namenjena nemotori-
ziranemu prometu, kamor spadata kolesarjenje in hoja. V zadnjih letih 
smo uredili kar nekaj kilometrov kolesarskih stez. Posebej priljubljeno je 
sprehajalno, kolesarsko in po novem tudi smuèarskotekaško obmoèje 
ob jezerih. V sodelovanju s Premogovnikom Velenje smo poskrbeli za 
pravi rekreativni raj in obmoèje zavarovali pred motoristi in avtomobili. 
Aktivno sodelujemo tudi pri kolesarskih projektih izven meja naše 
obèine: vkljuèeni smo v projekt »Kolesarske poti v Savinjski dolini« in 
izgradnjo kolesarske poti skozi Hudo luknjo.

Zelo pomembna za Velenje je èim hitrejša povezava z avtocestnim kri-
žem. Že vrsto let vodimo vse potrebne aktivnosti za hitro cesto, ki je 
nujna za razvoj ne le Velenja, ampak celotne regije. Hitra cesta bo do-
datno odprla naš prostor in s tem ponudila številne možnosti inovativ-
nim posameznikom in podjetjem.

Ponosni smo na dejstvo, da edini v Sloveniji izvajamo projekt brez-
plaènega javnega prevoza, ki smo ga poimenovali »Lokalc«. S simpati-
ènimi rumenimi avtobusi razbremenjujemo pritisk vozil na mestno sre-
dišèe, zmanjšujemo onesnaževanje okolja z izpušnimi plini in hrupom 
ter prebivalcem in dnevnim obiskovalcem mesta nudimo hitro, zanes-
ljivo in varno prevozno sredstvo. Lokalc je v Velenju izjemno priljubljen. V 
letu 2009 je bilo prepeljanih kar 335.510 potnikov. Projekt skrbno vo-
dimo in urejamo statistiko, saj ga le tako lahko sproti prilagajamo potre-
bam naših obèanov.

Tudi za problem parkiranja smo v Mestni obèini Velenje našli rešitev. 
Leta 2003 smo v mestnem središèu uvedli parkirni režim, imenovan 
»Modre cone«. Na posebej oznaèenih parkirnih površinah v mestnem 
središèu smo uvedli plaèevanje simboliène parkirnine. Z uvedbo con se je 
pritisk na parkirišèa v mestnem središèu obèutno zmanjšal, zagotovili pa 
smo tudi boljši dostop do storitev za uporabnike in obiskovalce, ki v teh 
conah parkirajo krajši èas – omogoèamo namreè brezplaèno parkiranje 
do pol ure. 

Z izgradnjo krožišè po mestu, montažo odštevalnikov na semaforje in 
položitev LED luèk na slabo osvetljene prehode za pešce smo deloma 
izboljšali pretoènost prometa in zagotovili veèjo varnost za vse udele-
žence v prometu. Velenje tako tudi na podroèju prometne infrastrukture 
dokazuje, da je sposobno slediti najboljšim rešitvam, ki zagotavljajo 
varnost obèank in obèanov.
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Bor Roman, Kolesarsko društvo Energija Velenje:

"Pred veè kot dvajsetimi leti, ko sem sam zaèenjal s kolesarjenjem, 
je bila edina »kolesarska steza« tisti pas asfalta desno od debele 
bele èrte na cesti proti Šoštanju. Danes je mesto prepredeno z mre-
žo stez in rdeèimi, dobro vidnimi prehodi za kolesarje. Vesel sem, da 
v Velenju že skorajda ni predela, kamor bi ne mogel varno s kole-
som. Kolesarjenje je prijazno do okolja, pa še koristno za telo. Na 
doloèenih predelih so mogoèe še manjše pomanjkljivosti, a prepri-
èan sem, da nam bo s sodelovanjem uspelo vzpostaviti zgledno 
kolesarsko mrežo."

P.S. "Tudi moja starejša soseda si zdaj upa s kolesom na tržnico."
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Tretja razvojna os

Izgradnja garažnih hiš in 
parkirnih prostorov

PROMET IN INFRASTRUKTURA

PROMET IN INFRASTRUKTURA

Sanacija cest in mostov

Nosilec: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Status: v pripravi

Projektiranje hitre ceste 3. razvojne osi poteka po predvidenem terminskem planu, ki 
pa ga tu in tam zavleèejo pritožbe izvajalcev na izvedene javne razpise. Kljub vsem 
težavam so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije zagotovljena. Cilj je izde-
lava osnutka umestitve v prostor do decembra 2010, ko naj bi bil osnutek uradno 
razgrnjen. Koordinacijo priprave projektne dokumentacije vodi DARS, trenutno pa je 
projekt v fazi raziskav terena z vrtinami v zemljino. 

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Mestna obèina Velenje za rešitev problema parkiranja v mestu naèrtuje gradnjo 
garažnih hiš in novih parkirnih prostorov. Na Gorici se v sklopu projekta Stano-
vanjsko-poslovni objekt Gorica predvideva izgradnja 660 parkirnih mest v treh eta-
žah. Nekaj od teh parkirnih mest bo namenjenih novemu stanovanjskemu in 
poslovnemu objektu, preostala pa bodo namenjena stanovalcem Krajevne skupnosti 
Gorica. 

Na Kardeljevi in Stanetovi plošèadi bodo vsa parkirišèa sanirana do leta 2013. Na 
Kardeljevi 1–3 so dela že v teku in bodo konèana letos, na Stantetovi pa se bodo dela 
prièela naslednje leto. Do leta 2013 bodo sanirana tudi parkirišèa na Kardeljevi 4–8 
in 5–9. 

Z izgradnjo Mercator centra ob Šaleški cesti bomo konec leta »dobili nazaj« 179 
parkirnih mest, na novo pa zgrajenih še dodatnih 152 parkirnih mest. Na tej lokaciji 
se zaenkrat predvideva brezplaèno parkiranje.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju
Ceste
Mestna obèina Velenje je konec leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje, 
d. d., podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja obèinskih javnih cest 
ter drugih prometnih površin v Mestni obèini Velenje. 
V sklopu koncesije mora koncesionar tudi obnoviti, sanirati oz. asfaltirati vse lokalne 
ceste in javne poti v obèini. V obdobju 2010–12 bo tako asfaltiranih okoli 20 kilo-
metrov cest, na novo bodo preplastili okoli 18 kilometrov cest in sanirali okoli 31 ki-
lometrov poškodovanih cestišè.
Mostovi
Že pred èasom je Mestna obèina Velenje pristopila tudi k obnovi dotrajanih javnih 
mostov èez Pako. Tako sta bila v letu 2009 obnovljena most èez Pako v starem Šaleku 
(pri gostilni Lipa) in most v Šaleku pri Kapljici. V letu 2010 je bil obnovljen most èez 
Pako pri odcepu Trbul (pri Jevšniku na Selah). V letošnjem letu bo obnovljen še most 
pri gimnaziji v Velenju.
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JAVNI PREVOZ

Ureditev Kardeljevega trga

Ureditev poslovnih prostorov 
v podhodu pod Foitovo cesto

Lokalc

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Izvajalec prenove Kardeljevega trga je podjetje Smelt, vodenje investicijskih projek-
tov, d. d., iz Ljubljane. Prenova zajema sanacijo garaže na Kardeljevem trgu 1-3, 
ureditev meteorne kanalizacije in dostopnih poti na tem obmoèju, sanacijo mostu in 
ureditev same Kardeljeve plošèadi (postavitev klopi, igral za otroke …). Zaradi obn-
ove je bilo potrebno umakniti tudi kip Edvarda Kardelja, ki pa ga bomo, ko bodo dela 
konèana, ponovno postavili. Uredili bomo tudi garaže pod trgom. Kjer je potrebno, 
bomo sanirali betonske elemente, uredili novo razsvetljavo in prebarvali zidove. Na 
novo bomo zarisali parkirna mesta in jih oštevilèili.

Trg bo dobil novo podobo. Tlak bo iz velikormatnih betonskih tlakovcev v pešèeni, èrni 
in opeèni barvi, nanj pa bo postavljen geometriziran »urbani gozd« – veè kot 30 ceder 
v poslikanih kovinskih elipsastih koritih. Med drevje bodo razsuto postavljene klopi, 
sodobne svetilke z led žarnicami in igrala, od katerih bo najatraktivnejše visoko ple-
zalo. Zelenice ob dostopnih poteh na trg bodo varovane s konfini. Kip Edvarda Kar-
delja bo stal stransko pred trgom. Nove bodo ograje ter most proti Stantetovi.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v pripravi

V letu 2009 je bil ob izgradnji krožišèa pod skakalnico odprt tudi podhod pod Foitovo 
cesto. Podhod predstavlja povezavo Krajevne skupnosti Staro Velenje z Mestno èetr-
tjo Levi breg zahod. V podhodu je pripravljen prostor za tri poslovne prostore in javne 
sanitarije. Poslovni prostori v podhodu se bodo namenili mirni dejavnosti, po mož-
nosti dejavnosti, ki bo popestrila turistièni utrip mesta. Podhod predstavlja tudi po-
vezavo središèa Velenja s turistièno zelo zanimivim delom obèine, kjer se nahaja Mu-
zej Velenje, smuèarskoskakalni center, Vila Bianca in starotrško jedro Starega Velenja. 
Podhod v tem pogledu služi tudi kot vstopna toèka za dostop do omenjenega ob-
moèja.

Prostor je urejen do druge gradbene faze s predvidenimi prikljuèki: vodovod, kanali-
zacija, elektrika in IKT prikljuèek. Urejen je tudi dostop za invalide. 

Ocenjena vrednost investicije je 120.000 evrov. V pripravi je projektna dokumentacija 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investicija se bo zakljuèila v letu 2011.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Mestna obèina Velenje je s 1. septembrom 2008 uvedla brezplaèen mestni potniški 
promet Lokalc. S tem smo obèankam, obèanom in obiskovalcem mesta zagotovili 
uèinkovit, zanesljiv in varen prevoz. S projektom prispevamo tudi k zmanjšanju one-
snaževanja zraka in prometni razbremenitvi mestnega središèa. 

Projekt ves èas spremljamo in analiziramo, saj si želimo, da bi bil mestni promet èim 
bolj uporaben za razliène skupine prebivalcev (mladi, zaposleni, upokojenci idr.). Na 
podlagi analiz ga sproti prilagajamo potrebam ljudi – prenavljamo potek prog, vozni 
red in dodajamo postajališèa. Konec leta smo med postajališèa vkljuèili tudi nov naku-
povalni center Velejapark.  

Lokalc vozi po petih progah: rdeèi, rumeni (krožno v eno smer), modri, zeleni in oran-
žni. Ob progah je 42 postajališè. Prvo postajališèe za vse proge je Avtobusno posta-
jališèe Velenje. Na vseh postajališèih so informativne table z voznim redom. Na rume-
ni progi je interval voženj med tednom v najbolj obremenjenih urah na 15 min, sicer 
pa vozi na 30 min. Med tednom Lokalc vozi tudi v naslednje krajevne skupnosti: Vin-
ska Gora, Konovo, Škale Hrastovec in Šentilj (dve vožnji dopoldan in dve popoldan). 
Eden od avtobusov, ki vozijo po rumeni progi, je prilagojen tudi za dostop invalidov in 
otroških vozièkov. 

Projekt Lokalc so uporabniki takoj zelo dobro sprejeli. Od 1. septembra 2008 do 28. 
februarja 2010 se je z Lokalcem peljalo 518.269 potnikov. Vse spremembe, 
informacije o postajališèih in vozni redi so objavljeni na spletni strani www.velenje.si 
(rubrika V središèu – LOKALC 2010).

OP PROMET IN INFRASTRUKTURA
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PROMET IN INFRASTRUKTURA

Postavitev stebrièkov za polnjenje 
elektriènih vozil – Elektrobay

Projekt BICY

PROMET IN INFRASTRUKTURA

TELEKOMUNIKACIJE

E-toèka v Cirkovcah

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Mestna obèina Velenje je v Sloveniji in Evropski uniji prepoznavna po svojih 
prizadevanjih na podroèju uèinkovite rabe energije. Velika težava, s katero se vsa 
veèja mesta v EU sreèujejo, je narašèajoè promet v urbanih središèih, ki poleg gospo-
darske škode, ki nastaja ob prometnih zastojih, povzroèa še veliko onesnaženje z 
izpušnimi plini in t. i. nanodelci. Rešitev, ki bi lahko v precejšnji meri zmanjšala okolj-
ske obremenitve v mestih, je uvedba elektriènih vozil v mestnem prometu. Uvedba 
elektriènih vozil v mestnem prometu zahteva posebno infrastrukturo – polnilna 
mesta za polnjenje akumulatorjev Elektrobay. Mestna obèina Velenje je med prvimi v 
Sloveniji pristopila k postavitvi polnilnih postaj za elektrièna vozila v mestnem 
središèu. V pilotni fazi naèrtujemo postavitev treh polnilnih postaj. Ena postaja bo 
stala ob parkomatu za obèinsko stavbo, druga v garaži novega Mercator centra, 
tretjo pa bomo realizirali s pomoèjo Urada RS za podnebne spremembe. 

Mestna obèina Velenje s tem projektom aktivno spodbuja obèane k razmišljanju o 
uporabi elektriènih vozil v mestnem prometu. Tudi v obèinski upravi smo za krajše 
službene poti zaposlenih po mestu uvedli uporabo elektriènih koles.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Namen projekta, sofinanciranega s strani Programa teritorialnega sodelovanja na 
podroèju Srednje Evrope, je razvoj celostnega in trajnostnega urbanega naèrtovanja 
kolesarske politike ter spodbujanje zdrave in ekološke mobilnosti. Glavna cilja pro-
jekta sta izmenjava in razširjanje dobre prakse pri zmanjševanju okoljskih obre-
menitev, ki jih povzroèa promet. V okviru projektnih aktivnosti so predvidene pilotne 
aktivnosti (implementacija inovativnega mestnega kolesarskega sistema – izposoja 
koles) ter dejavnosti za izboljšanje ozavešèenosti tako pri varnostnih, kot tudi eko-
loških vprašanjih. Z izvajanjem projekta bo po vzoru mnogih evropskih mest tudi 
Velenje dolgoroèno postalo kolesarsko mesto.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: izveden

Mestna obèina Velenje je v preteklem letu preko razpisa za postavitev javnih e-toèk z 
brezžiènim dostopom v belih lisah (tj. naseljih, kjer ni mogoè dostop do širokopa-
sovnih internetnih storitev) pridobila sredstva za vzpostavitev e-toèke v Cirkovcah. 
Že v letu 2007 smo v okviru razpisa Ministrstva za gospodarstvo postavili e-toèko na 
Paškem Kozjaku. E-toèka je torej zdaj postavljena tudi na osnovni šoli v Cirkovcah, 
brezplaèen brezžièni internetni dostop pa je na voljo vsem okoliškim gospodinj-
stvom.

Zavedamo se, da brezžiène e-toèke niso ustrezna rešitev oz. nadomestilo sodobnim 
komunikacijskim dostopom, zato Mestna obèina Velenje po svojih moèeh aktivno 
sodeluje pri zagotavljanju ustrezne komunikacijske infrastrukture vsem obèanom, 
tudi tistim, ki živijo v najbolj geografsko depriviligiranih obmoèjih naše obèine.
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Brezplaèno brezžièno 
internetno omrežje v Velenju

OP PROMET IN INFRASTRUKTURA

Nosilec projekta: Mestna obèina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V letu 2008 smo brezplaèno internetno omrežje vzpostavili v mestnem središèu 
(Titov trg, Trg mladosti, park pri gimnaziji, celotna Cankarjeva cesta, mestno otroško 
igrišèe, okolica Rdeèe dvorane in zdravstvenega doma). Letos smo z brezplaènim 
WiFi signalom omogoèili dostop do interneta tudi na prireditvenem prostoru ob 
velenjskem jezeru (obala na južni strani jezera in prireditveni prostor), v Pesju in 
Sonènem parku. Brezplaèen dostop je na voljo vsem obèanom in obiskovalcem 
Velenja kot sredstvo za komuniciranje, informiranje, uèenje, pa tudi za zabavo. 
Brezplaèno brezžièno internetno omrežje bomo širili tudi v prihodnje, saj je odziv 
obèanov zelo pozitiven.
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OKOLJE
Izgradnja novega Velenja pred dobrimi petdesetimi leti je bila ob premo-
govništvu in elektroenergetiki pomemben povzroèitelj okoljskih spre-
memb. Mesto je vplivalo na Pako, saj so reko, ki je prej vijugala po 
nenaseljenem dolinskem dnu, regulirali, ji poveèali padec in skrajšali 
njen tok. S tem so prepreèili poplave, po drugi strani pa osiromašili njeno 
ekološko funkcijo. Premogovništvo je povzroèilo reliefne in hidrološke 
spremembe, saj se je površje zaradi izkopavanja premoga pogreznilo, 
najgloblje dele je zalila voda in nastala so ugrezninska jezera. Sprva so 
bila jezera poškodba v prostoru, ki jih je obremenjevala še pepelna 
transportna voda iz šoštanjske elektrarne. Po spremembi naèina trans-
porta pepela so postala razvojna priložnost. Premogovniške ugreznine 
zdaj sproti rekultivirajo in skupaj z jezeri so postale priljubljeno rekre-
acijsko obmoèje. Malo vodnato Pako je moèno obremenjevala komunal-
na odpadna voda, zato ne preseneèa, da so že leta 1990 zgradili Cen-
tralno èistilno napravo Šaleške doline, ki smo jo leta 2006 nadgradili z 
najsodobnejšo tehnologijo. Šoštanjska elektrarna je v osemdesetih letih 
v zrak spušèala velike kolièine škodljivih plinov, ki so izrazito negativno 
vplivali na obrobje Šaleške doline, kakovost zraka nad dolinskim dnom 
pa je bila zaradi daljinskega ogrevanja dobra. Z izgradnjo naprav za 
razžveplanje dimnih plinov so se škodljive emisije bistveno zmanjšale. 
Zgradili smo zanesljivo vodovodno omrežje in zadnje desetletje uspešno 
zmanjšujemo porabo vode. Do leta 1992 je bilo gospodarjenje s komu-
nalnimi odpadki omejeno na zbiranje in odlaganje, od takrat dalje pa 
smo zaèeli odpadke loèeno zbirati in orati ledino v Sloveniji na tem pod-
roèju. Odlagališèe smo okolju prijazneje uredili (odplinjanje, prestre-
zanje izcednih vod), a v letu 2010 smo ga zaprli, saj smo sofinancirali 
gradnjo sodobnega centra za ravnanje z odpadki v Celju. Šaleška dolina 
je bila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja eno najbolj onesnaženih 
obmoèij. Verjetno je to poglavitni razlog, da se je tukaj zgodila slovenska 
ekološka zavest. Zastavili smo okoljske sanacijske programe, ki so se ob 
prelomu stoletja združili v lokalno agendo 21 in kasneje v obèinski pro-
gram varstva okolja. Programe uresnièujejo vsi pomembnejši akterji na 
podroèju varstva okolja in po treh desetletjih je Šaleška dolina šolski 
primer uspešno saniranega okolja. Vse našteto je dobra popotnica za 
nadaljnji razvoj. 

Na prvo mesto med razvojnimi okoljskimi projekti uvršèamo ravnanje z 
odpadki, saj moramo poveèati uèinkovitost loèenega zbiranja. Na pod-
roèju kakovosti zraka je najpomembnejši onesnaževalec postal promet, 
ki poleg tega dobršen del Velenja obremenjuje s hrupom. Izgradnja hitre 
ceste celovito rešuje ta problem. Blok 6 šoštanjske termoelektrarne bo 
še dodatno zmanjšal obremenjevanje zraka. Velenje je eno redkih mest z 
vzpostavljenim brezplaènim javnim prevozom, vendar bo ljudi potrebno 
navaditi, da bodo to storitev v veèji meri uporabljali. Glede na cenovno 
ugodnost daljinskega ogrevanja so posamezniki in podjetja premalo 
vlagali v izolacijo stavb. Tu se kaže dobra možnost za veèje energetske 
prihranke, vkljuèno z uporabo toplote iz daljinskega ogrevanja za hla-
jenje stavb. Mestna obèina Velenje je letos osvojila laskavi naslov ener-
getsko najuèinkovitejše mestne obèine v Sloveniji. Prvi smo na streho 
svoje stavbe postavili sonèno elektrarno, dve pa v kratkem naèrtujemo 
še na strehah osnovnih šol. Višinska razlika med gladinama Velenjskega 
in Družmirskega jezera omogoèa izgradnjo èrpalne elektrarne, ki bi ob 

konicah lahko dajala do 3 MW elektriène moèi. Vodovodno omrežje 
bomo še naprej posodabljali, tudi na obmoèju vzhodnih vodnih virov 
(pod Kozjakom) bomo zgradili èistilno napravo za pripravo pitne vode. 
Na podroèju voda se bo potrebno posvetiti manjšim (potencialnim) 
onesnaževalcem, predvsem pa zgraditi zadrževalne bazene na 
kanalizacijskem omrežju. Za ugrezninska jezera naèrtujemo 
uravnotežen razvoj in v ta namen že teèe projekt: Šaleška jezera – vodni 
vir in razvojni izziv.

dr. Emil Šterbenk, Inštitut ERICo:

»Ker se v Velenju in Šaleški dolini že pol stoletja ogrevamo s toploto 
iz daljinskega ogrevanja, preveèkrat pozabimo, kako pomembno ta 
sistem pozitivno vpliva na kakovost zraka. Tudi v obdobju najveèjih 
emisij žveplovega dioksida iz šoštanjske elektrarne v Velenju one-
snaževanja praktièno nismo èutili, saj v prizemno plast zraka (do 
100 m nad dolinskim dnom) nismo spušèali dimnih plinov zaradi 
ogrevanja stavb. Takšen naèin ogrevanja je energetsko varèen in 
okoljsko ustrezen. Zadnji dve leti pa daljinsko toploto uporabljamo 
tudi za hlajenje veèjih poslovnih in upravnih zgradb, kar ob pove-
èani rentabilnosti daljinskega sistema bistveno zmanjšuje še pora-
bo elektriène energije. Ta tehnologija porabi le tretjino elektriène 
energije, ki bi bila potrebna za delovanje klasiènih elektriènih kli-
matskih naprav.«

OP OKOLJE
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VARSTVO OKOLJA

Šaleška jezera – vodni vir in 
razvojni izziv Šaleške doline

Izgradnja malih komunalnih 
èistilnih naprav (MKÈN)

VARSTVO OKOLJA

Nosilci: Premogovnik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj, Mestna obèina Velenje, 
Obèina Šoštanj, ERICo Velenje

Status: v izvajanju

Šaleška jezera so pomembna razvojna priložnost Šaleške doline zlasti z vidika 
razvoja turizma in rekreacije ter z vidika rabe vode v elektroenergetske namene 
(vodni vir za oskrbo Termoelektrarne Šoštanj s tehnološko vodo in potencial za 
skladišèenje elektriène energije – èrpalna elektrarna zaradi višinskih razlik med gla-
dinami jezer). Rezultati merjenja temperature in koncentracije kisika v Družmirskem 
in Škalskem jezeru so pokazali, da zaradi velike koncentracije snovi v spodnjih 
plasteh jezer ne prihaja veè do popolnega premešanja jezerske vode v pomladnem in 
jesenskem obdobju. Zaradi tega ostajajo spodnje plasti neprezraèene. Velenjsko 
jezero se evtroficira (bogati z dušikovimi in fosforjevimi hranili) kljub praktièno v 
celoti zgrajeni kanalizaciji v njegovem pojezerju. Brez varstvenih in sanacijskih 
ukrepov se bo kakovostno stanje obeh jezer v prihodnje le še slabšalo. Osnovni cilji 
projekta so: 

· ugotoviti razloge za evtrofikacijo Šaleških jezer in raziskati vpliv razliènih 
dejavnosti na ta proces (sistemska analiza stanja); 

· pripraviti trajnostni model upravljanja jezer, ki bo vseboval predloge 
preventivnih, sanacijskih oziroma restavracijskih ukrepov z namenom 
zagotavljanja vsaj zmerno evtrofne kakovosti jezer in s tem ustrezne 
tehnološke vode ter pogojev za razvoj prostoèasnih in drugih dejavnosti na 
jezerih in njihovih bregovih;

· doloèiti smernice za rabo vodnih in obvodnih površin. 

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v pripravi

V Mestni obèini Velenje je na obmoèju, kjer gradnja javne kanalizacije ni obvezna, 
okoli 1.100 stanovanjskih objektov, ki bodo morali odvajanje in èišèenje komunalne 
odpadne vode do leta 2018 urediti z gradnjo individualnih komunalnih èistilnih 
naprav (MKÈN). 67 obstojeèih objektov se nahaja znotraj vodovarstvenih pasov 
vodnih virov. Vlagatelji bodo lahko za sredstva kandidirali z vlogami, katerim bodo 
morali priložiti dokumentacijo v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju ne-
povratnih finanènih sredstev za izgradnjo malih komunalnih èistilnih naprav za 
obstojeèe stanovanjske objekte v Mestni obèini Velenje v obdobju 2010–17. Mestna 
obèina Velenje bo vsako leto pripravila razpis v skladu z razpoložljivimi finanènimi 
sredstvi v proraèunu. Predvidena višina nepovratnih sredstev je 500 evrov na 
stanovanjski objekt.

Ocenjujemo, da stane nakup in postavitev MKÈN z urejenim odvajanjem izpusta za 
stanovanjski objekt približno 4.000 evrov. Za vse MKÈN predstavlja to okoli 4,4 
milijone evrov. Ob predpostavki, da bomo subvencionirali izgradnjo na 67 objektih 
znotraj vodovarstvenih pasov ter na 1.033 objektih zunaj obmoèja, kjer javne 
fekalne kanalizacije ne bo zgrajene, bo morala Mestna obèina Velenje v obdobju 
2011–17 za teh 1.100 stanovanjskih objektov zagotoviti približno 550.000 evrov.
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Projekt GUTS

Projekt ECOA

Projekt PARPE – Parks and People

OP OKOLJE

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Namen projekta, ki je sofinanciran s strani programa teritorialnega sodelovanja na 
obmoèju Srednje Evrope, je promoviranje zelenih mest s pomoèjo inovativnih javnih 
prevoznih rešitev, ki temeljijo na poveèani uporabi obnovljivih virov energije 
(biogoriva, vodik, bioplin ipd.) in boljši energetski uèinkovitosti. GUTS združuje mes-
ta, ki želijo dolgoroèno postati samozadostna pri porabi energije in oskrbi sistemov 
javnega prevoza. Projekt uvaja trajnostno in inovativno uporabo alternativnih virov 
energije, ki se uporabljajo v javnem prevozu. Razvoj èistejših javnih prometnih sis-
temov igra pomembno vlogo pri ustvarjanju privlaènega življenjskega okolja v urba-
nih obmoèjih, prispeva pa tudi kakovostnejšemu okolju. S pomoèjo projekta GUTS 
pridobivamo nova znanja o ekološkem javnem prometu, da bomo lahko v prihodnje 
še bolj intenzivno izvajali tehnološke, finanène in promocijske ukrepe za uvedbo 
ekoloških rešitev v javnem prometu. Mestna obèina Velenje bo v sklopu projekta 
razvila akcijski naèrt uvedbe ekološkega javnega prometa, ki bo upošteval lokalne 
danosti, specifike ter finanène zmožnosti. Projekt traja od marca 2010 in se bo 
zakljuèil v aprilu 2013. 

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Mestna obèina Velenje sodeluje v mednarodnem projektu Environment Academy for 
Cities and Regions (ECOA). Projekt je namenjen mestom, lokalnim skupnostim oz. 
regijam, ki posveèajo varstvu okolja, predvsem pa ravnanju/gospodarjenju z odpadki 
posebno skrb. Sodelujoèim pomaga zbirati in organizirati znanja o okolju oz. o vo-
denju aktivnosti na tem podroèju. Projekt bo prispeval k izboljšanju sedanjega stan-
ja, za katerega je znaèilna množica posameznih akcij in moèno razpršenih virov 
znanja na okoljskem podroèju. Na osnovi strokovnega posnetka stanja bo izdelan 
zgošèen, v praksi uresnièljiv medregionalni strateški in akcijski naèrt. Le-ta bo ob 
sodelovanju vseh partnerjev v okviru projekta tudi umešèen v okolje.

Nosilec: MOV

Status: V izvajanju

Mestna Obèina Velenje je na razpisu v sklopu programa Evropa za državljane 
2007–13 uspešno kandidirala s projektom PARPE – Parks and People. Cilji tega 
projekta so: vkljuèevanje oz. spodbujanje izmenjave evropskih državljanov, mrežno 
povezovanje in sodelovanje med pobratenimi mesti. V sklopu projekta je naèrtovanih 
šest mednarodnih konferenc (v šestih evropskih partnerskih državah), ki bi združile 
ljudi iz razliènih delov Evrope. Udeleženci si bodo lahko izmenjali izkušnje preko 
plenarnih predavanj, delavnic in s prenosom dobrih praks. Oktobra 2010 prièaku-
jemo izvedbo prve konference v Italiji, marca 2011 pa bomo mednarodno konferen-
co izvedli tudi v Velenju. 
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Postavitev sonène elektrarne

ENERGETIKA

Projekti Zavoda KSSENA

Nosilec: Mestna obèina Velenje in Zavod KSSENA

Status: v izvajanju

Mestna obèina Velenje je energetsko trajnostno naravnana obèina, ki je v letošnjem 
letu pristopila tudi k podpisu konvencije županov. V okviru le-te se obèine zavežejo, 
da bodo na svojem podroèju zmanjšale emisije CO  za 20 % do leta 2020. Eden naj-2

pomembnejših ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev je tudi postavitev fotovol-
taiènih elektrarn. V ta namen bomo v Mestni obèini Velenje v letošnjem letu postavili 
3 mikro fotovoltaiène elektrarne (MFE). Prva MFE je že montirana na streho obèinske 
uprave Mestne obèine Velenje. Njena moè je 17,4 kW, letna proizvodnja je ocenjena 
na okoli 18 MWh. Drugi dve elektrarni bosta postavljeni na OŠ Livada in na OŠ 
Gustava Šiliha, ki sta bili izbrani na podlagi analize obsevanosti javnih zgradb. 
Analizo je izvedel Zavod energetska agencija KSSENA, da bi doloèil najprimernejši 
lokaciji za postavitev sonène elektrarne. Elektrarni imata enako moè, vsaka po 49,68 
kW, ocenjena skupna letna proizvodnja pa je 102,8 MWh elektriène energije. MFE 
na strehi obèinske uprave je financirala mestna obèina sama, elektrarni na osnovnih 
šolah pa je plaèal Zavod KSSENA, ki je v ta namen najel komercialni kredit.

Zagon elektrarne na stavbi obèinske uprave je predviden v septembru, medtem ko 
bosta elektrarni na osnovnih šolah zaèeli delovati predvidoma v novembru.

Nosilec: Zavod KSSENA

Status: v izvajanju

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA) je bil 
ustanovljen v okviru projekta Ustanovitev lokalne ali regionalne energetske agen-
cije. Projekt je bil razpisan v evropskem programu Intelligent Energy Europe (IEE). 

KSSENA uspešno izvaja aktivnosti na podroèju uèinkovite rabe energije (URE) in 
izkorišèanja obnovljivih virov energije (OVE). Osnovna naloga zavoda je energetski 
menedžment za lokalne skupnosti, kar zajema vodenje procesov za zmanjšanje rabe 
in stroškov za energijo v javnih zgradbah (izvajanje energetskih pregledov, vzposta-
vitev in vodenje sistemov za spremljanje rabe energije, usposabljanje in izobraže-
vanje vodstev ter uporabnikov zgradb, izdelava strategije razvoja javne razsvetljave, 
svetovanje ipd.). Zavod je aktiven tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz na-
slova razliènih nacionalnih in evropskih programov na podroèju promocije in osveš-
èanja URE in OVE. 

Zavod KSSENA sodeluje pri naslednjih projektih:

- Cyber Display. Namen projekta je pokazati, da je možno s spremenjenim 
naèinom vedenja lastnikov, upravljavcev in uporabnikov zgradb zmanjšati rabo 
in stroške energije.

- EuroNet 50/50. S promocijo in osvešèanjem na podroèju uèinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije je namen projekta doseèi prihranek 
energije, in sicer 50 % s strani uporabnikov zgradb (uèenci, uèitelji ter starši) 

in 50 % s strani lastnikov zgradb (plaènikov raèunov).
- Prometheus. Projekt povezuje manjša in srednja energetska podjetja v 

grozde, saj se lahko le tako pregledno predstavijo ponudbe storitev in 
produktov uporabnikom;

- RegCEP. Projekt se osredotoèa na regionalne grozde kot teritorialni 
instrument za energetsko planiranje. Z razvojem inteligentnih orodij 
energetskega planiranja za industrijo in za regionalno upravo pomaga pri 
nezadostni uporabi inteligentne energije v malih in srednje velikih podjetjih 
(MSP) z izkorišèanjem regionalnih grozdov kot dela energetske in regionalne 
politike.

- MOVE. Namen projekta je poveèati uporabo obnovljivih virov energije in 
uèinkovite rabe energije na osnovi mednarodnega sodelovanja.

- EnerCity se osredotoèa na problematiko pomanjkanja oz. pridobivanja 
celovitihin ažuriranih standardiziranih podatkov o okolju, v katerem živimo. 
Projekt je namenjen tudi razvoju informacijskih sistemov za merjenje, 
nadzorovanje ter vizualizacijo zmanjšanja rabe energije in emisij CO2.

Zavod KSSENA si s pomoèjo inovativnih rešitev prizadeva slediti ciljem nacionalne in 
evropske energetske politike v prid socialnemu, gospodarskemu in okoljskemu raz-
voju na lokalni ravni.
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dr. Nika Lendero Krajnc

IZOBRAŽEVANJE 
Danes ni nikakršnega dvoma veè, da so izobraževanje, usposabljanje in 
znanje ter seveda razvoj kadrov pomembni dejavniki ekonomskega in 
družbenega razvoja vsake družbe. Izobraženi in usposobljeni kadri so 
temelj uspešnosti vsake, še tako majhne organizacije, pa tudi obèine.

V Mestni obèini Velenje so možnosti za izobraževanje zelo dobre. Prebi-
valcem obèine je zagotovljeno kakovostno izobraževanje na vseh rav-
neh – vse od vrtca do univerzitetne izobrazbe.

Že najmlajšim Velenjèankam in Velenjèanom je v enotah Vrtca Velenje 
omogoèeno kakovostno, zanimivo in razgibano varstvo. Vrtec se lahko 
pohvali z organizacijo izjemno odmevne Fit olimpijade na Mestnem 
stadionu Velenje in številnih dodatnih dejavnosti za otroke. Letos se je v 
enega najveèjih vrtcev v Sloveniji vpisalo kar 1.251 otrok.

Tudi pri osnovnošolskem izobraževanju skušamo uèenkam in uèencem 
vsako leto zagotavljati èim boljše kadrovske in prostorske pogoje. Na 
voljo je 6 osnovnih šol in njihovih podružnic.

Po konèanem osnovnošolskem izobraževanju se mladi znajdejo pred 
pomembnim vprašanjem: »Katera pot je prava? Kje nadaljevati šolan-
je?«. V Velenju je možnosti za srednješolsko izobraževanje veliko.

Zaradi potreb po poklicnem znanju smo pred veè kot 50 leti dobili v 
Velenju Industrijsko rudarsko šolo za izobraževanje rudarjev, kovinarjev 
in elektrikarjev. Leta 1963 je Rudarski šolski center v Šaleško dolino 
pripeljal programe V. stopnje zahtevnosti. Dvajset let kasneje je nastal 
Center srednjih šol, ki se mu je pridružila tudi gimnazija in novi srednje-
šolski programi. Sedanji Šolski center Velenje je bil ustanovljen leta 
1996 in je danes sodobna srednješolska in višješolska ustanova.  

Zelo pomembna pridobitev za Šaleško dolino je tudi sodoben Medpod-
jetniški izobraževalni center, ki je svoja vrata odprl pred šestimi leti. Da-
nes je center nosilec programov, ki jih potrebuje in zahteva gospodar-
stvo. V njem se v specializiranih uèilnicah, predavalnicah in laboratorijih 
izobražujejo dijaki, študenti in odrasli.

Velenje je 50 let po ustanovitvi Šolskega centra Velenje dobilo še Visoko 
šolo za varstvo okolja in Fakulteto za energetiko. Velenje je tako postalo 
tudi univerzitetno mesto. 

V naši obèini se v procese izobraževanja aktivno vkljuèuje tudi Ljudska 
univerza Velenje, ki s svojimi programi dopolnjuje programe izobraže-
vanja. 

V Velenju so odliène možnosti tudi za izobraževanje na glasbenem po-
droèju. Zgodovina glasbenega izobraževanja sega mnogo let nazaj, ko 
je imela društvena glasbena šola sedež še v stari kino dvorani pri rudar-
skem domu. Zaradi hitrega razvoja Velenja se je zanimanje za kulturno 
delo in s tem tudi za glasbeno izobraževanje moèno poveèalo. Prostori v 
kulturnem domu, kjer je bil domicil Glasbene šole Fran Korun Koželjski, 
so postali premajhni in Velenje je leta 1985 dobilo novo glasbeno šolo, 
ki še danes velja za eno najsodobnejših in najbolj uspešnih v srednji 
Evropi. Dandanašnji potekajo intenzivne priprave na to, da bi na velenj-
ski glasbeni šoli v povezavi z Univerzo v Mariboru omogoèili visokošol-
sko izobraževanje z univerzitetnim pedagoškim programom instrumen-
talna pedagogika.

Današnja situacija na podroèju izobraževanja v Mestni obèini Velenje je 
posledica intenzivnega gospodarskega razvoja v preteklosti in dolgolet-
nega naèrtovanja na tem podroèju. Dobra izobrazba omogoèa posa-
mezniku odlièno izhodišèe za pridobitev zaposlitve, izboljšanje življenj-
skega standarda in ima pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju druž-
be na sploh. V Velenju se tega zavedamo. Velenje zagotovo je mesto 
znanja!
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dr. Nika Lendero Krajnc, štipendistka nacionalnega 
programa Za ženske v znanosti 2010:

»Na odloèitev, kaj bomo poèeli v življenju, posredno vplivajo tudi 
uèitelji oziroma profesorji v osnovnih in srednjih šolah. Mojo na-
ravoslovno žilico so zaèele gojiti izvrstne uèiteljice naravoslovnih 
predmetov na osnovni šoli Livada. Moèno podlago v matematiki, 
fiziki in kemiji so mi postavili odlièni profesorji v gimnaziji. Vzpo-
redno z osnovno in srednjo šolo sem bila deležna tudi izjemne 
glasbene izobrazbe, kar mi je moèno otežilo izbiro študija. Kakor-
koli, dobre osnove, ki sem jih prejela v osnovni šoli in na gimnaziji 
Velenje, so vsekakor pripomogle k temu, da je bil študij kemije prej 
zabava kot napor. Tako mi je dobra izobrazba omogoèila, da se mi 
je izpolnila otroška želja – raziskovati èudoviti svet molekul, kar 
zdaj tudi poènem.«
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PREDŠOLSKA VZGOJA

Prizidek v vrtcu Vrtiljak – 
nizkoenergetski vrtec

Ureditev prostorov za vrtec v 
pritlièju veèstanovanjskega objekta 
na Kardeljevem trgu 2

PREDŠOLSKA VZGOJA

IZOBRAŽEVANJE

Akademija za glasbo

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v pripravi

Mestna obèina Velenje želi z gradnjo prizidka k vrtcu Vrtiljak poveèati kapacitete za 
varstvo predšolskih otrok. Prizidek bo obsegal vezni hodnik, štiri oddelke igralnic s 
sanitarijami za otroke nižje starostne stopnje, dva loèena vhoda z vetrolovi in 
loèenimi vhodi v garderobe, skupni prostor, dodatni prostor za dejavnosti otrok, 
shrambo za rekvizite, shrambo za vrtna igrala, zunanje sanitarije in pokrite terase. Z 
realizacijo projekta se bo lahko v vrtec vpisalo dodatnih 50 otrok nižje starostne 

2skupine. Pridobljenih bo dodatnih 840 m . Prizidek je predviden kot nizko-
energetski objekt z uporabo obnovljivih virov energije. Mestna obèina Velenje je s 
projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na Operativnem prog-
ramu krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–13 za obdobje 2010–12. 
Investicija je ocenjena na 1.080.320,00 evrov, od tega prièakujemo sofinanciranje v 
višini 85 %.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Mestna obèina Velenje je pristopila tudi k obnovi objekta na Kardeljevem trgu 2. 
Prostori bodo namenjeni potrebam Vrtca Velenje, ki se sooèa s porastom vpisa. Vrtec 
na Kardeljevem trgu bo sprejel okoli 60 otrok drugega starostnega obdobja. Urejen 
bo v pritlièju veèstanovanjskega objekta na površini 210 m². Prostori so v lasti Mes-
tne obèine Velenje. 

Objekt je trenutno v tretji podaljšani gradbeni fazi. Prostori so zaprti in delno op-
remljeni z inštalacijami, vendar jih bo potrebno še prilagoditi. Dostop do vrtca bo 
možen neposredno s Kardeljevega trga. Gradbeno-obrtniška dela potekajo, pred-
vidoma bo objekt predan namenu oktobra 2010. Vrednost projekta je ocenjena na 
220.000 evrov. 

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je oktobra 2009 izdal odloèbo o iz-
polnjevanju pogojev za ustanovitev Akademije za glasbo s sedežem v Velenju. Mi-
nistrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je v postopku izvajanja 
ustanovitvenih aktivnosti dolžno pripraviti akt, na osnovi katerega lahko Vlada RS 
predlaga državnemu svetu sprejetje dopolnitve statuta Univerze v Mariboru. Minis-
trstvo tega akta še do danes ni pripravilo, brez sklepa državnega sveta pa ni mogoèe 
izvesti drugih aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo Akademije (vpis v sodni register, 
imenovanje zaèasnih organov, tajnika in dekana, sprejetje študijskih programov, po-
stopek njihove akreditacije). Kje so razlogi za neodzivnost MVZT nam, kljub mnogim 
intervencijam, ni bilo nikoli argumentirano pojasnjeno. 

Naša želja je, da bi prvo generacijo študentov v Akademijo za glasbo vpisali v šol-
skem letu 2011/12. Èe bo MVZT s pripravo omenjenega akta še naprej odlašalo, v 
naslednjem študijskem letu vpisa študentov zagotovo ne bo mogoèe realizirati. Za-
vedamo se namreè, da je v Sloveniji veliko mladih, ki bi tovrstno izobrazbo želeli pri-
dobiti, pa je zaradi prostorske stiske in politike vodstva ljubljanske Akademije za 
glasbo sedaj ne morejo.

Seveda si bomo – skupaj z Univerzo v Mariboru – še naprej prizadevali, da navedene 
probleme rešimo in v èim krajšem èasu ustanovimo Akademijo za glasbo.
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Projekt Vseživljenjska telenovela

Projekt Bridge – 
Bridging the Digital Gap for Elders

Razvojno-didaktièni 
energetski poligon MIC

OP IZOBRA@EVANJE

Nosilec: Ljudska univerza Velenje 

Status: v izvajanju

Na Ljudski univerzi Velenje smo v sklopu Grundtvig partnerstva prijavili evropski 
projekt Vseživljenjska telenovela (Lifelong Learning Telenovel). Projekt je vreden 
16.500 evrov. Ideja o projektu se je porodila ob ugotovitvah, da veliko oseb, pred-
vsem žensk v tretjem življenjskem obdobju, spremlja telenovele. Z vkljuèitvijo v 
projekt smo jim želeli ponuditi možnost, da sestavijo svojo vseživljenjsko telenovelo 
ter pri tem osvojijo nova znanja. Na osnovi javnega razpisa so se lahko v projekt 
vkljuèile obèanke in obèani SAŠA regije, ki so stari nad 50 let in imajo vsaj osnovno 
znanje anglešèine. 13 prijavljenih se je v okviru projekta udeležilo brezplaènih de-
lavnic španskega jezika, digitalne fotografije, pisanja scenarija, teèaja uporabe inter-
neta, elektronske pošte in Webloga, spoznale pa so tudi, kako poteka ustvarjanje 
filma – od pisanja scenarijev do snemanja.

Nosilec: Ljudska univerza Velenje, Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Namen projekta je poiskati naèine in razviti pristope, kako bi starejšim ljudem na 
uèinkovit naèin približali uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v njiho-
vem vsakdanu. V okviru projekta bomo pripravili izobraževalne module z vsem po-
trebnim gradivom, orodji in simulatorjem razliènih IKT naprav. Po konèanem projek-
tu bomo nadaljevali z aktivnostmi in še naprej podpirali izobraževanje starejših pri 
uporabi IKT. Projekt Bridge je vreden 367.623 evrov in je del evropskega programa 
vseživljenjskega uèenja. V njem sodeluje sedem partnerjev iz šestih evropskih držav, 
med njimi tudi Ljudska univerza Velenje, ki je koordinator projekta. V okviru projekta 
nastaja tudi spletna stran: http://www.ustvarjalnost.net/bridge/. Projekt se bo za-
kljuèil oktobra 2011.

Nosilec: Šolski center Velenje

Status: v izvajanju

Sredstva, ki smo jih pridobili s pomoèjo javnega razpisa (Sofinanciranje investicij v 
Medpodjetniške izobraževalne centre), bomo uporabili za:
- izboljšanje kakovosti in uèinkovitosti izvajanja izobraževanj in usposabljanj za 

uèence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, obèane ter drugo 
zainteresirano javnost;

- zaposlitev novih strokovnjakov z razliènih podroèij, ki bodo skrbeli za 
usposabljanje strokovne in kompetentne delovne sile; 

- izvajanje skupnih razvojnih projektov, pri katerih bodo združili moèi 
strokovnjaki s podroèja šolstva in strokovnjaki iz podjetij.

Ob stavbi MIC 2 smo postavili sledilno fotovoltaièno elektrarno, na sami stavbi pa so 
pritrjeni stabilni fotovoltaièni paneli (skupne moèi 9 kW). Prièeli smo z izgradnjo 
energetsko pasivne hiše in z opremljanjem laboratorija za obnovljive vire energije. V 
laboratoriju bo tudi manjši laboratorij, ki bo namenjen laboratorijskim vajam in 
raziskavam z okoljevarstvenega podroèja. V njem bomo preizkušali alternativne 
energetske vire, kot na primer izkorišèanje biodizla, bioplina, gorivnih celic ipd.
Sicer pa bo laboratorij za obnovljive vire energije v povezavi s poligonom omogoèal:
- laboratorijsko in praktièno delo na sodobnih sistemih OVE,
- izdelavo projektov, raziskovalnih in diplomskih nalog za dijake in študente,
- pripravo izobraževalnih programov in uènih katalogov s podroèja URE in OVE,
- izvajanje usposabljanj in certificiranje kvalifikacij s podroèja energetike – NPK,
- usposabljanje inštruktorjev – izobraževalcev za specialistièna izobraževanja,
- testiranja in merjenja na enotah termosolarnih sistemov (proizvajalci PV 

modulov, toplotnih èrpalk, krmilno-regulacijske tehnike …),
- promoviranje dejavnosti URE in še zlasti OVE v lokalnem, državnem in 

mednarodnem okolju.
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Arhiv MO Velenje, foto: Uroš Kotnik. 46
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Marko Mandiæ

VELENJE – MESTO FESTIVALOV, MUZEJEV IN GLASBE

Velenju se je uspelo preleviti iz tradicionalno industrijskega, rudarskega 
mesta v mesto, ki gosti najveèji otroški festival v državi in ima pestro kul-
turno dogajanje skozi vse leto. 
Pikin festival, ki je v 20 letih iz enodnevne prireditve prerasel v najveèjo 
otroško prireditev v Sloveniji, domuje prav pri nas. Leta 1990 so sodelavci 
Medobèinske zveze prijateljev mladine Velenje in Kulturnega centra Ivana 
Napotnika prviè pripravili nadvse zanimiv, ustvarjalen in živahen dan za 
otroke, poimenovali pa so ga po priljubljeni knjižni junakinji. Kmalu je pri-
reditev zaèela rasti in do danes prerasla v osemdnevno dogajanje na 
številnih lokacijah v Velenju in njegovi okolici. Vedno veè je širšega zani-
manja za festival, ki je zadnja leta pokukal že preko državnih meja. Poseb-
nost festivala je tudi v tem, da glavnino izvedbene ekipe prireditve pred-
stavljajo mladi – srednješolci in študenti, ki ves teden delajo z otroki. 
Velenje se lahko pohvali še z vsaj tremi odmevnejšimi festivali: vsako poletje 
se po stari legendi v mesto spusti èarovnica Kunigunda (festival Kunigunda 
poteka že 13. leto zapored), Dneve mladih in kulture smo preživljali že 
dvajsetiè, brez Poletnih kulturnih prireditev pa si tako ali tako ne moremo 
veè predstavljati poletnih veèerov.  
Za Velenje je znaèilna tudi izjemno zanimiva muzejska dejavnost. Težko 
industrijo, ki že veè kot 130 let zaznamuje našo kotlino, smo si obrnili v prid 
– in to celo v unikatno turistièno zanimivost, ki privablja trume obisko-
valcev! Muzej premogovništva Slovenije je leta 1999 nastal v opušèenem 
jašku na podlagi dela številnih generacij slovenskih rudarjev. Edini podzem-
ni premogovniški muzej v tem delu Evrope ponuja spust s 120 let starim 
dvigalom v globino 160 m. Muzej je prejel že številna priznanja, med drugim 
nominacijo za najboljši evropski muzej, posebno priznanje Evropskega 
muzejskega foruma, Valvazorjevo priznanje in Fordovo nagrado za ohran-
janje tehniène dedišèine.
Poseben pomen in tradicijo v mestu ima knjižnièarska dejavnost: bili smo 
ena prvih veèjih obèin, ki se je v negotovem èasu novih multimedijskih mož-
nosti odloèila ne le obnoviti, ampak celo za nekajkrat poveèati zmogljivosti 
knjižniène ponudbe. Lani je Knjižnica Velenje za izjemno delo na podroèju 
knjižnièarstva prejela najvišje državno priznanje – Èopovo diplomo. Danes z 
elitno lokacijo v samem središèu mesta združuje preko 24 % vseh preb-
ivalcev mesta. Le nekaj korakov stran tudi Knjigarna Kulturnica prireja 
zanimive bralne in druge kulturne dogodke.
Tudi gledališka dejavnost ima v Velenju že dolgo brado. Dramska sekcija ve-
lenjske Svobode je zaèela »igrati« že takoj po koncu druge svetovne vojne. 
Danes gledališko dejavnost nadaljujejo Gledališèe Velenje (z »maratonci« 
Karlom Èretnikom, Dragom Semetom in Cveto Koprivnikar), impro skupina 
Mamoo-ti in Amatersko gledališèe Velenje. Izjemno ponosni smo lahko tudi 
na Marka Mandiæa. Lani je prejel kar dve odmevni nagradi – igralsko 
nagrado Prešernovega sklada in 44. Borštnikovega sreèanja. 
Kulturni dom, hram velenjske kulture, že od svojega odprtja leta 1960 gosti 
vse pomembnejše kulturne dogodke: gledališke predstave, koncerte, pros-
lave, šolske prireditve, predavanja, seje in zbore. Danes skorajda ne mine 
dan, ko bi dom sameval. Obèanom je na voljo kar devet gledaliških in 
glasbenih abonmajev, med njimi sta tudi filmski in plesni. V Galeriji Velenje 
so na ogled številne razstave domaèih in tujih umetnikov. Velenjska knjižna 
fundacija v in ob idilièni Vili Herberstein vsako leto gosti književnike na od-
mevnem mednarodnem sreèanju. Posebno intimen ambient nudi atrij ve-
lenjskega gradu. Velenjèani pa smo v zadnjem èasu pridobili še eno priredit-
veno lokacijo – letni kino. Le ideja in nekaj udarniških ur je bilo potrebnih, da 
smo ga obudili.
Velenje je tudi gnezdo izjemnih glasbenikov in pevcev. Mesto je prava valil-
nica zborovskega petja. Naši zbori prav v vseh starostnih kategorijah dose-
gajo izjemne uspehe: pevci se najprej kalijo v otroškem in mladinskem pev-
skem zboru glasbene šole in nadaljujejo preko mešanega pevskega zbora 

Šolskega centra Velenje do Šaleškega akademskega pevskega zbora, v 
zadnjem èasu je vse bolj opazen tudi Šaleški študentski oktet. Premalo pro-
stora imamo, da bi opisali vse zborovske uspehe, ker ji ni malo!
V Velenju tako ne mine niti dan brez vsaj enega kulturnega dogodka. Naj bo 
to bolšji sejem, kmeèka tržnica, koncert stare glasbe, gledališka predstava 
ali plesni veèer. Velenje ni mrtvo!
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Marko Mandiæ, gledališki in filmski igralec, èlan 
Slovenskega narodnega gledališèa Drama Ljubljana:
"Vedno znova, ko med delom ali v burnih debatah po njem govorimo 
o starih predstavah, ali jih izkušenejši igralci, tisti z dolgo in kvalitetno 
kilometrino priklicujejo v sedanjost, ugotovim, da sem skoraj vse, in 
vedno gre za res odliène, odloèilne predstave slovenske gledališke 
zgodovine, videl v Velenju, v domu kulture, v sklopu abonmaja, v biv-
šem Kulturnem centru Ivana Napotnika. Hvala.
Vedno znova ugotovim, da mi je potrebo po intenzivnem kolektivnem 
delu, pri katerem je vsak posameznik diamant, ki se kreše z drugimi, 
privzgojilo Velenje. Njegov duh, ki so ga po kdo ve èigavem naèrtu 
skovali ljudje, zateèeni v to mesto od vsepovsod. Ta mešanica, te 
spojine, ki so se rojevale, so dale mestu sok. In nenehna potreba, celo 
zahteva po organiziranju. Hvala.
Vrtec Mojca, OŠ Veljko Vlahoviæ, Glasbena šola, CSŠ Gimnazija Ve-
lenje (splošna smer) in vsi krožki in krožki, dejavnosti, programi, obo-
gatitve, projekti, ki nam jih je to javno izobraževanje  dalo. Hvala.
Vse enote, ki jih eno organizirano mesto ponuja: knjižnica, Amatersko 
gledališèe, Krajevna skupnost, taborniki, planinci, zbori, Stiskarna, 
društva prijateljev mladine in društva... Hvala.
Da ne bo izpadlo, da sem nostalgièen. V Velenju ne živim veè. Se pa 
vanj redno vraèam. Ima sonce. In fenomenalno jezero z, vsaj zame, 
impozantnim pogledom na Termoelektrarno Šoštanj. Všeè mi je ve-
lenjski spoj industrijskega in naravnega. Všeè mi je združitev betona 
(sem potomec dveh, ki sta se zaradi Vegrada spoznala in v njem ostala 
do upokojitve) in zelenja. Všeè mi je velenjski grb, eden boljših slo-
venskih. Nobenega kièa, enostavno in udarno. Všeè mi je velenjsko 
otroško igrišèe. Všeè so mi ljudje. In še enkrat: všeè so mi tukajšnji ljud-
je. Niso mi všeè nove nakupovalne stavbe. Nisem preprièan, èe je tre-
ba res toliko nabavljat. In ni mi všeè, kako so obnovili Rdeèo dvorano. 
Zame je bila stara s svojo zunanjo podobo spomenik. Arhitekturni, 
kulturni, ki bi ga bilo treba zašèititi. Upam, da je še pot nazaj.
In vedno znova mi je všeè, da Tito vztraja tako visoko. Naj to tako osta-
ne za zmeraj. Samo spomenik je. In preden nas kdo prehiti, razmislimo 
o muzeju socializma. Širokopoteznem, lahko tudi megalomanskem. 
(Prejkoslej bo treba kakšno nakupovalno stavbo prestrukturirati.) 
Bilbao je bil vèasih vas, danes vse dere vanj. In - roko na srce - brez 
rdeèega obdobja Velenja ne bi bilo. 
Rad ga imam. Brez Velenja me ne bi bilo. Ponosen sem, da sem od tu. 
Vse kar zmorem in znam, sem  se nauèil v Velenju. Vse ostalo je kom-
binatorika."
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KULTURA

Evropska prestolnica kulture 2012

Revitalizacija Vile Bianca

KULTURA

Nosilec: Festival Velenje

Status: v pripravi

Projekt Evropska prestolnica kulture (EPK) 2012 je zagotovo vsebinsko najobsež-
nejši in finanèno najzahtevnejši kulturni projekt v zgodovini Slovenije. Imenovanje 
nekega mesta za evropsko prestolnico kulture daje mestom enkratno priložnost, da 
privabijo umetnike ter obiskovalce iz celotne Evropske unije. Projekt prispeva k spod-
bujanju kulturnega bogastva, raznolikosti in evropske kulturne dedišèine ter omogo-
èa boljše vzajemno povezovanje med državljani Evropske unije. Velenjèani smo 
ponosni, da bomo lahko leta 2012 skupaj z Mariborom, Slovenj Gradcem, Mursko 
Soboto, Novim mestom in Ptujem del te zgodbe.

Ob prijavi na razpis je vsako sodelujoèe mesto izlušèilo svoje konkurenène prednosti. 
Izmed množice programskih zamisli je delovna skupina izbrala niz programskih sklo-
pov, iz njih zasnovala 16 programskih enot ter jih oblikovala v nosilne projekte EPK.

Za celovito naèrtovanje, pripravo, organiziranje in izvajanje projekta EPK so v Mari-
boru ustanovili javni zavod Maribor 2012, za katerega je Vlada Republike Slovenije s 
sklepom ugotovila, da presega obèinski pomen in da je njegova dejavnost v javnem 
interesu Republike Slovenije. Ministrstvo za kulturo je z javnim zavodom podpisalo 
pogodbo o sodelovanju in financiranju.

Z javnim zavodom Maribor 2012 mesto Velenje dobro sodeluje. Trenutno vsi velenj-
ski zavodi s podroèja kulture pripravljajo programe, ki se bodo izvajali v okviru pro-
jekta EPK, k sodelovanju pa se bodo prikljuèili še drugi zavodi (vzgoja, izobraževanje) 
in ostali akterji (ustvarjalci, društva idr.)

Na državni in evropski ravni potrjena velenjska prioriteta so programi za otroke in 
mladostnike pod blagovno znamko Pikinega festivala. V Velenju premoremo veliko 
znanja, izkušenj, strokovnjakov, prostovoljcev in drugih s tega podroèja, zato prièa-
kujemo kakovostno pripravo in izvedbo projektov.

V sodelovanju s partnerji iz ostalih obèin pa bomo izvajali tudi ostale kakovostne pro-
grame razliènih umetnostnih zvrsti za razliène ciljne skupine. Vse naèrtovane aktiv-
nosti vodijo k dvigu kakovosti življenja v našem okolju.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Revitalizacijo Vile Bianca delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–13, razvojne prioritete Razvoj regij;  
prednostna usmeritev Regionalni razvojni programi. 

Z izvajanjem projekta smo prièeli v letu 2007 in ga bomo zakljuèili leta 2010. 

S pridobljenimi sredstvi se sofinancirajo nakup objekta, sanacija in gradbena rekon-
strukcija celotnega objekta. Po sanaciji bodo v objekt umešèene naslednje vsebine:

1. Pritlièje: informacijska toèka Turistièno-informacijskega centra Velenje. Del pros-
torov bo namenjen prodaji spominkov in prodajni galeriji. V pritlièju bo tudi lokal.

2. V 1. nadstropju bo veènamenska dvorana z orglami. V njej bomo lahko izvajali 
poroène obrede, koncerte in razliène kulturne prireditve, sprejeme.

3. V 2. nadstropje bo umešèena Velenjska knjižna fundacija, Lirikonfest Velenje 
International, Mednarodna književniška rezidenca, pisarne, namenjene potre-
bam projekta Evropske prestolnice kulture 2012 in avdio-vizualne založbe Kuni-
gunda.

4. Mansarda bo namenjena razliènim dejavnostim, kot so seminarji, konference, ok-
rogle mize, potopisi, razstave ipd.

Zakljuèek del in pridobitev uporabnega dovoljenja je predviden v drugi polovici 
decembra 2010. Po tem datumu bo predano v uporabo skupno 1.081 m² površin.
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Nosilec: Mladinski center Velenje

Status: v pripravi

Mladinski center Velenje je v letu 2009 ob 50-letnici Mestne obèine Velenje orga-
niziral prostovoljno delovno brigado, kjer so mlade prostovoljke in prostovoljci »iz-
kopali« letni kino, ki je bil dolgo èasa skrit v gozdièku ob Škalskem jezeru. Izkazalo se 
je, da je sam amfiteater še zelo dobro ohranjen, prostor pa je pravzaprav edinstven v 
Sloveniji. Mestna obèina Velenje bo tako skupaj z Mladinskim centom Velenje (ki je 
prostor prevzel v upravljanje) pripravila vso potrebno dokumentacijo za prijavo 
kulturne infrastrukture letnega kina na razliène razpise, hkrati pa bomo izvedli že 
manjše posege, ki bodo omogoèili, da se priène izvajati program. V pripravo prog-
rama bo MOV povabila vse javne zavode, kulturna, športna društva in zveze. V letni 
kino bomo postavili drsališèe, projekcijsko platno (za kino projekcije), pa tudi oder, 
sanitarije idr. V objekt želimo vnesti èisto vsakdanje aktivnosti, pa tudi tiste, ki jih 
Slovenija smatra kot presežke. 

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Projekt je nastal na pobudo Mestne obèine Velenje, z njim pa želimo Velenjèanke, 
Velenjèane in obiskovalce našega mesta spomniti na posebnosti modernistiènega 
mesta Velenje in jih povabiti na zanimiv sprehod, na katerem bodo morda Velenje 
videli tudi v drugaèni luèi. Gre za 16 prostorskih postavitev, ki poudarjajo kvalitete 
našega mesta in jih je kulturno društvo prostoRož iz Ljubljane postavilo na razliènih 
lokacijah po Velenju. Velike prostorske napise – nekatere èrke so velike tudi 20 met-
rov – sestavljajo razlièni materiali (odpadne smuèi, palete, avtomobilski in sobni 
zvoèniki, gradbišèna ograja, instalacijske cevi, pena, PVC žaklji, kamenje ipd.). Pri pri-
pravi napisov so skupini prostoRož pomagali tudi dijaki in študentje, ki izvajajo 
poèitniško delo v okviru projekta Èisto moje Velenje. Postavitve bodo v Velenju ostale 
do konca oktobra, morda tudi dlje, èe jih bomo Velenjèani dobro sprejeli.
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STAŠA LIPNIK

ŠPORT V MESTNI OBÈINI VELENJE – VELENJE MIGA!

Šport ima v Velenju dolgo tradicijo – v Škalah celo daljšo kot mestna 
obèina, saj organizirano športno udejstvovanje obstaja že 71. leto. No-
gometni klub Rudar deluje 62. leto, Rokometni klub Gorenje Velenje igra 
že 51 let, Plavalni klub Velenje obstaja od leta 1976. Èe pomislimo, da 
naše mlado mesto vstopa šele v 52. leto, so to obèudovanja vredne 
letnice. 

Dolgoletna prisotnost športa je jasna tudi iz dejstva, da Športna zveza 
Velenje že od leta 1970 podeljuje naziv Športnik leta. V primerljivih 
mestih, denimo v Novem mestu, je ta tradicija kar 16 let mlajša. 

Za Velenje je torej znaèilno, da tu živijo ljudje, ki športu priznavajo 
posebno mesto. Ogromno Velenjèanov se vsaj rekreativno ukvarja s 
športom, saj so za to pri nas tako rekoè idealni pogoji. Že sama lega 
mesta omogoèa na razmeroma majhnem obmoèju ukvarjanje s povsem 
razliènimi športnimi panogami: od smuèarskih skokov, teka, hokeja, 
skejtanja do veslanja, jadranja, športnega ribolova itd. 

Ugodne geografske pogoje smo že od nastajanja mesta nadgrajevali z 
bogato športno infrastrukturo: leta 1955 smo odprli mestni stadion ob 
jezeru, leta 1962 smo z udarniškim delom zgradili kotalkališèe. V 70. in 
80. letih smo med drugim dobili zimski bazen, avtomatsko kegljišèe, 
smuèišèe, motokros progo, teniški in smuèarski center. Osrednjo športno 
dvorano v Velenju – Rdeèo dvorano – smo namenu predali leta 1975. 
Danes predstavlja najveèji pokriti vadbeni in prireditveni prostor ter 
enega centralnih športnih objektov v mestu. 

Velenje je domaèi kraj številnih uspešnih športnic in športnikov – v prvi 
vrsti evropske prvakinje v dvorani in na prostem, svetovne dvoranske re-
korderke in bronaste olimpijke v teku na 800 metrov – Jolande Èeplak, 
danes Batagelj. Izjemna je tudi Katarina Srebotnik. Na uradni profesio-
nalni lestvici se ji je med posameznicami uspelo prebiti celo na 20. mes-
to. Leta 1999 je zmagala na uradnem WTA turnirju in tako za Mimo 
Jaušovec postala druga Slovenka, ki jo je to uspelo. Velenjèan je tudi 
Janez Hudej, udeleženec kar štirih paraolimpijskih iger. V Atenah leta 
2004 se mu je le za las izmuznil njegov veèni cilj in motiv – medalja. 
Izjemen je tudi Boštjan Buè, državni èlanski prvak in finalist na zadnjem 
evropskem prvenstvu, oboje v teku na 3.000 metrov.

Posebej ponosni smo lahko na Rokometni klub Gorenje Velenje, ki že 
leta skrbi za generacije mladih rokometnih talentov. Pod njegovim 
okriljem so med drugimi zrasli tudi Iztok Puc, brata Dobelšek, Vid Kav-
tiènik. Klub je v sezoni 2008/9 posegel najvišje v svoji zgodovini: dosegel 
je naslov državnih prvakov in Superpokala Slovenije, v pokalu EHF pa se 
je uvrstil celo v finale. 

Nogometni klub Rudar Velenje je že leta 1948 ustanovila sindikalna 
organizacija Rudnika lignita Velenje. »Velenjski knapi« so v sezoni 
1997/98 z osvojitvijo slovenskega nogometnega pokala dosegli svoj 
najveèji uspeh, nekajkrat pa je klub nastopal tudi v evropskih pokalih 
(Intertoto in UEFA).

V Velenju imajo dolgo tradicijo tudi borilni športi. Imamo vrsto uspešnih 
posameznikov, v zadnjem èasu je izjemna Staša Lipnik, ki je letos postala 
svetovna mladinska prvakinja v taekwondoju. 

Velenjèani smo znani tudi po odlièni organizaciji tekmovanj na najvišjem 
nivoju: za nami je že 11 mednarodnih odprtih prvenstev Slovenije v na-

miznem tenisu, ki zadnja leta spadajo v okvir svetovnih profesionalnih 
turnirjev. Leta 1997 smo v Velenju izvedli tudi prvo tekmo za celinski 
pokal v smuèarskih skokih, tekmi za rudarsko svetilko in pokal Gorenja 
pa sta odtlej vsakoletni uvodni tekmi celinskega pokala s pestro med-
narodno konkurenco.

Organizacija najrazliènejših – tudi nekoliko bolj eksotiènih – tekem ima 
torej v Velenju že dolgo tradicijo. Pri tem omenimo boksarski dvoboj 
med evropskim prvakom in njegovim izzivalcem, ki smo ga v Rdeèi dvo-
rani gostili že leta 1977. Leta 1974 smo na tedaj izjemno priljubljenem 
Trebeliškem gostili balkansko prvenstvo v krosu, v letih 1996, 2000 in 
2004 pa svetovno prvenstvo v daljinsko vodenih modelih èolnov – Na-
vigo. V zadnjih letih tradicijo odliène organizacije nadaljujemo z 
mednarodnim pustolovskim tekmovanjem Adventure Race Slovenija. V 
okviru slednjega na desetine tekmovalcev odkriva meje svojih sposob-
nosti in lepote Velenja ter okolice. Letos smo sredi Titovega trga priredili 
tudi prvo mednarodno spretnostno deskarsko tekmovanje.

Sledenje »tradicionalnim velenjskim športom«, kot so denimo rokomet, 
nogomet, atletika in plavanje, je omogoèilo tudi kontinuirano posodab-
ljanje infrastrukture, kar je temelj za uspehe. Dokazali pa smo, da nismo 
le »tradicionalni«. Organizacija najrazliènejših netipiènih športnih do-
godkov potrjuje, da je v Velenju mogoèe skoraj vse. Le trdna strategija, 
vztrajno delo z mladimi in nekaj korajže prinašajo uspehe. In to je Ve-
lenje že nièkolikokrat dokazalo.
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STAŠA LIPNIK, svetovna mladinska prvakinja v 
taekwon-doju:

"Velenje je po mojem mnenju odlièno mesto za življenje. Najbolj 
všeè mi je to, da je vse, kar potrebujem, blizu – naj bo to šola, trgo-
vina, fitnes dvorana, bazen … Vse je tako rekoè na dlani, zato ne 
zgubljam èasa po nepotrebnem. Mesto ponuja veliko rekrea-
tivnih, pa tudi profesionalnih športnih površin, ki jih pri treningu s 
pridom uporabljam."
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ŠPORT

Športni park Velenje

Odbojkarski igrišèi v 
Sonènem parku

ŠPORT

ŠPORT

Fitnes na prostem

Nosilec: Mestna obèina Velenje in Rdeèa dvorana Velenje 

Status: v pripravi

Mestna obèina Velenje je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije 
izvedla arhitekturni in urbanistièni nateèaj za Športni park Velenje. Z novim športnim 
parkom naèrtujemo širitev obstojeèih športnih objektov ob Škalskem jezeru, in sicer z 
izgradnjo novega nogometnega stadiona s štiri tisoè sedeži, veènamenske športne 
dvorane s prav tako štiri tisoè sedeži ter nove atletske dvorane za zimsko vadbo v veè 
športnih panogah in manjša tekmovanja v atletiki. Predvideni kompleks bo umešèen 
v obmoèje tako, da se bodo izboljšali pogoji dela za športnike, kot celota pa bo 
zagotovil novo dodano vrednost na zelo pomembni lokaciji v Velenju. Realizacija 
projekta bo razporejena na daljše èasovno obdobje in bo zagotovila boljše pogoje za 
športnike, rekreativce in obiskovalce raznih prireditev za naslednjih nekaj desetletij.

Nosilec: Mestna obèina Velenje in Rdeèa dvorana Velenje

Status: izveden

Zaradi izgradnje nove avtobusne postaje so bila odstranjena športna igrišèa ob 
Šaleški cesti. V letu 2008 sta bila nadomešèena dva objekta, in sicer košarkarsko ig-
rišèe in balinišèe. Nova lokacija športne površine je v Sonènem parku in na velenj-
skem kotalkališèu. V letošnjem letu smo tam odprli še dve igrišèi za odbojko na trdi 
podlagi. S tem je na omenjeni lokaciji nastal lep športni kompleks, ki se vsebinsko 
vkljuèuje v park in je namenjen izvajanju športnih aktivnosti vrtcev, šol, rekreativcev 
in tekmovalnih športnikov.

Nosilec: Mestna obèina Velenje in Rdeèa dvorana Velenje

Status: izveden

Velenje nudi pestro športno ponudbo. Èe je ta povezana še z ostalimi aktivnostmi, je 
to samo še bolje. Prav temu cilju smo sledili, ko smo se odloèili za postavitev fitnes 
naprav na prostem, in sicer na mestnem otroškem igrišèu. Prednost fitnesa na pros-
tem je seveda možnost gibanja na svežem zraku. Kot dodano vrednost omenimo 
možnost športne aktivnosti za starše, ki so pripeljali svoje otroke na igrišèe. Naprave 
na prostem niso konkurenca napravam v fitnes centrih, saj so bolj primerne za 
uèvrstitev mišic in njihovega tonusa, ne pa za pridobivanje mišiène mase. Naprave so 
prilagojene razliènim starostnim kategorijam in fiziènim zmožnostim.
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Romana Praprotnik, 
predsednica Društva 

diabetikov Velenje

ZDRAVSTVO

Mestna obèina Velenje podroèju zdravja namenja veliko pozornosti. Ob 
svetovnem dnevu zdravja, 7. aprilu, je župan Mestne obèine Velenje 
Sreèko Meh skupaj z drugimi slovenskimi župani podpisal listino v 
podporo zdravju v slovenskih mestih. Z listino smo se zavezali, da bomo 
sledili ciljem in prednostnim nalogam na podroèju zdravja ter z vplivom 
na socialne determinante zdravja izboljšali zdravje ljudi v naših mestih.

Letos smo v mesecu septembru, prazniènem mesecu naše obèine, v 
sodelovanju z Zdravstvenim domom Velenje in nekaterimi društvi pri-
pravili sklop prireditev, poimenovanih »Velenje, zdravo mesto«. Z njimi 
smo obèane skušali spodbuditi k zdravemu naèinu življenja, predstavili 
smo preventivne ukrepe za boljše poèutje in izboljšanje zdravja ter 
predstavili nekatera naša društva, ki delujejo na tem podroèju. Mestna 
obèina Velenje sicer izvaja tudi številne druge aktivnosti (preventivne 
akcije, urejanje kolesarskih, sprehajalnih in pohodnih poti), ki pripomo-
rejo k ohranjanju in krepitvi zdravja Velenjèank in Velenjèanov. 

V Mestni obèini Velenje smo leta 2007 pristopili tudi k sistemskemu 
cepljenju deklic proti virusom HPV za zašèito pred rakom materniènega 
vratu. Iz obèinskega proraèuna smo zagotovili sredstva za cepljenje 
deklic, ki obiskujejo deveti razred osnovne šole v naši obèini. S strani 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa so leta 2009 prviè 
zagotovili sredstva za cepljenje deklic, ki obiskujejo šesti razred osnovne 
šole. Mestna obèina Velenje bo zagotovila sredstva za cepivo tudi v 
letošnjem letu in letu 2011 in tako omogoèila cepljenje tudi deklicam, ki 
so bile lani v sedmem ali osmem razredu osnovne šole.

Velenje je v Sloveniji že nekaj let med vodilnimi na podroèju krvoda-
jalstva. Temu v najveèji meri pripomorejo zaposleni v Premogovniku Ve-
lenje, ki se redno in številèno udeležujejo krvodajalskih akcij. V pretek-
lem letu je bilo v Šaleški dolini 4.835 odvzemov krvi. V Sloveniji je letno 
glede na število prebivalcev 5 odstotkov odvzemov krvi, v Velenju pa kar 
11 odstotkov, kar dovolj zgovorno kaže na upravièenost prvih mest. V 
èasu krvodajalskih akcij je dnevno povpreèno do 300 odvzemov krvi. 
Število krvodajalcev na našem obmoèju pa iz leta v leto narašèa. Lani je 
število poraslo za 6 odstotkov, veèinoma na raèun mladih, kar je še en 
spodbuden podatek. 

Romana Praprotnik, predsednica Društva diabetikov 
Velenje:

V naši dolini je zdravstvena služba organizirana tako, da v veliki 
meri pripomore k primarni oskrbi sladkornih bolnikov v naši regiji. 
Društvo diabetikov Velenje dobro sodeluje s stroko, seveda pa 
želimo to ohraniti ter še izboljšati. Društvo je pripravljeno s svojim 
znanjem in prostovoljci pomagati, da se v naši dolini oskrba slad-
kornih bolnikov ohrani, èe ne še izboljša.
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Varne toèke za otroke in 
mladostnike v Mestni obèini Velenje Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Varna toèka je posebno oznaèen javni prostor, namenjen otrokom, da se vanj zate-
èejo v primeru, èe se znajdejo v kakršnikoli stiski na mestnih ulicah (èe so se izgubili, 
èe jim grozijo sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili prièa kazni-
vemu dejanju ipd). Varne toèke se lahko nahajajo v razliènih lokalih (frizerski salon, 
lekarna, knjižnica, knjigarna, mladinski center, društva prijateljev mladine idr.), ki 
zadostujejo kriterijem za varno toèko in kjer je prisotno osebje, ki je prostovoljno pri-
pravljeno otroke trenutno zašèititi, jim svetovati in nuditi osnovne informacije ali po-
moè.

Program nastaja zaradi razliènih potreb v lokalni skupnosti. Otroci in mladostniki so 
namreè pogosto izpostavljeni pritiskom staršev, šole, vrstnikov, so žrtve medvrst-
niškega nasilja ali pa v mestu ni dovolj prostorov, kjer bi se otroci poèutili dovolj 
varno, da bi se zatekli po pomoè. V prvi fazi se je izoblikovalo 15 varnih toèk, ki so 
enakomerno razpršene po celem mestu. Med velenjskimi osnovnošolci in srednje-
šolci je bila za potrebe tega projekta opravljena kratka anketa, ki bo v pomoè ne le pri 
doloèanju lokacij za varne toèke in naèinu dela pri tem projektu, ampak tudi pri 
drugih podroèjih dela, kjer je potrebno poskrbeti za še veèjo varnost in boljše poèutje 
naših otrok in mladine. Kar 95 % osnovnošolcev in 83 % srednješolcev je mnenja, da 
v Velenju potrebujemo varne toèke, kamor bi se lahko zatekli v ogrožajoèi situaciji.

V projekt Velenje – otrokom prijazno mesto in programe, vezane na izboljšanje 
varnosti otrok, se aktivno vkljuèuje tudi Sosvet za izboljšanje varnosti obèank in 
obèanov Mestne obèine Velenje.
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Velenje – otrokom prijazno mestoNosilec: Mestna obèina Velenje

Status: prva faza izvedena, druga v izvajanju

Komisija na Mestni obèini Velenje, ki je skrbela za nemoten potek javnega naroèila za 
Dobavo in montažo zunanjih igral za enote Vrtca Velenje, je skupaj z vodstvom Vrtca 
Velenje na podlagi predvidene tematike posamiènega igrišèa izbrala 15 novih igral 
za vse starostne skupine predšolskih otrok in jih umestila v prostor sedmih enot ve-
lenjskega vrtca. S tem sta vrtec in mesto pridobila kvalitetna certificirana otroška 
zunanja igrala za ustvarjalno, inovativno ter brezskrbno igro naših najmlajših. 

1. Najdihojca (Prešernova cesta 3) s tematiko otroškega igrišèa: »Krtkova dežela«. 

Veènamensko igralo: plezanje in plazenje, spušèanje, balansiranje, risanje.

2. Vrtiljak (Cesta Talcev 20) s tematiko otroškega igrišèa: »Pedenjped razisko-
valec«.

Sistem igralnih miz za igro z vodo in peskom. Kombinirano igralo s toboganom, stop-
nicami in tremi podesti. Igralo, namenjeno ustvarjanju s peskom iz treh korit na no-
silnih stebrih.

3. Tinkara (Šlandrova cesta 11) s tematiko otroškega igrišèa: »Kekèeva dežela«. 

Sistem šestih prosto stojeèih pregradnih tabel/sten z motoriènimi elementi za zu-
nanjo uporabo z nosilnimi stebri. Kombinirano linijsko motorièno igralo v kombinaciji 
šestih razliènih segmentov. Motorièno igralo z razliènimi igralnimi in plezalnimi 
možnostmi

4. Luèka, Kardeljev trg 12, Velenje s tematiko otroškega igrišèa: »Gusarsko igrišèe«.

Sistem treh prosto stojeèih pregradnih tabel/sten z motoriènimi elementi za zunanjo 
uporabo z nosilnimi stebri. Igralo v obliki ladje z mrežo in dvema motoriènima ele-
mentoma. Mrežna piramida višine 250 cm.

5. Èebelica (Konovska cesta 21) s tematiko otroškega igrišèa: »Gori, doli, naokoli«.

Sistem treh tabel z motoriènimi elementi za montažo na steno. Gibalni stolp: hišica s 
plezalno steno, toboganom in mrežo.

6. Ciciban (Koželjskega ulica 8) s tematiko otroškega igrišèa: »Med goricami«.

Veènamensko igralo: plezanje in plazenje, spušèanje, balansiranje, risanje.

7. Jakec (Ulica Pohorskega bataljona 14) s tematiko otroškega igrišèa: »Vrtiljak«.

Gibalni stolp: hišica s plezalno steno, toboganom in mrežo. Igralna hišica za najmlaj-
še s plezalno steno, plezalno površino s preèkami in toboganom.

Tudi v prihodnje bo opremljanje igrišè navedenih enot vrtcev sledilo izbrani tematiki 
(npr.«Krtkova dežela« za vrtec Najdihojca).

Celotna vrednost lanskoletne investicije je znašala 90.323,00 evrov. Od tega je MOV 
financirala 85.323,01 evrov. V ta znesek je vštetih tudi 5.154,74 evrov bruto, ki so jih 
prispevali svetnice in svetniki ter èlanice in èlani delovnih teles Sveta Mestne obèine 
Velenje, ki so se v korist otrok odrekli delu sejnine. Ob otvoritvi Nakupovalnega 
centra v Trebuši so 5.000,00 evrov namenili tudi novim igralom. 

V letošnjem letu MOV za igrala Vrtca Velenje namenja sredstva v višini 70.000 evrov. 
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Projekt celovitega reševanja 
nasilnih dejanj 

Investicije v gasilstvo v Mestni 
obèini Velenje v obdobju 2007–10

ZDRAVSTVENA OSKRBA - VARNOST BIVANJA

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Pojava nasilja, problematike njegovega reševanja in negativnih posledic za družbo 
se zavedamo tudi v Mestni obèini Velenje. Svet Mestne obèine Velenje je zato sprejel 
Sklep o sprejemu akcijskega naèrta za enakost spolov v Mestni obèini Velenje, v kate-
rega je vkljuèeno tudi ozavešèanje in seznanjanje širše javnosti o problemu nasilja z 
namenom pomoèi žrtvam in pospeševanju pravno-upravnih postopkov pri reševanju 
nasilja. Za izvajanje tega ukrepa je Mestna obèina Velenje kot prva lokalna skupnost 
v Sloveniji pristopila k pilotnemu projektu Celovito reševanja nasilnih dejanj, kate-
rega avtorska nosilca bosta Vlasta Nussdorfer, predsednica Belega obroèa Slovenije 
– društva za pomoè žrtvam kaznivih dejanj, in Milan Krajnc, predstavnik podjetja 
Sirius, d. o. o., ki je osebni svetovalec za reševanje osebnih in poslovnih kriz. Mestna 
obèina Velenje bo zagotavljala prostorske kapacitete za izvedbo posameznih aktiv-
nosti ter finanèna sredstva za izvedbo projekta, ki so zagotovljena v proraèunu ob-
èine. Prav tako je Mestna obèina Velenje na lokalni ravni koordinator in povezovalec 
vseh vladnih in nevladnih organizacij, vkljuèenih v projekt celovitega reševanja 
nasilnih dejanj. Z namenom zagotavljanja nièelne tolerance do vseh vrst nasilja in 
èim hitrejšega obravnavanja in reševanje primerov nasilja smo skupaj z Belim obro-
èem in podjetjem Sirius.si oblikovali Strokovni tim za reševanje primerov nasilja, ki ga 
sestavljajo predstavniki institucij s podroèja izobraževanja, šolstva, zdravstva, ne-
vladnih organizacij, policije, državnega tožilstva in sodišèa. 

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: izveden

V Mestni obèini Velenje izvaja javno gasilsko službo sedem prostovoljnih gasilskih 
društev, poklicno jedro pa deset poklicnih gasilcev v okviru Prostovoljnega gasil-
skega društva Velenje. Vsa društva se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline. 
Skupaj je v prostovoljna gasilska društva vèlanjenih okoli 1.300 èlanov. Gasilska 
društva so pomembna za življenje v naši obèini, predvsem na podroèju reševanja in 
zašèite pred naravnimi in drugimi nesreèami. Predstavljajo pa tudi pomembno vez 
med razliènimi generacijami naših obèanov. Mestna obèina Velenje se tega dobro 
zaveda. V zadnjem obdobju je za delovanje prostovoljnih gasilskih društev namenila 
veliko sredstev. V obdobju od 2007–10 je bilo zato za gasilstvo namenjenih 
2.117.000 evrov sredstev, od tega 690.000 evrov za nakup gasilskih vozil (gasilska 
avtolestev, sofinanciranje dveh orodnih vozil in enega tehniènega vozila), 96.800 
evrov za nakup gasilske opreme (osebna zašèitna oprema gasilcev, tehnièno-
reševalna oprema, reševalni èoln, dihalni aparati,…), 111.500 evrov za obnovo ga-
silskih domov. Ostala sredstva so bila namenjena za financiranje delovanja gasilskih 
društev, za plaèe poklicnim gasilcem in strokovne sodelavke na gasilski zvezi, izobra-
ževanje in usposabljanje, preventivne zdravniške preglede ter popravila gasilskih 
vozil. Skupaj z gasilci pripravljamo strategijo razvoja požarnega varstva v Mestni ob-
èini Velenje do leta 2020.

ZDRAVSTVENA OSKRBA - VARNOST BIVANJA
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ZDRAVSTVENA OSKRBA - MEDSOSESKI ODNOSI

Izgradnja veènamenskega 
objekta v KS Podkraj

Obnova prostorov KS Paka

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v pripravi

Krajevna skupnost Podkraj leži v jugo-zahodnem predelu Mestne obèine Velenje in 
ima 879 prebivalcev. Po razdelitvi bivše Krajevne skupnosti Podkraj Kavèe na dve 
krajevni skupnosti je KS Podkraj ostala brez prostorov, kjer bi se lahko krajani zbirali. 
V ta namen je Mestna obèina Velenje kupila zemljišèe za izgradnjo veènamenskega 
objekta s pripadajoèo zunanjo ureditvijo v skupni površini 3.240 m2. Veènamenski 
objekt bo obsegal veènamensko dvorano za športne, kulturne in druge dejavnosti s 
premiènimi tribunami, zaodrje, prostore, pripadajoèe dvorani (garderobe, sanitarije, 
prostore za gostinsko dejavnost, avlo) ter prostore za dejavnost krajevne skupnosti in 
društev, ki delujejo v kraju. Dvorana bo opremljena tudi za dvigovanje uteži, igranje 
košarke, odbojke, badmintona, namiznega tenisa. V dvorani bo mogoèe rekreativno 
igrati rokomet in mali nogomet. V Mestni obèini Velenje deluje težkoatletski klub, ki 
tekmuje v najvišjem državnem rangu, obèasno pa sodeluje tudi na mednarodnih 
tekmovanjih. Klub trenutno nima svojih prostorov, kjer bi se lahko tekmovalci pri-
pravljali na tekmovanja. Del prostora v zaodrju bo zato namenjen treningom in 
klubski dejavnosti, za izvedbo tekmovanj pa bo prirejen del dvorane. V zaodrju bodo 
urejene tudi manjše sanitarije za potrebe morebitnih nastopajoèih ter skladišèe za 
montažni oder. Zunanja ureditev bo obsegala parkirišèa, športno igrišèe, otroško 
igrišèe, prostor za druženje krajanov. Zaradi bližine mesta bodo veènamenski objekt 
lahko uporabljali tudi ostali obèani. Izgradnja se predvideva v letih 2011 in 2012. 
Vrednost projekta ocenjujemo na 2 milijona evrov. Za izgradnjo bomo poskušali pri-
dobiti sredstva na javnih razpisih.

 Nosilec projekta: Mestna obèina Velenje

 Status projekta: izveden

Krajevna skupnost Paka leži v vzhodnem predelu Mestne obèine Velenje in ima 856 
prebivalcev. Krajevna skupnost je imela nekaj svojih prostorov v objektu bivše pod-
ružniène Osnovne šole Paka. Mestna obèina Velenje je lastnica pritliène etaže, ki je 
namenjena delovanju Krajevne skupnosti Paka. Objekt je bil potreben popolne pre-
nove, zato je Mestna obèina Velenje v letu 2009 pristopila k obnovi prostorov. Po-
trebno je bilo zagotoviti prostor za druženje krajanov in za delovanje vseh društev in 
sekcij v tem kraju. Obnovili smo vse prostore, vkljuèno s sanitarijami in veènamensko 
dvorano z odrom, zamenjali smo vse stavbno pohištvo, objekt je dobil novo fasado, 
uredili smo okolico. Uredil se je tudi nov uvoz z glavne ceste s prehodom za pešce in 
javno razsvetljavo, ob objektu je urejeno tudi parkiranje in dostop za invalide. Not-
ranjost smo v celoti opremili z novim pohištvom. Skupna vrednost investicije je zna-
šala 457.131 evrov. Obnovljeni prostori in športna igrišèa, ki so jih uredili krajani sa-
mi, danes predstavljajo priljubljeno zbirno toèko krajanov.

ZDRAVSTVENA OSKRBA - MEDSOSESKI ODNOSI
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Šaleški odbor za pomoè 
obèankam in obèanom 

Projekt »Èisto moje Velenje«

ZDRAVSTVENA OSKRBA - MEDSOSESKI ODNOSI

Nosilec: Mestna obèina Velenje 

Status: v izvajanju

Odbor za pomoè obèankam in obèanom Mestne obèine Velenje deluje od 7. oktobra 
2009, v njem pa so poleg sodelavcev Mestne obèine Velenje še predstavniki Centra 
za socialno delo, Zdravstvenega doma Velenje, Rdeèega križa, Karitasa, Društva hu-
moristov, Aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje, Društva prijateljev 
mladine, Društva za boj proti raku, Društva šaleških likovnikov in Festivala Velenje. V 
mesecu septembru smo k sodelovanju povabili tudi obèini Šoštanj in Šmartno ob 
Paki, zato se je odbor preimenoval v Šaleški odbor za pomoè obèankam in obèanom.

Odbor uravnoteženo skrbi in koordinira dobrodelne aktivnosti za pomoè posamez-
nikom, družinam in skupinam. Dobrodelni prispevki in sredstva se zbirajo na podra-
èunu EZR MOV pri Banki Slovenije. Za sredstva na podraèunu skrbi posebna komisi-
ja, njeno delo zajema skrb za stanje, porabo in razdelitev zbranih sredstev. 

V petek, 10. septembra 2010, je v Domu kulture Velenje potekala humanitarna 
prireditev z dražbo likovnih del Dobro delo. Izkupièek je bil namenjen socialno 
ogroženim posameznikom in družinam v mestni obèini Velenje ter obèinah Šoštanj 
in Šmartno ob Paki. Z vstopnicami, dražbo likovnih del ter donacijami podjetij in dru-
gih institucij nabrani znesek je presegel prièakovanja, saj znaša kar 135.445 evrov.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

V Mestni obèini Velenje smo v letu 2002 prièeli s projektom poèitniškega dela, v 
katerega smo vkljuèili dijake in študente naše obèine v èasu poletnih šolskih poèit-
nic. Cilji projekta so urejeno in èisto okolje – mesto, vzpodbujanje razvijanja med-
generacijskih vezi, navezava novih prijateljstev, oblika finanène pomoèi mladim 
oziroma družinam, krepitev zavesti zdravega in èistega bivalnega okolja ter pozi-
tiven odnos do urbane opreme. Projekt izvajamo na naslednjih podroèjih: komunal-
na oprema (barvanje klopi, ograj, konfinov), javna snaga (èišèenje parkirišè, ploè-
nikov, kolesarskih stez, pešpoti, neutrjenih površin, divjih odlagališè, ekoloških 
otokov, pobiranje odpadkov ipd.), zelenje (obrezovanje živih mej, grmovnic, drevnin 
itd.), èišèenje zapušèenih vrtièkov, èišèenje avtobusnih postajališè, urejanje okolice 
krajevnih skupnosti, osnovnih šol, vrtcev, javnih zavodov, èišèenje vodotokov, èiš-
èenje Sonènega parka, pomoè gasilcem, pomoè varovancem Doma za varstvo odras-
lih, pomoè pri organizaciji prireditev idr. 

Rezultati pri izvajanju projekta: urejeno mesto (1. mesto na tekmovanju »Moja 
dežela lepa in gostoljubna« v kategoriji velikih mest za leto 2009), zadovoljstvo 
starejših obèanov – uporabnikov Doma za varstvo odraslih, razvita odgovornost pri 
mladih do èistega okolja in urbane opreme, manj odpadkov in vandalizma, veliko 
novih prijateljstev med mladimi. Interes mladih za poletno delo je iz leta v leto veèji: v 
letu 2002 je bilo vkljuèenih 37 otrok, v letu 2009 pa že 444 otrok, pri tem so opravili 
31.585 delovnih ur, projekt pa je bil vreden 152.000 evrov. V letošnjem letu se bo v 
projekt vkljuèilo veè kot 500 dijakov in študentov. V projekt želimo vkljuèiti vse dijake 
in študente, ki bi v projektu želeli sodelovati in so obèani Mestne obèine Velenje. 
Projekt smo v letošnjem letu razširili na nova podroèja: vsak dan je ena skupina otrok 
v pomoè uporabnikom Doma za varstvo odraslih (spremljanje na sprehode, branje 
èasopisov, knjig, druženje), priprava delavnic, animacij za osnovnošolske otroke, 
sodelovanje na taborjenju v Ribnem pri Bledu. 
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Drago Kolar, predsednik 
Šaleškega odbora za pomoè 

obèankam in obèanom

SOCIALA, VARNOST BIVANJA IN MEDOSESKI ODNOSI

Šaleško dolino je v zadnjem èasu moèno pretresla huda socialna stiska 
ljudi. Vendar smo, tako kot že leta poprej, v Velenju dokazali, da se zna-
mo uspešno povezati in priskoèiti na pomoè soèloveku, ko je to potreb-
no. 

V preteklem letu je bil ustanovljen Odbor za pomoè obèankam in 
obèanom Mestne obèine Velenje, ki je nato prerasel v medobèinskega, 
saj sta se mu pridružili še obèini Šoštanj in Šmartno ob Šmartno ob Paki. 
Odbor, sestavljen iz veè institucij, ki zmorejo in želijo pomagati ljudem v 
stiski, je ob sooèenju s hudo stisko ljudi poskrbel za najnujnejše (preh-
rano, oblaèila, šolske in druge potrebšèine). Socialno ogroženim obèan-
kam in obèanom, prejemnikom denarnih socialnih pomoèi ali nizkih po-
kojnin, od aprila 2005 v javni kuhinji zagotavljamo en topel obrok dnev-
no vse dni v letu. Od letošnjega poletja smo dodaten topel obrok v 
popoldanskem èasu zagotovili še socialno ogroženim delavcem. O moè-
ni povezanosti ter dejstvu, da živimo v solidarnem okolju, zgovorno prièa 
odziv številnih podjetij in posameznikov na humanitarni koncert z draž-
bo likovnih del Dobro delo, katerega izkupièek je namenjen obèanom v 
stiski iz obèine Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj. 

Kot zelo dobrodošlo se je izkazalo brezplaèno pravno svetovanje, ki ga 
obèankam in obèanom v prostorih Mestne obèine Velenje nudimo od 
februarja 2009. Po nasvete se meseèno oglasi veè kot 90 obèank in 
obèanov. Èakalna doba na brezplaèno pravno svetovanje je najveè te-
den dni. Najveè vprašanj je iz delovnega, dednega in družinskega prava. 
Ob nedavnem pojavu hudih stisk delavcev v Šaleški dolini pa smo pripra-
vili tudi veè dodatnih brezplaènih predavanj, na katerih smo delavce 
seznanili z njihovimi pravicami, naèini uveljavljanja pravic in možnostmi 
ukrepanja v dani situaciji. 

Mladim in njihovim družinam skušamo finanèno pomagati tudi s projek-
tom Èisto moje Velenje. V okviru tega v Mestni obèini Velenje dijakom in 
študentom v poletnih mesecih že od leta 2002 nudimo možnost oprav-
ljanja poèitniškega dela in glede na stagnacijo ponudb poèitniškega 
dela ostajamo med redkimi ponudniki tega dela. S pomoèjo tega pro-
jekta vzpodbujamo razvijanje medgeneracijskih vezi, saj mladi pomag-
ajo tudi varovancem Doma za varstvo odraslih ter sodelujejo pri aktiv-
nostih Medobèinske zveze prijateljev mladine. Verjamemo, da tudi s tem 
projektom pripomoremo k veèji solidarnosti med ljudmi, povezanosti in 
pripravljenosti priskoèiti na pomoè. 

V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto smo vzpostavili 
številne Varne toèke, s katerimi dajemo poseben poudarek varnosti 
otrok in mladih. 

Na podroèju povezovanja ter preventive že leta deluje Sosvet za izbol-
jšanje varnosti obèank in obèanov Mestne obèine Velenje, Medobèinska 
LAS – Lokalna akcijska skupina v boju proti drogam, Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, na pobudo državne tožilke ga. Vlaste 
Nussdorfer pa se v Velenju izvaja pilotni projekt CRN - celovito prepre-
èevanje nasilja.

Mestna obèina Velenje je od leta 2004 tudi obèina po meri invalidov, kar 
pomeni, da v svojem delovanju upošteva razliènost potreb svojih obèa-
nov. Tako naèrtno razvijamo, vzpodbujamo in realiziramo dejavnosti in 

ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k veèji kvaliteti osebnega življenja 
invalidov in njihovih družin, ustvarjamo možnosti za njihovo socialno 
vkljuèenost in za aktivno udeležbo v družabnem življenju obèine z name-
nom udejanjanja pravic èloveka in državljana. Mestna obèina Velenje si 
prizadeva tudi za izboljšanje življenja starejših obèanov, saj je konec 
preteklega leta pristopila k projektu Velenje, starosti prijazno mesto. 

Med storitvami, ki jih starejši populaciji nudimo v Mestni obèini Velenje, 
je tudi morda širši javnosti manj znano dnevno varstvo za starejše, ki ga 
izvajajo v Domu za varstvo odraslih Velenje. Gre za obliko varstva in 
oskrbe, namenjeno osebam, starejšim od 65 let, ki še ne potrebujejo 
zahtevne zdravstvene ali celodnevne stacionarne oskrbe. Uporabniki 
prihajajo v dnevni center vsak dan. Dom za varstvo odraslih Velenje se je 
za izvajanje te storitve odloèil z namenom, da pomaga starejšim in 
njihovim svojcem, hkrati pa se s to storitvijo lahko podaljša èas, ko sta-
rostniki lahko bivajo v lastnem domu.
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Drago Kolar, predsednik Šaleškega odbora za pomoè 
obèankam in obèanom:

"Velenje  je sodobno mesto, ki ga preprosto moraš imeti rad. Tu 
lahko vsak najde svoj prostor, svoje interese in sredino, v kateri 
lahko zadosti vsemu, kar ga veseli, kar ima rad in kar rad poène. 
Mesto se razvija in vsaka pridobitev je dokaz veè, da bo Velenje 
tudi v prihodnosti takšno, kot je bilo vèeraj in danes. 

Velenje zmore poskrbeti tudi za obèanke in obèane, ki potrebujejo 
pomoè. Šaleški odbor za pomoè obèankam in obèanom je porok, 
da ljudje v naši dolini ne bodo èutili pomanjkanja ter da bodo 
vedno imeli obèutek, da nekdo bdi nad problemi in težavami, ki se 
pojavljajo."

Janez Pravdiè, vodja policijskega okoliša:

"Policijska postaja Velenje se je skozi desetletja na razliène naèine 
vkljuèevala v pore življenja Mestne obèine Velenje. Do osamo-
svojitve je delovala še nekoliko bolj uradno prek raznih komitejev, 
odborov in štabov, sredi devetdesetih pa je delovanje postalo bolj 
osebno. Še danes pri svojem delu dajemo poudarek na razume-
vanje spoštovanja pravil obnašanja v cestnem prometu, obnašan-
ja do soljudi in lastnine. Tudi na veèjih prireditvah nismo veè le 
»varnostna služba«, ampak aktivno sodelujemo na prireditvah 
kot svetovalci za varnost obiskovalcem."



kakovost  
ž ivljenja

Arhiv MO Velenje, foto: Tja{a Zajc. 60
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ZDRAVSTVENA OSKRBA -SOCIALA

Mladi, naša profesionalna 
in strokovna skrb

Starosti prijazno mesto

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Javni zavod Mladinski center Velenje se kot protagonist razvoja mladinskega dela v 
Velenju skupaj z Mladinskim svetom Velenje, Šolskim centrom Velenje in 12 delež-
nimi organizacijami iz Šaleške doline aktivno vkljuèuje v operacije, ki se izvajajo v ok-
viru Operativnega programa razvoja èloveških virov za obdobje 2007–13 Evrop-
skega socialnega sklada (OP ESS).                                       

Cilj modela konzorènega povezovanja je izdelava organizacijske in strukturne 
sheme, ki se ob infrastrukturni in kadrovski podpori mladinskih organizacij in inšti-
tucij, manifestira v obliki lokalnega oz. regionalnega mladinskega prostora. Aktiv-
nosti potekajo v štirih mrežah: 

· mreža za razvoj medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur v 
projektu »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga« (nosilec Mladinski 
center Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic);

· mreža za razvijanje socialnega kapitala mladih v projektu 
»Omrežen.si&Omrežena.si« (nosilec Društvo mladinski ceh iz Ljubljane);

· mreža za razvoj raziskovalne kulture mladih Evropskega kulturnega 
tehnološkega centra Maribor v projektu »Sm'ris«;

· mreža vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik v projektu »Mladi 
odpiramo prostor« (nosilec Mladinski svet Ajdovšèina).

Skupna vrednost sredstev, ki so jih velenjske organizacije pridobile iz strani OP ESS 
2009–12, znašajo okoli 60 tisoè evrov. Sredstva bodo namenjena strokovnjakom na 
podroèju mladinskega dela in mladinskim delavcem za razvoj ustreznih modulov izo-
braževanj na podroèjih socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc.

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Mestna obèina Velenje namenja starejšim obèankam in obèanom posebno pozor-
nost. Konec lanskega leta smo pristopili k projektu »Velenje, starosti prijazno mes-
to«, katerega cilj je izboljšanje življenja starejših obèanov naše obèine. Starosti pri-
jazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN, v Sloveniji pa ga 
vodi Inštitut Antona Trstenjaka.

Zasnovali so ga kot odgovor na starajoè se svet – odgovor bodo morali dati prebivalci 
sami. Starosti prijazno mesto je še mnogo veè. Je visoka kvaliteta bivanja, je naèin 
življenja, je sodobna urbana filozofija. Današnja mesta naj bi prebivalcem 
omogoèala zdravo in aktivno življenje, kar pomeni, da nudijo možnosti, prek katerih 
lahko zdravo živijo, se aktivno vkljuèujejo v življenje mesta in uživajo socialno ter 
zdravstveno varnost. V projekt se je vkljuèilo 61 obèanov in obèank, ki so ugledni, 
prepoznavni in aktivni obèani Velenja. Vsak èlan èastnega seniorskega odbora je 
prejel tudi posebno knjižico, priroènik, v katerem je projekt podrobno razložen, 
vsebuje pa tudi navodila za uporabo priroènika, znaèilnosti starosti prijaznih mest in 
84 priporoèil za tovrstna mesta. V knjižico lahko vpisujejo tudi svoja opažanja o 
življenju v Velenju in predloge za izboljšanje življenja v mestu.
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ZDRAVSTVENA OSKRBA - SOCIALA

Mesto, prijazno invalidom

Brezplaèno pravno svetovanje za 
obèane Mestne obèine Velenje

ZDRAVSTVENA OSKRBA - SOCIALA

ZDRAVSTVENA OSKRBA - SOCIALA

Projekt Mestna blagajna

Nosilec: Mestna obèina Velenje

Status: v izvajanju

Listina Obèina po meri invalidov je priznanje obèini, ki pri svojem delovanju upošteva 
razliènost potreb svojih obèanov. Takšna obèina naèrtno razvija, vzpodbuja in rea-
lizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k veèji kvaliteti osebnega živ-
ljenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vkljuèenost 
in aktivno udeležbo v družbenem življenju.

Mestna obèina Velenje je v zadnjih letih uredila veè dostopov za invalide (klanèin) in 
poskrbela za ustrezne oznaèbe parkirnih mest za invalide. V Zdravstvenem domu 
Velenje so uredili naroèanje preko mobilnega telefona s SMS sporoèilom za gluhe in 
naglušne osebe, omogoèili so tudi pošiljanje elektronskih sporoèil in naroèanje preko 
faksa. Mestna obèina Velenje je zagotovila namestitev zvoènih signalov za slepe in 
slabovidne na 36 semaforjih v Velenju. Nova ljubljanska banka Savinjsko-Šaleška 
podružnica je v prostore svoje osrednje enote na Rudarski cesti postavila bankomat 
za slepe in slabovidne. Na petih osnovnih šolah in Šolskem centru Velenje smo za 
uèence s posebnimi potrebami zagotovili stopnišèno vzpenjalo in dostop do šole. 
Velenjska Rdeèa dvorana je dvorana z najveè urejenimi sanitarijami za invalide na 
vozièkih. Invalidom in ostalim osebam smo omogoèili neoviran dostop v Ljudsko 
univerzo, velenjski kulturni dom, knjižnico, zdravstveni dom in v vse lekarne. Prostore 
so invalidom prilagodili tudi v Domu za varstvo odraslih Velenje. Mestna obèina 
Velenje letno sofinancira okoli 16 društev s podroèja zdravja, prav tako skuša na 
razliène naèine (nižje plaèilo vrtca, menjava stanovanja, organizacija dobrodelnih 
prireditev in akcij) pomagati družinam, katerih èlani so invalidi. 

Nosilec projekta: Mestna obèina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V upravi Mestne obèine Velenje smo se zaradi vse veèjega povpraševanja po pravnih 
nasvetih odloèili, da obèanom ponudimo brezplaèno pomoè s svetovanjem pri raz-
liènih pravnih postopkih. Brezplaèno pravno svetovanje izvajamo od 1. februarja 
2009. Obèankam in obèanom svetuje zunanja izvajalka na podlagi pogodbe. Sveto-
vanje poteka na sedežu obèine (Titov trg 1, Velenje) vsak torek med 14. in 16. uro, 
vsako 1. in 3. sredo med 12. in 14. uro, vsako 2. in 4. sredo med 15. in 17. uro ter vsak 
èetrtek med 8. in 10. uro. Uporabniki se predhodno naroèijo po telefonu ali osebno. 
Podroèje svetovanja obsega podroèja delovnega, družinskega, izvršilnega ter obliga-
cijskega prava ter druga pravna vprašanja. Pravna svetovalka sodeluje s Centrom za 
socialno delo in Policijsko postajo Velenje. Zadovoljstvo uporabnikov stalno sprem-
ljamo z anketo, ki kaže, da so uporabniki s storitvijo zelo zadovoljni. V letu 2009 je 
pisarno brezplaènega pravnega svetovanja obiskalo preko 1.000 obèanov. Vsi termi-
ni so veèinoma polno zasedeni, èakalna doba je približno en teden. S storitvijo bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje.

Nosilec projekta: Mestna obèina Velenje

Status projekta: v izvajanju

V prostorih Mestne obèine Velenje (Titov trg 1, Velenje) je 1. julija 2010 zaèela 
delovati Mestna blagajna. Obèankam in obèanom želimo s tem projektom omogoèiti 
gotovinsko plaèevanje položnic za razliène storitve na enem mestu in brez provizije. V 
projekt je trenutno vkljuèeno 22 pravnih oseb (šole, zavodi, podjetja). Prièakujemo, 
da se jih bo za sodelovanje z Mestno blagajno odloèilo še veè. V avli Mestne obèine 
Velenje smo uredili tudi otroški kotièek. Tako lahko obèani in obèanke v miru plaèajo 
položnice ali opravijo kaj drugega v obèinski upravi. Vse informacije o delovanju 
Mestne blagajne so na voljo na spletni strani Mestne obèine Velenje www.velenje.si.
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arhitektura
Arhiv MO Velenje, foto: Elvis Halilovi~.63
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Za osnovo kontinuitete razvoja mesta se je za 
Velenje sprejel zaèetni koncept »modernega« 
mesta«, ki ga je s svojimi projekti leta 1957 
zastavil arh. Janez Trenz. Vsi posegi v prostor 
so morali upoštevati in razvijati specifièno 
identiteto »modernega mesta v parku«. 

ARHITEKTURA mesta Velenje 

Varovanje in razvoj 

Bivša upravna stavba 
Premogovnika Velenje 

Hus Karlo
Trenz Janez
Titov trg 1, Velenje, 1959

Stavba je umešèena kot »stranica« glavnega trga. Vhodni stekleni sprejemni prostor 
povezuje upravno stavbo in skupšèinsko dvorano z velikim vboèenim oknom v enot-
no kompozicijo. Obe fasadi zapolnjuje univerzalni fasadni ritem vertikalnih elemen-
tov in horizontalnih polnil z okni.

Aljanèiè Aljoša
Rudarska c. 6, Velenje, 1959

Najdoslednejša izpeljava Le Corbusierove sintakse Pet toèk. Masa stavbe je 
dvignjena nad zemljo, pritlièje je pretoèno in prehodno. Edini dotik z zemljo je vhodni 
stekleni kubus s stopnišèem. Neodvisnost konstrukcije in delilnih sten, svobodna 
fasada s poudarjenim horizontalnim oknom in ravna streha, sicer brez vrta.

Gaspari Oton
Titov trg 4, Velenje, 1960

Osnovni volumen je zasnovan izrazito usmerjeno, nanj pa se pripenja še nekaj 
manjših. Z vstopno fasado se objekt odpira na glavni trg, kjer igra fasada vlogo 
perspektiviène slikarsko oblikovane kulise. S severno, izrazno anonimno admini-
strativno fasado, se odpira proti potoku. Kvalitetno oblikovani sta še stranski stop-
nišèi in grafika stranskih fasad.

Osrednje obmoèje v mestu Velenje se zaradi svoje specifiènosti v 
slovenskem prostoru varuje kot posebno kulturno dedišèino. Poleg 
osnovnega urbanistiènega nastavka mesta se uvršèajo v kulturno 
dedišèino tudi posamezni objekti, kot arhitekturni dosežki tedanjega 
sloga. 

Za zašèito in strokovno usmeritev za prenovo kvalitetne in specifiène 
arhitekture so v Velenju evidentirani in v prvem varstvenem režimu 
valorizirani naslednji povojni, moderni arhitekturni objekti: 

Kulturni dom 
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- Hotel Paka – »stari« del 

Kristl Stanko
Šaleška c. 19, Prešernova c. 10, Velenje, 1960-1963

Objekt je umešèen ob pomembni mestni vpadnici. Izrazita horizontalna zasnova in 
predprostor do ceste dodatno poudarjata urbani znaèaj okolja. Zasnova objekta 
temelji na vertikalnem slojenju razliènih celot: transparentno pritlièje z betonskim 
stebrišèem, visoka in jasno izražena konstrukcijska betonska plošèa, na kateri stoji 
kompakten štirinadstropen opeèni volumen. Toga etažna betonska plošèa omogoèa 
spremembo principa konstrukcijskega sistema iz gobastih betonskih stebrov prit-
lièja v klasièno konstrukcijo nosilne fasade in zidov stanovanjskega volumna. Nosil-
na fasada in nosilni zidovi, ki potekajo vzdolžno po sredini objekta, doloèajo raz-
vrstitev stanovanj in njihovo notranjo organizacijo.Nagrada Prešernovega sklada 
1964.
(vir: Valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture 1945"1970)

Stanko Rohrmar

V pritlièju je stavba hotela sprejemala goste pod portikom iz zamaknjenih betonskih 
plošè, nad vrtom pa je bila izvedena plošèa s kvadratno luknjo po razvpitem Le Cor-
busierjevem zgledu. Zunanja èlenitev hotela je nakazovala tridelno èlenitev objekta 
– javni spodnji del, poljavno nadstropje, zasebni zgornji del.

- OŠ Mihe Pintarja Toleda
Šola paviljonskega tipa je bila zasnovana po pedagoških naèelih iz sredine prej-
šnjega stoletja. Je pritlièna, ob prostorni avli so nižji upravni prostori, ob dveh hod-
nikih pa samostojne uèilnice z dvostransko osvetlitvijo. Energetsko je potratna, saj 
imajo razgibani volumni veliko hlajenih površin.

- OŠ Gustava Šiliha Velenje
- Šola je tipski projekt osnovne šole, ki so ga v 60. letih prejšnjega stoletja 
uporabljali marsikje po Sloveniji. Klasièna gradnja z uèilnicami v dveh nizih, v sredini 
pa širok hodnik in na vrhu pevska/glasbena soba že dolga leta služi generacijam 
osnovnošolcev.

- Objekt zdravstvenega doma Velenje – »stari« del
Nastal je v pionirskem obdobju gradnje Velenja skupaj z ostalimi pomembnimi 
mestnimi objekti tistega èasa. Razdeljen je na dve skoraj samostojni enoti – zdrav-
stveni in laboratorijski del. Prvi je trietažni objekt èistih linij, enakomerno èlenjen z 
okenskimi odprtinami, drugi pritlièni del pa je z osnovno stavbo povezan preko 
steklenega hodnika. Za pritlièni del je znaèilen razgiban obcestni del; trije vhodi s 
sanitarijami so razdeljeni v prizidke. Objekt ima dvokapno streho in deloma kamnito 
fasado.

- Gimnazija Velenje
Gimnazija Velenje je objekt, ki je nastal v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja. 
Svetle, sonène uèilnice so obrnjene na jug, okna pa so pred soncem delno zašèitena z 
znaèilnimi betonskimi brisoleji. Širok hodnik loèuje uèilnice od delavnic, labo-
ratorijev in servisnih prostorov, ki so na severu stavbe. Objekt je bil konec devet-
desetih let nadzidan, dodane so mu bile požarne stopnice na zahodni fasadi.
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- Veèstanovanjski objekt Tomšièeva 10

- Objekt ob Kidrièevi cesti 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Velenje – 
vrstne hiše (»Konjušnica«)

Obcestna fasada objekta ima 9 enakih vhodov v stanovanja. Stavbna lupina je na 
južni strani, z zelenicami obrnjena proti mestu, ima velika in manjši vrt pred vsakim 
stanovanjem. Severna stranica je javna in uradna, južna pa sprošèena, napol zaseb-
na.

Oton Gaspari
- Objekt Delavski klub in Delavska univerza

Stavbi vežejo rdeè omet, ploskve opeènih plošèic ter èrn strešni venec. V hierarhiji 
mesta ne sežeta tako visoko kot kulturni dom, zato kamen ni uporabljen za fasadno 
oblogo, ampak  le za abstraktno »sliko« na fasadi. Znamenitost kluba je bil trikoten 
»cvetlièni mozaik« ter vrsta betonskih polkrožnih vrtnih lop, ki danes ne obstajajo 
veè. Je eden prvih objektov v mestu s pravim zimskim vrtom, v katerem je bil izdelan 
delujoè ribnik. Objekt je bil temeljito predelan v sredini 90. let, ko je povsem izgubil 
svojo prvotno »klubsko« naravo.

Veèstanovanjski objekt, Kersnikova 1, Velenje – Abanka

Stanovanjska stolpnica je primer ene najbolj stilsko èistih modernistiènih stavb v 
mestu. Velika stavbna masa stoji na trapeznih stebrih, obdanih s steklom, ki stavbno 
gmoto dvigujejo nad tla in jo s tem simbolno povezujejo z naravo. Obèutek »leb-
denja« poudarja v obliki ptièjih kril oblikovana streha, v svojem osrednjem delu 
dvignjena in v sredini obrnjena navzdol. Stekleni paviljon na vrhu je danes moèno 
okrnjen, saj je povsem zazidan. Velika terasa na strehi okrog steklenega paviljona je 
omogoèala razliène oblike rekreacije v skladu s postulati Moderne. Fasada je beton-
ska, enakomerno èlenjena po vertikali z balkoni in okni.

Spoznavanje, branje in raziskovanje arhitekturne preteklosti in 
dedišèine je eden temeljev, na katerem lahko gradimo novo, 
avtorsko arhitekturo in obenem vzpostavljamo kontinuiteto z našo 
arhitekturno dedišèino, kar v mestu Velenju izkazuje kar nekaj 
prenovljenih, pa tudi novejših arhitekturnih objektov:

Korpnik Nande

Sodobna arhitektura iz sredine 90. let. Pri objektu sta združena tipologija poslovne 
palaèe in modernistiènega bloka. Konstrukcijska in funkcionalna zasnova sta eno-
stavni in pregledni. Najpomembnejši znaèilnosti objekta so kotna okna in velik kon-
zolni nadstrešek, ki ovija objekt pri vrhu.

Trgovsko-upravna palaèa
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Poslovna stavba Fori 

Avtobusno postajališèe Velenje

Mestna Knjižnica 
Velenje - Center Nova 

Durjava

Obnova hotela je arhitekturno kvaliteto stavbe ustrezno aktualizirala in ji nadela 
novo, sodobno fasado, s tem pa jo  skupaj s prenovljeno notranjostjo popeljala v 
novo tisoèletje. V preteklosti neustrezno dograjeno staro kegljišèe na zahodni strani 
je bilo ob prenovi porušeno. Dograjen je bil veènamenski prizidek, v katerem so 
velika in mala kino dvorana, uèilnice in poslovni prostori.  

Korpnik Nande

Poslovna stavba Fori je prvi poslovno-trgovski objekt v mestu, zgrajen kot jekleni 
skelet. Velik zid nad vhodno fasado je prilagojen dimenzijam jumbo plakatov, južni 
in zahodni del pa v sredini fasade preseka velik aluminijast senènik. Stavba je v prvih 
letih novega tisoèletja zamenjala lastnika, ki je stavbi po naèrtih arhitekta Korpnika 
dodal veliko dvokrako in dvoramno stopnišèe. Transparentna južna fasada in s 
keramiènimi plošèami zapolnjeni neprosojni deli stavbo lepo umestijo v zeleno 
okolje tega dela mesta. 

Gužiè Trpan in arhitekti

Nova avtobusna postaja Velenje je prvi objekt, ki nakazuje formiranje ostenja 
južnega dela Šaleške ceste. Nastala je kot predhodnica trgovskega centra Mercator. 
Avtobusno postajališèe so zaradi pomembnosti lokacije dogradili s poslovnimi pros-
tori in garažno hišo, ki z znaèilno belo naluknjano kovinsko fasado vidno opredelju-
je prostor. Severovzhodna fasada je steklena in je namenjena poslovnim dejav-
nostim. Stavba je v prostor vnesla nov prometni režim na vseh nivojih, saj je ob 
nastanku poleg novega avtobusnega prometa odstranila veèino prejšnjih odprtih 
parkirišè, vkljuèno s tistimi za pokriti bazen in tamkajšnji lokal.

Reiter

Arhitektura objekta kaže na zanimiv kolaž – dialog med okoli stojeèimi stavbami ter 
javnim prostorom. Fasade objekta so razliène, vsaka po svoje izžareva tako funkcijo 
dela objekta kot tudi reakcije na prepoznane kvalitete v okolju, npr. stanovanjski 
objekt arhitekta Stanka Kristla. Pogledi iz notranjosti knjižnice, ki je zaradi boènih 
perforacij svetla in zraèna, so nadzorovani, vedute igrivo uokvirjajo vertikalno 
postavljena mrežna senèila, ki istoèasno vnašajo v mestni prostor novo identiteto.

(vir: Velenje 40 let mesta, Odlok o UN centralnih predelih mesta Velenje)
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Mesto Velenje naèrtuje 
izgradnjo: 

Varovanje in razvoj 

Trenutno sta v fazi izgradnje:

Gaudeamus center
Objekt bo namenjen izobraževalnim dejavnostim z estetsko in funkcionalno urbani-
stièno in arhitekturno rešitvijo.

Trgovsko-poslovno-stanovanjski objekt na mestu »stare« tržnice – Pilon 
center Velenje
Objekt bo v dveh kletnih etažah. Predvidena je nova garažna hiša z okoli 300 parkir-
nimi mesti, v pritlièju in nadstropju  trgovska, poslovna, servisna in gostinska dejav-
nost ter v etažah poslovna in stanovanjska namembnost.

Športni park Velenje
Izjava predsednika ocenjevalne komisije Boštjana Vuge:
''Zmagovalna rešitev bi karakter mesta peljala naprej. Gre za najbolj transparentno 
rešitev, za projekt, ki je v skladu z družbenim razvojem. Prvo nagrajena rešitev ima 
vse znacilnosti, ki se jih bo dalo v prihodnje oblikovati in izpeljati. Projekt je zapom-
ljiv, gre za jasno koherentno celoto. Povezuje mestni park z jezeri in vzpostavlja nove 
prostore za druženje in tako omogoca srecevanje ljudi tudi v casu, ko ni športnih pri-
reditev. Predstavlja takšno arhitekturno-krajinsko rešitev, ki lahko postane nova raz-
glednica Velenja."

TRC – prireditveni prostor ob jezeru

Tehnološki park 
Tehnološki park bo zagotavljal prostorsko koncentracijo dejavnosti, ki potekajo v 
novih visoko-tehnoloških podjetjih in v razvojno-raziskovalnih oddelkih veèjih pod-
jetij. Tehnološki park bo omogoèal lažjo izmenjavo informacij in znanj, nudil bo 
posebej vzpostavljeno infrastrukturo, pa tudi koncentracijo razvoja ter znanj na 
enem mestu. 

Stanovanjsko-poslovni center Gorica

Trgovski center TC3
Trgovski center – objekt z oznako TC 3 – je v fazi izgradnje na obmoèju bivše av-
tobusne postaje in centralnih parkirišè ob Rdeèi dvorani. Objekt bo v treh etažah 
(klet, pritlièje in nadstropje), nadhod za pešce preko Šaleške ceste pa bo povezoval 
obmoèje z osrednjim delom mesta.

Stanovanjska zazidava Selo
Obmoèje je namenjeno stanovanjski gradnji nizke in srednje gostote. Predvideni so 
naslednji tipi objektov: prostostojeèa enodružinska hiša na ravnini in poboèju, etaž-
na vrstna hiša na ravnini in poboèju ter veèetažni stanovanjski objekt na ravnini.



69 Arhiv MO Velenje, foto: Marcello Notesberg.
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Delovanje Sveta Mestne obèine Velenje v mandatu 2006-2010

Svet Mestne obèine Velenje je najvišji organ odloèanja lokalne skupnosti in ga sestavlja 33 svetnic in svetnikov. 
Èlanice in èlani sveta odloèajo na rednih meseènih sejah v skladu s pristojnostmi in na naèin, ki je zapisan v Statutu 
in Poslovniku Sveta Mestne obèine Velenje.

Svet ima sedem stalnih delovnih teles, ustanovljenih s statutom obèine:

- komisijo za pripravo statuta obèine, poslovnika sveta in pravna vprašanja,

- komisijo za priznanja,

- komisijo za prošnje in pritožbe,

- odbor za gospodarstvo,

- odbor za podroèje gospodarskih javnih služb,

- odbor za podroèje negospodarskih javnih služb,

- odbor za okolje in prostor.

Konstitutivna seja tega sestava Sveta Mestne obèine Velenje je bila 23. novembra 2006. V mandatu 2006-2010 se je obèinski svet 
sestal na 32 rednih in treh izrednih sejah. Zaradi obravnave nujnih zadev manjšega pomena je bilo opravljenih pet dopisnih sej. 
Zadnja redna seja v tem mandatu je potekala 29. junija 2010, zadnja seja pa je bila dopisna, in sicer 30. in 31. avgusta 2010.

V mandatu 2006-2010 je bilo tudi nekaj sprememb v sestavi sveta. Decembra 2008 je zaradi nezdružljivosti funkcij èlana 
obèinskega sveta in ministra Republike Slovenije za gospodarstvo prenehal mandat dr. Mateju Lahovniku. Njegovo mesto je kot 
svetnica stranke Zares zasedla dr. Cvetka Ribariè Lasnik.

Maja 2009 je kot svetnik LDS odstopil dr. Evgen Dervariè. Na naslednji seji (meseca junija) je bil namesto njega za svetnika LDS 
imenovan Sulejman Sinanoviè.

Septembra 2009 je umrla Ana Roza Hribar, podžupanja Mestne obèine Velenje. V obèinskem svetu jo je kot svetnik DESUS nasledil 
Marjan Hiršelj, za podžupanjo pa je bila imenovana Majda Gaberšek. 

Svetnicam in svetnikom se štiriletni mandat izteèe z imenovanjem novega Sveta Mestne obèine Velenje, ki ga bomo izvolili na 
volitvah 10. oktobra 2010.
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