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Spoštovani  
Velenjčanke in Velenjčani,
prepričan sem, da lahko še vedno kjerkoli in kadarkoli rečemo, 
zapišemo, trdimo: Velenje je mesto številnih priložnosti!

Kot mesto priložnosti je bilo Velenje zasnovano, kot mesto 
priložnosti je bilo zgrajeno, kot mesto priložnosti je raslo in se 
razvijalo, kot mesto priložnosti nas je sprejelo in oblikovalo.

Zato smo Velenjčanke in Velenjčani takšni kot smo: delovni, 
ambiciozni, inovativni, napredni, samozavestni, ravno prav 
tekmovalni in včasih tudi malo samosvoji. Upam in verjamem, 
da večinsko še vedno tudi odprti, strpni, razumevajoči, 
solidarni. Radi smo drugačni, radi smo prvi, radi smo najboljši, 
radi izstopamo. Radi se zanesemo nase. Smo kdaj tudi pred 
časom. In smo uspešni! Res je, da smo zaradi vsega tega včasih 
tudi komu trn v peti.

Ni bilo malo ovir, težav in izzivov, postavljenih pred nas. Še pose-
bej v zadnjih letih in mesecih ne. Veliko je bilo izjemno zahtevnih. 
A doslej smo jih, ker smo tudi domoljubi, ker smo na naše mesto 
in našo dolino navezani, ker smo nanju ponosni in ju imamo radi 
(četudi morda včasih to izkazujemo na nekoliko svojstven način), 
vedno uspešno premagali. 

Kjuč do uspeha? Jasno postavljeni cilji, odločno začrtana smer, 
usklajeni, široko sprejeti skupni interesi. Sodelovanje! 

Odkar Velenje ni več trg, ampak mesto, se je veliko spremenilo. 
Čas, ki ga živimo, je pač čas najhitrejših in korenitih sprememb. 
Država, valuta, družbeni red, pokrajina, način življenja, komunici-
ranja, poslovanja … Vse se je spremenilo. Pa smo spremembam 
uspešno sledili, se nanje odzivali in se jim prilagajali. Še več. Ni 
malo primerov, ko smo bili tudi znanilci, glasniki, pobudniki, spod-
bujevalci, ustvarjalci, nosilci sprememb. 

Eden teh primerov je uspešna okoljska sanacija Šaleške doline. 
Začelo se je pred tremi desetletji na Titovem trgu. Šalečanke in Ša-
lečani smo na protestnem shodu jasno in glasno sporočili: “Dovolj 
nam je!” Ni šlo le za nasprotovanje načrtovanemu odlaganju jedr-
skih odpadkov v Velunjskem grabnu, ki je bilo povod tega množič-
nega okoljevarstvenega zborovanja. Povedali in pokazali smo, da 
nam je dovolj močnega onesnaževanja našega bivalnega okolja 
in degradacije naše doline na račun oskrbe Slovenije z električno 
energijo. Odtlej smo – z lastnimi viri in z lastnim znanjem – bistve-
no zmanjšali negativne posledice proizvodnje električne energije 
in odpravili veliko škode, ki sta jo povzročila izkopavanje premoga 
ter delovanje šoštanjske termoelektrarne. Zrak, ki ga dihamo Ve-
lenjčani, je čistejši od tistega, ki ga dihajo prebivalci večine drugih 
slovenskih krajev in mest. V Paki plavajo ribe, Velenjsko jezero je 
osrčje čudovitega rekreacijskega območja, naši gozdovi so spet 
zeleni. Vsega se seveda ne da popraviti. Številni Šalečanke in Šale-
čani so izgubili domove, ostali smo brez nekdaj rodovitnih polj … 

Zaradi vsega tega je odgovornost vseh nas, ki usmerjamo in vo-
dimo lokalno skupnost, tukajšnja podjetja, gospodarske družbe, 
javne zavode in vse druge organizacije, toliko večja. Zavezani smo 
naravi, kraju in predvem seveda – ljudem. 

Ko naše mesto in delo občinske uprave predstavljam v Sloveniji ali 
v tujini in ko nas obiščejo najrazličnejše domače ali tuje delegaci-
je, so vtisi vedno dobri in odzivi vedno enaki: presenečenje zaradi 
čistoče, vzdrževanosti in urejenosti; navdušenje zaradi inovativnih 
pristopov in nadstandardnih projektov; skorajda nejevera in zavist 
zaradi naše obsežne socialne košarice ... Deležni smo čestitk, po-
hval, nagrad in priznanj; deležni smo ocen, ki spodbujajo, motivi-
rajo in zavezujejo; deležni smo vprašanj, kako nam uspe. Priznam; 
takrat je lepo biti velenjski župan. 

Sicer pa je delo župana seveda zahtevno. Delovanje občinske 
uprave je danes potrebno izjemno skrbno načrtovati ter se pre-
dano in strokovno posvetiti prav vsakemu segmentu, ki oblikuje 

naše okolje in našo skupnost, vsemu kar ustvarja pogoje za delo, 
ustvarjalnost in napredek, vsemu kar omogoča kakovostno življe-
nje vsakega posameznika, vseh skupin in vseh generacij. 

V Velenju to v veliki meri uresničujemo s številnimi razvojnimi in z 
investicijskimi projekti. V času mojega županovanja smo v Mestni 
občini Velenje za investicije namenili kar sto osem milijonov evrov. 
Med letoma 2004 in 2016 smo uspeli pridobiti 42 milijonov evrov 
evropskega in državnega sofinanciranja; od tega v zadnjih petih 
letih več kot polovico (23,5 milijona). Zato ne preseneča, da nas 
pogosto navajajo kot primer dobre prakse načrtovanja, priprave in 
izvedbe projektov ter da nas mnogi prosijo za nasvete in pomoč 
pri prijavah na evropske razpise.

Trenutno v občinski upravi vodimo štiri mednarodne projekte: 
Evropska kulturna pot reformacije, Urbano vrtičkarstvo, Elektro-
mobilnost in Projekt trajnostne mobilnosti. Pri slednjem smo vo-
dilni partner dvanajstčlanskega mednarodnega konzorcija. 

Marca smo prejeli rezultate drugega razpisa programa teritorial-
nega sodelovanja Srednja Evropa. Bili so nad pričakovanji, saj smo 
bili na razpisu, na katerega je prispelo več kot 200 prijav, odobre-
nih pa 50 projektnih predlogov, uspešni kar s petimi; enkrat celo 
kot vodilni partner. Odobreni projekti so s področja ohranjanja 
kulturne dediščine, energetske učinkovitosti javnih zgradb in in-
frastrukture ter okolju prijazne mobilnosti. Skupna vrednost sred-
stev, ki so namenjena za realizacijo teh projektov v Mestni občini 
Velenje, je 1,7 milijona evrov. Kar 85 % teh sredstev bomo prejeli 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

V tem času so v sklepni fazi tudi priprave na prijavo projektov v 
okviru finančnega mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. Ra-
čunamo, da bomo s pomočjo prijavljenih projektov v naslednjih 
letih za razvojne investicije v mestu pridobili od osem do deset 
milijonov evrov. Tako bo Mestna občina Velenje v petnajstih le-
tih (v obdobju 2004–2019) deležna najmanj 51 milijonov evrov 
evropskega in državnega sofinanciranja. Kar 32,6 milijona smo 
uspeli pridobiti od leta 2011 naprej!

Kakšni so naši projekti, kateri so tisti, ki smo jih v zadnjem obdo-
bju že uspešno pripeljali do konca, kakšne projekte še načrtujemo 
in se nanje pripravljamo – to vam želimo približati in predstaviti 
s to publikacijo.

Naj bo nekoliko drugačen pregled našega dela, v katerem boste, 
tako verjamem, našli tudi kaj novega, kakšno zanimivo informa-
cijo. Sprejmite pa revijo Razvoj tudi kot vabilo k sodelovanju in k 
sooblikovanju naše skupnosti in prihodnosti.

Želim si, da bi Velenje in Velenjčani znali vedno ostati zvesti sami 
sebi, naši tradiciji in našim vrednotam. Če bo tako, potem bo pri-
hodnost gotovo naša in svetla!
       
   Bojan Kontič, 
   župan Mestne občine Velenje

Velenje je mesto številnih priložnosti.
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V Mestni občini Velenje si bomo, tako kot doslej, tudi v prihodnje prizadevali za dvig kakovosti življenja, trajno-
stni razvoj in ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest. Zavedamo se, da sta za njihovo uresničitev bistvena aktivnejši 
gospodarski razvoj in povečanje zaposlenosti, kar je mogoče doseči le s spodbujanjem inovativnosti, podjetništva 
ter učinkovitim privabljanjem domačih in tujih investitorjev. Vse večjo razvojno vlogo pridobiva turizem in z njim 
povezane dejavnosti športa ter rekreacije v naravnem okolju. Razvojne napore prioritetno usmerjamo na obmo-
čje jezer, ki tudi v slovenskem prostoru predstavljajo vse bolj prepoznavno turistično destinacijo. 

Temeljna strategija Velenja je: »Mestna občina Velenje bo leta 2025 skupnost z razvitim in okolju prijaznim 
gospodarstvom, katerega najprepoznavnejša odlika bo inovativnost visoko usposobljenih strokovnjakov. Pod-
jetja bodo usmerjena predvsem v raziskave, oblikovanje in sodobne tehnologije. Prijaznost, strpnost in visoka 
okoljska ozaveščenost prebivalcev bodo oblikovale privlačno bivalno klimo, kakovost življenja v Velenju pa bodo 
še povečale odlične možnosti za vseživljenjsko izobraževanje, kulturno in športno udejstvovanje ter dobra infra-
strukturna opremljenost.«

Vrednote, ki bodo krojile prihodnost našega mesta, so: strpnost prebivalstva, okoljska osveščenost, odprtost 
duha, povezanost različnih sestavnih delov občine in pripadnost skupnosti – »velenjski življenjski slog«.

Naše aktivnosti, projekte, razpise in obvestila lahko spremljate na spletni strani www.velenje.si. Vabljeni tudi 
k spremljanju ostalih komunikacijskih kanalov Mestne občine Velenje na Facebooku (Mestna občina Velenje, 
Discover Velenje, Vila Bianca, Jezera Velenje, Lepi center, Klub podjetnikov SAŠA regije), Twitterju in Instagramu.

V okviru Trajnostne urbane strategije za pametno, podjetno in prijazno Velenje 
2025 Mestna občina Velenje zasleduje naslednje strateške razvojne cilje:

1. izboljšati kakovost zraka;

2. ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu;

3. revitalizirati degradirane površine in objekte;

4. revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča;

5. izboljšati podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij;

6. izboljšati pogoje za privabljanje domačih in tujih neposrednih investicij,

7. izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja;

8. izboljšati strategijo trženja mestnega središča, mesta kot poslovno lokacijo in kot privlačno okolje za 
mlade strokovnjake in mlade družine; 

9. povečati število prebivalcev s spodbujanjem priseljevanja in naravnega prirastka;

10. izboljšati izkoriščanje daljinskih energetskih sistemov v mestnem središču;

11. ustanoviti izobraževalne programe za boljše izkoriščanje lokalnih in regionalnih potencialov;

12. izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb in stanovanjskega fonda;

13. povečati delež trajnostnih prometnih oblik (mehka mobilnost in javni potniški promet);

14. izboljšati infrastrukturne pogoje za spodbujanje ekološkega voznega parka prebivalstva;

15. urediti notranje kolesarske povezave s sklenitvijo kolesarskega omrežja;

16. urediti regionalne kolesarske povezave;

17. izboljšati stanovanjske pogoje za starejše, mlajše družine in mlade ter

18. zmanjšati število praznih hiš in stanovanj v mestu.

MESTNA OBČINA 

VELENJE

Foto: Matej Vranič

Trajnostna urbana strategija  
za pametno, podjetno in 
prijazno Velenje 2025
Temeljne usmeritve in delovanje Mestne občine Velenje so 
natančneje opredeljene v dokumentu Trajnostna urbana 
strategija za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025, 
ki ga najdete tudi na naši spletni strani. Strategija obsega 
analitični del, v katerem so predstavljene osnovne prostorske, 
demografske in druge analize Mestne občine Velenje. V 
dokumentu so identificirana in predstavljena pomembna 
razvojna območja in ključni razvojni izzivi ter priložnosti 
Velenja. 



55

2011
Mestna občina Velenje je prejela svečano listino za prispevek pri razvoju in ugledu Univerze v Mariboru.
Mestna občina Velenje je v okviru evropske kampanje »Proti razredu A« (Towards class A) osvojila tretjo 
nagrado za najizvirnejše komunikacijske aktivnosti.
Ministrstvo za notranje zadeve RS je Mestni občini Velenje podelilo bronasti znak policije za sodelovanje 
pri krepitvi varnosti med Mestno občino Velenje in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Mestne občine Velenje.
Ministrstvo za okolje in prostor RS je Mestni občini Velenje podelilo priznanje za izvajanje ukrepov na 
področju alternativnih možnosti prevoza, ki prebivalcem v mestih omogočajo bolj kakovostno življenje 
in blažijo podnebne spremembe.
Mestna občina Velenje je bila na natečaju portala Energetika.net razglašena za energetsko najbolj 
učinkovito občino v kategoriji mestnih občin.
Ministrstvo za promet RS je Mestni občini Velenje podelilo naziv najučinkovitejša občina na področju 
trajnostne mobilnosti. 
Velenje je pri projektu Moja dežela lepa in gostoljubna Turistične zveze Slovenije prejelo priznanje za  
2. mesto v kategoriji večjih mest.

2012
Mestna občina Velenje je v kategoriji najbolj zelena mestna občina zasedla 2. mesto, hkrati pa  
1. mesto v kategoriji najbolj zelena mestna občina na področju ravnanja z odpadki.
Mestna občina Velenje je prejela zlato kocko za Pozojevo grajsko pot okoli Velenja.
Mestna občina Velenje je prejela certifikat Mladim prijazna občina 2012–2016.
Velenje je pri projektu Moja dežela lepa in gostoljubna Turistične zveze Slovenije prejelo priznanje za  
3. mesto med večjimi mesti.

Zastavljene strateške razvojne cilje bomo realizirali v okviru naslednjih progra-
mov celostnih teritorialnih naložb, ki so tematsko in strateško povezani z 
operativnimi programi v dokumentu Vizija in strategija Mestne občine Velenje 
ter drugimi strateškimi dokumenti Mestne občine Velenje:

 PODJETNO VELENJE (gospodarski razvoj, turizem);

 SONARAVNO VELENJE (okolje, promet);

 IZOBRAŽENO VELENJE (izobraževanje);

 VELENJE ZA ŽIVLJENJE (kultura, šport, zdravstvena oskrba,  
 varnost bivanja, sosedski odnosi, sociala).

Seznam nagrad, ki jih je Mestna občina Velenje prejela od leta 2011 naprej 

PROGRAM PREDNOSTNIH NALOŽB UKREP

PODJETNO VELENJE  razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za razvoj podjetništva 
   razvoj pogojev in podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na razvoju turističnega  
      potenciala velenjskih jezer
   revitalizacija starega mestnega središča
   podpora izgradnji tretje razvojne osi

SONARAVNO VELENJE  optimizacija javnega potniškega prometa
  	zaključevanje omrežja mestnih kolesarskih poti in izgradnja druge kolesarske infrastrukture ter izgradnja  
   regionalnih kolesarskih povezav
  	trajnostna optimizacija ukrepov ureditve mirujočega prometa 
  	izboljšanje izkoriščenosti sistemov daljinske energetike
  	izboljšanje energetskih karakteristik javnih objektov in večstanovanjskih stavb ter izvedba celovitih   
   prenov stanovanjskih sosesk

IZOBRAŽENO VELENJE 	vzpostavitev pogojev za razvoj novih strokovnih študijskih programov
  	vzpostavitev pogojev za ustanovitev Akademije za glasbo

VELENJE ZA ŽIVLJENJE 	urbana prenova
  	vzpostavitev pogojev za izvajanje mestnega marketinga
  	izdelava in izvedba koncepta učinkovitega upravljanja s praznimi stanovanjskimi površinami
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2013
Dnevnikova izvidnica je Mestni občine Velenje podelila priznanje za 3. mesto turi-
stom najbolj prijazen kraj po izboru strokovne komisije in Dnevnikovega uredništva 
Prosti čas.
Dnevnikova izvidnica je Mestni občini Velenje podelila priznanje za 3. mesto turistom 
najbolj prijazen kraj po izboru bralcev časnika Dnevnik.
Velenje je pri projektu Moja dežela lepa in gostoljubna Turistične zveze Slovenije 
prejelo priznanje za 2. mesto v kategoriji večjih mest in 1. mesto v spletnem glaso-
vanju.
V sklopu akcije Naj kolesarska občina 2013 je Mestna občina Velenje zasedla  
2. mesto kot občina, ki je v zadnjih petih letih naredila največ za razvoj kolesarstva 
in spodbujanje kolesarjenja.
Mestna občina Velenje je prejela priznanje za odgovorno prizadevanje na področju 
varovanja naravnih danosti ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank in občanov 
ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje generacije – 
planetu Zemlja prijazna občina.

2014
Mestna občina Velenje je v okviru slovenske velike nagrade varnosti 2013 (»Slovenian Grand Security 
Award 2013«) prejela nagrado za najbolj varno mesto v letu 2013. 
Slovenska filantropija je Mestni občini Velenje podelila laskavi naziv prostovoljstvu prijazno mesto.
Mestna občina Velenje je v natečaju portala Energetika.net prejela posebno priznanje za energetsko 
najbolj učinkovito občino.
Velenje je pri projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna prejelo priznanje za 
1. mesto v spletnem glasovanju za NAJ lepše – NAJ gostoljubno večje mesto ter 2. mesto po mnenju 
komisije v kategoriji NAJ lepše – NAJ gostoljubno večje mesto.
Mestna občina Velenje prejela priznanje za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih 
danosti, ustvarjanja boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem 
odnosu do okolja za te in prihodnje generacije – planetu Zemlja prijazna občina.

2015
Mestna občina Velenje je v sklopu projekta Mobilna aplikacija iHelp prejela certifikat Srcu prijazna 
občina. 
Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva je Mestno občino Velenje razglasilo za 
prostovoljstvu prijazno mesto.
Informacijski pooblaščenec je ob svetovnem dnevu pravice vedeti Mestni občini Velenje podelil priznanje 
»Ambasador transparentnosti« za dobro prakso na področju dostopa do informacij javnega značaja.
Velenje je pri projektu Moja dežela lepa in gostoljubna Turistične zveze Slovenije prejelo naziv najlepše 
urejen kraj v Sloveniji v kategoriji večjih mest.
Mestna občina Velenje je zasedla 4. mesto v akciji Naj javno stranišče.

2016
Promenada Velenje je zmagala v kategoriji »Public Space« arhitekturne nagrade »The Plan Award 
2016«.
Promenadi Velenje so dodelili priznanje »Special Mention« v sklopu nagrade »S.Arch Award 2016«.
Promenada Velenje je bila nagrajena kot tretja najbolj zanimiva točka krajinske arhitekture v Evropi.
Velenjska plaža je bila nagrajena kot najboljši kraj za kopanje v Sloveniji.
Mestna občina Velenje je bila nagrajena kot razvojno najbolj prodorna občina v regiji med Koroško in 
Posavjem pri projektu Zlati kamen.
V sklopu akcije Turistična patrulja je Mestna občina Velenje po ocenjevanju tujih državljanov postala 
tretja najprijaznejša občina v Sloveniji.
Slovenska turistična organizacija je Mestni občini Velenje podelila bronasti znak Slovenia green desti-
nation.
Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva je Mestni občini Velenje podelilo naziv 
prostovoljstvu prijazno mesto.
Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije je Mestni občini Velenje podelil 
naziv mladim prijazna občina.
Mestna občina Velenje je prejela priznanje planetu Zemlja prijazna občina.
Mestna občina Velenje je zasedla 2. mesto v natečaju Naj javno stranišče.
Mestna občina Velenje je bila v natečaju portala Energetika.net razglašena za energetsko najbolj 
učinkovito občino v kategoriji mestnih občin.

Foto: Milan Marič



77

Foto: Matej Vranič



PODJETNO VELENJE - gospodarski razvoj

Velenje je mesto številnih priložnosti. 8

Podjetno Velenje



9 Velenje je mesto številnih priložnosti.

PODJETNO VELENJE
Cilji programa so okrepitev malega in srednjega podjetništva, izgradnja drugega velenjskega gospodarskega 
stebra, ustvarjanje kvalitetnih, zelenih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ustvarjanje pogojev za razvoj 
krožne ekonomije, ustvarjanje pogojev za razvoj tehnologij za pametne domove, pametna mesta, pametno 
podeželje in pametni turizem, ustvarjanje pogojev za razvoj jezerskega turizma na degradiranih območjih in 
ustvarjanje pogojev za razvoj deficitarnih obrti, starih obrti in kreativnih industrij.

Gospodarski razvoj
Velenje je mlado mesto. A ne glede na svojo mladost, Velenju že leta 
pripada ena najpomembnejših gospodarskih vlog v Sloveniji. 
Kljub gospodarski moči se žal nismo uspeli izogniti gospodarski krizi 
in njene posledice čutimo vse od leta 2009. Najpomembnejši kazalnik 
je stopnja registrirane brezposelnosti. Ta se je v posameznih obdobjih 
v letih 2012 in 2013 povzpela tudi na več kot 16 %. Razveseljuje nas 
zadnji trend, ki kaže konstantno padanje stopnje brezposelnosti. V za-
dnjem obdobju je brezposelnost padla pod 12 % in je dober pokazatelj 
gospodarskega okrevanja. V zadnjem letu je opazen tudi porast števila 
samostojnih podjetnikov. 
Prizadevali si bomo, da bo Velenje znano po dobrih pogojih za gospo-
darski razvoj. 
Na nivoju lokalne skupnosti smo v zadnjem obdobju sprejeli in izve-
dli kar nekaj pomembnih projektov. Za mlada podjetja je prav gotovo 
najpomembnejše odprtje Poslovnega centra Standard, kjer se nahaja 
podjetniški SAŠA inkubator in kjer se množijo podjetniške ideje ter išče-
jo primerni ukrepi kot podporno okolje obstoječim podjetnikom. Aktiv-
nosti potekajo tudi pri iskanju možnosti za nadaljnji razvoj mestnega 
središča. V ta namen je bil imenovan Odbor za mestni marketing, preko 
katerega se izvajajo ukrepi in projekti, s katerimi ustvarjamo pestro in 
zanimivo dogajanje v mestnem jedru. Naš cilj je, da bi bili ponudniki 
storitev med seboj čim bolj povezani in da so ponudba in tudi vsebine v 
mestnem središču takšne, da bodo zanimive in privlačne tako za občane 
kot tudi za druge obiskovalce. 
Zaradi spodbude k večji konkurenčnosti, razvoju gospodarstva in pod-
jetništva oz. investicij v industrijo in podjetja je bil v letu 2016 sprejet 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja 
za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje mestne občine Velenje. Ta določa 50-odstotno 
oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih in 
upravnih stavb, stavb za storitvene dejavnosti, industrijskih stavb in 
skladišč, stavb za rastlinsko pridelavo ter stavb za rejo živali. 
Na pobudo župana Mestne občine Velenje je bil ustanovljen tudi Klub 
podjetnikov SAŠA regije, s katerim bomo zagotavljali trdne temelje do-
brega podjetniškega sodelovanja v lokalnem okolju. V klubu sodelujejo 
vodstveni delavci s področja gospodarstva in negospodarstva, ki bodo 
aktivno sodelovali pri nadaljnjem razvoju SAŠA regije. 
Ključnega pomena za nadaljnji razvoj Velenja je prav gotovo hitra cesta 
(t. i. tretja razvojna os), katere del Velenje–Šentrupert je po dolgih letih 
mirovanja le umeščen v državni prostorski načrt. V neposredni bližini 
tretje razvojne osi, na območju Stare vasi, bomo na površini 160.000 
m2 izvedli razširitev poslovne cone. Na tem območju je Mestna občina 
Velenje v preteklih dveh letih odkupila del zemljišč. Še letos bomo tu 
uredili komunalno infrastrukturo in tako bo v prvi fazi namenjeno pro-
daji več kot 9.500 m2 komunalno opremljenih zemljišč. 
Med največje infrastrukturne projekte sodi tudi ureditev prireditvene-
ga prostora in izgradnja prireditvenega odra v neposredni bližini Vele- 
njske plaže. Če k temu dodamo še projekt »Park and Ride«, izgradnjo 
plavajočih hišk, širjenje športnih programov ipd., lahko v našem mestu 
prepoznamo velik potencial za razcvet na področju turizma. 
Vsekakor bo na področju gospodarstva potrebno slediti tehnološkemu 
razvoju in trendom, ki se pojavljajo v svetu. Nekoč smo govorili o digi-
talizaciji storitev, danes to digitalizacijo živimo. Hitremu tempu življenja 
in dnevno novim rešitvam moramo znati slediti, premišljeno vpeljevati 
spremembe in jih izkoristiti na način, ki bo pomembno vplival na razvoj 
naše občine. 

SAŠA inkubator
SAŠA inkubator ustvarja podporno okolje za razvoj podjetništva v SAŠA 
regiji in tako prispeva k dvigu podjetniške aktivnosti. S promocijo in 
zagotavljanjem podpornih storitev za nastanek in razvoj inovativnih 
podjetij v SAŠA regiji želimo spodbudili posameznike z inovativnimi 
podjetniškimi idejami, da jih predstavijo in s pomočjo usposobljenih 
podjetniških strokovnjakov ter razpoložljivih virov tudi uspešno realizi-
rajo. S povezovanjem in sodelovanjem vodilnih subjektov gradimo učin-
kovit regionalni podjetniški ekosistem, s katerim lahko mlade talente 
zadržimo v Velenju. Spodbujanje podjetništva, zagotavljanje delovnih 
mest, razvijanje kreativnih idej na področju novih procesov, tehnologij 
in storitev na celotnem območju SAŠA subregije so ključne naloge in 
poslanstvo te družbe. 
Za podjetne posameznike, študente, raziskovalce ter ustanovitelje  
start-up podjetij organiziramo vrsto podjetniških delavnic, forumov, se-
minarjev in konferenc, ki predstavljajo odlično priložnost za pridobitev 
podjetniških znanj in veščin ter priložnost za mreženje. Prav tako nu-
dimo brezplačne svetovalne podjetniške storitve in orodja, mentorstvo 
z najsodobnejšimi metodami vitkega podjetništva ter pomagamo pri 
generiranju poslovnih modelov. Svetujemo tudi pri poslovnem načrtova-
nju, raziskavah tržišča, pripravah trženjske strategije, ocenah vrednosti 
start-up podjetja in pri pogajanjih za investicijo. Podjetjem, ki imajo po-
tencial in potrebujejo zagonski kapital ali semenski kapital za globalno 
rast, nudimo pomoč pri prijavah na razpise Slovenskega podjetniškega 
sklada. 

Aktivnosti SAŠA inkubatorja lahko spremljate na www.startupvelenje.
si ali na www.facebook.com/startupvelenje ali pa nas kontaktirajte na 
info@startupvelenje.si.

Podjetno Velenje
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PODJETNO VELENJE - gospodarski razvoj

raZšIrIteV PoSloVne cone Stara 
VaS
VREDNOST PROJEKTA: 2.175.329 evrov, sofinanciranje s strani EU 
979.564 evrov 

TRAJANJE: 2015–2017

V Mestni občini Velenje želimo zagotoviti ustrezno infrastrukturo za hitrejšo 
rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij ter tako omogočiti čim boljše 
pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest. Na območju obstoječe poslovne 
cone Stara vas se že nahaja sedem zasedenih objektov. Projekt razširitve 
Poslovne cone Stara vas obsega ureditev severnega dela poslovne cone, za 
kar že imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedbeno dokumentacijo. 
Trenutno smo v fazi izbire izvajalca gradbenih del. Razširjena poslovna cona 
Stara vas meri 23.000 m2, od tega komunalno-cestna infrastruktura pred-
stavlja 13.283 m2, urejeno zemljišče, primerno za umestitev novih objektov, 
namenjenih malim in srednjim podjetjem, pa 9.476 m2. Nov poslovni objekt 
bomo ponudili v najem mladim podjetjem/podjetnikom. Poslovna cona bo 
imela dobro izhodiščno lokacijo za razvoj na različnih področjih (tehnologi-
ja, storitvene dejavnosti, proizvodna industrija), saj je v neposredni bližini 
predvidenega poteka hitre ceste.

PorušIteV In noVogradnja 
oBjeKta StarI trg 11
VREDNOST PROJEKTA: 1.122.997 evrov, predvidena prijava na nov 
finančni mehanizem, imenovan Celostne teritorialne naložbe (CTN).  
V primeru odobritve predvidevamo, da bo operacija sofinancirana 
največ v višini 880.000 evrov. 

TRAJANJE: 2016–2018

S porušitvijo objekta na Starem trgu želimo pridobiti nove poslovne po-
vršine za obrtno dejavnost, v okviru programa zagotavljanja podpornih 
storitev za obstoječa start-up podjetja, ki jih na obravnavanem območju 
še ni, in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine SAŠA inkubatorja 
v Podjetniškem centru Standard. Objekt je bil že v preteklosti namenjen 
dejavnosti drobnih obrti in je varovan kot kulturna dediščina in kot del 
naselbinske kulturne dediščine. Z izgradnjo sodobnega, energetsko učin-
kovitega in funkcionalnega objekta predvidevamo ureditev prostorov za 
približno 6 podjetij, kar bi lahko pomenilo približno 20 novih zaposlitev.

reVItalIZacIja StarotršKega 
jedra
VREDNOST PROJEKTA: 1.906.500 evrov, predvidena prijava na nov 
finančni mehanizem, imenovan Celostne teritorialne naložbe (CTN).  
V primeru odobritve predvidevamo, da bo operacija sofinancirana 
največ v višini 1.484.000 evrov.

TRAJANJE: do 2019

V Starem Velenju bomo v okviru projekta porušili objekt stare pekarne, 
zgradili nadomesten objekt in uredili trg. Upravljanje novega objekta 
bo prevzel Mladinski center 
Velenje, ki si bo prizadeval, 
da bodo v objektu še naprej 
nastajale nove zgodbe (Sta-
ra pekarna uspešno izvaja 
različne programe od leta 
2012 naprej). V objektu so 
predvideni ateljeji, ustvar-
jalna delavnica, razstaviščni 
prostori, coworking pro-
stori, v pritličju manjši go-
stinski lokal, na podstrešju 
pa dve stanovanji. Okolico 
bomo preuredili, saj želimo 
v najstarejšem delu mesta 
ponovno obuditi starotrško 
vzdušje.
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PodjetnIšKI center Standard 
VREDNOST PROJEKTA: 1.695.666 evrov, sofinanciranje iz javnih virov 
1.319.335 evrov

TRAJANJE: januar 2014–september 2015

Mestna občina Velenje je na pobudo javnega poziva Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo RS (za Razvoj regij) odkupila 1.846 m2 prostorov 
v objektu Standard. Prostore smo obnovili in jih opremili s pisarniško in 
informacijsko opremo, saj smo želeli zagotoviti finančno ugodne prostorske 
pogoje za novo nastajajoča podjetja. Skozi programe za potencialne podje-
tnike v PC Standard skušamo spremeniti razmišljanje mladih, spodbujamo 
jih k inovativnemu razmišljanju, k razvijanju novih rešitev. V njem pove-
zujemo in krepimo našo start-up skupnost, kjer se povezujejo tako mlada 
zagonska podjetja, mentorji, obstoječa podjetja, investitorji. Do januarja 
2017 je v inkubatorju zraslo 13 novih podjetij, v njih je nastalo 11 novih 
delovnih mest. 
V PC Standard je tako »streho nad glavo« našlo preko 30 podjetij in 5 
start-up ekip.

SIo Saša 2016–2017 
VREDNOST PROJEKTA: 138.007 evrov SAŠA inkubator, sofinanciranje s 
strani SPIRIT (Javna agencija RS) 100 %

TRAJANJE: 2016–2017

SAŠA inkubator se je uspešno prijavil na razpis za izvedbo podpornih 
storitev subjektov inovativnega okolja v RS in pridobil sredstva za za-
gon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. V okviru 
projekta v celotni SAŠA regiji izvajamo promocijske dogodke, na kate-
rih predstavljamo programe, ki mladim omogočajo, da razvijejo svoje 
podjetniške potenciale. Podjetniška šola Mladi podjetnik je namenjena 
dijakom, ki jih zanima podjetništvo, in usmerjena v spodbujanje mladih 
k razvoju novih idej in produktov. Za mlade, ki želijo pridobiti znanje za 
vstop v start-up svet, bomo v mesecu maju pripravili start-up vikend, na 
katerem bodo ob mentorstvu izkušenih podjetnikov razvijali svoje ide-
je. Potencialni podjetniki iz regije imajo možnost vključitve v Podjetniški 
trampolin, ki je intenzivni šesttedenski program za razvoj podjetniške 
ideje. Program se bo zaključil z dogodkom »dan za pitch«, na katerem se 
bo šest najboljših ekip predstavilo pred vlagatelji. Septembra pripravlja-
mo Konferenco ženskega podjetništva, kjer bodo predstavljene zgodbe 
uspešnih žensk, ki so lastnice podjetij ali pa so na vodilnih položajih 
v podjetjih iz lokalnega in regionalnega okolja. V novembru bomo or-
ganizirali mednarodni dogodek Balkan strat-up, ki združuje inkubatorje, 
mentorje in start-up ekipe iz držav jugovzhodne Evrope. Vse leto izvaja-
mo tudi presoje podjetniških idej, pomagamo z usmerjanjem v primerne 
razpise Slovenskega podjetniškega sklada, nudimo vrhunske mentorske 
programe za potencialne podjetnike, start-up podjetja in inovativna pod-
jetja s potencialom rasti ter izvajamo različna svetovanja. 

IPPon – PrIloŽnoStI V InoVatIVnem jaVnem naročanju In mreŽenje 
VREDNOST PROJEKTA: 40.023 evrov SAŠA inkubator, sofinanciranje s 
strani EU 30.000 evrov (program COSME)

TRAJANJE: 2017–2018 

Cilj projekta IPPON, katerega vodilni partner je SAŠA inkubator, je spodbu-
janje različnih ciljnih skupin, da sodelujejo pri odstranjevanju ovir za dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil, ustvarjanje dodane vrednosti z 
inovativno in dostopno primerjalno analizo, usposabljanje, svetovanje in 
mentorstvo za različne pristope in orodja, ki bi pomagala malim in srednjim 
podjetjem vstopati na domače ter tuje trge ter tako pospešila internaciona-
lizacijo. Nedavna študija Evropske komisije je namreč pokazala, da so mala 
in srednja podjetja premalo zastopana pri pridobivanju poslov v postopkih 
javnih naročil glede na njihov celoten delež prihodkov v gospodarstvu EU. 
Projekt je osredotočen na mala in srednja podjetja v sektorjih proizvodnje, 
zelenega gospodarstva, turizma in visoke tehnologije z namenom razvoja 
modela pospeševanja sodelovanja in sinergije med različnimi akterji. Iz-
boljšali bomo izmenjavo informacij med državami članicami in omogočili 
dostop do usposabljanj ter svetovalnih storitev za mala in srednja podjetja 
glede javnih naročil.
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BreZPlačno SVetoVanje Za 
PotencIalne In oBStoječe 
PodjetnIKe
Mestna občina Velenje si prizadeva, da bi bili v naši lokalni skupnosti čim 
boljši pogoji za razvoj gospodarstva. Januarja je tako župan Mestne obči-
ne Velenje z direktorji Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, Savinjsko-
-šaleške območne razvojne agencije, SAŠA inkubatorja in Območne obrtne 
zbornice Velenje podpisal Sporazum o skupnem sodelovanju na področju 
brezplačnega svetovanja za potencialne in obstoječe podjetnike na obmo-
čju mestne občine Velenje. Vsem obstoječim in potencialnim podjetjem že-
limo nuditi učinkovito podporno okolje in dostop do uporabnih informacij, 
povezanih z razvojem in rastjo podjetij.

SPodBujanje PodjetnIštVa  
Saša SuBregIje
VREDNOST PROJEKTA: 156.402 evrov, sofinanciranje iz javnih virov 
104.788 evrov 

TRAJANJE: januar 2014–september 2015

S projektom, ki je potekal v okviru 8. javnega poziva Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo RS (za Razvoj regij), osnovni namen pa 
je bil spodbujanje in podpora razvoju mladim perspektivnim podjetjem 
na območju mestne občine Velenje in SAŠA subregije, smo vzpostavili 
prepoznavno podporno okolje za potencialne podjetnike – podjetniški 
inkubator, start-up in coworking skupnost. 

oProStIteV PlačIla 
Komunalnega PrISPeVKa 
(nekateri objekti)

TRAJANJE: od leta 2016 naprej

Podjetništvo in konkurenčnost spodbujamo v Mestni občini Velenje tudi 
z oprostitvijo plačila komunalnega prispevka za nekatere objekte. Na ob-
močju MOV tako ni potrebno plačati komunalnega prispevka za gradnjo 
gospodarske javne infrastrukture, gradnjo neprofitnih stanovanj v delu, 
kjer je občina investitor ali soinvestitor, gradnjo neprofitnih stanovanj, 
kjer so investitorji skladi, ki so v 100-odstotni državni lasti ter za gradnjo 
posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo 
in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov v delu, ki so v lasti in solasti občine ali države.
To ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opre-
mljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunal-
nega prispevka za območje mestne občine Velenje. Občina predpiše del-
no oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo nekaterih 
nestanovanjskih stavb (podrobno v odloku).

meStnI marKetIng

TRAJANJE: od leta 2015 naprej

Organiziran mestni marketing je ključen pri procesu revitalizacije mestnih 
središč in učinkovitega upravljanja s programi, storitvami ter lokacijami v 
mestnem središču. V Mestni občini Velenje se tega zavedamo, zato želimo 
središče mesta poživiti in vzpostaviti prijeten prostor za druženje, spreha-
janje, nakupovanje ter tudi bivanje. Ustanovili smo Odbor za mestni mar-
keting MOV, ki išče možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj mestnega 
središča v smislu ponudbe, dogajanja ter vzdušja. Z inovativnimi projekti, 
skupnim nastopom in trženjem želimo povezati ponudbo mesta. Poleg celo-
vitega tržnega nastopa odbor skrbi za dinamično upravljanje in trženje pra-
znih prostorov, komunikacijo med podjetniki v ožjem mestnem središču, ob-
čino ter drugimi deležniki, spodbuja razvoj drobnega gospodarstva in obrti, 
povezuje gostince, trgovce ter druge ponudnike storitev, celovito promovira 
mestno središče in organizira skupne promocijske dogodke. Glavni namen 
je zagotoviti boljše upravljanje s komercialnimi prostori v mestnem sredi-
šču in omogočiti razvoj novih programov, storitev, ki so zanimive, zaželene 
s strani občank ter občanov. Organiziramo različne projekte, ki v mestno 
središče, poleg občanov, privabijo tudi obiskovalce od drugod (Razvajaj se 
v mestu, Promenada okusov, spletni Koledar dogodkov, Interaktivni zemlje-
vid, Natečaj za najlepše urejen prodajni prostor v mestnem središču …). 
Delovanje odbora lahko spremljate na facebook strani Lepi center. Vpraša-
nja, pobude ali predloge lahko naslovite na elektronski naslov: lepicenter@
velenje.si.

Velenje – Pametno meSto
Pametno mesto je sistem, ki povezuje in aktivno vključuje prav vse deležni-
ke, ki se v mestu vsakodnevno srečujemo, sodelujemo in sobivamo. 
Pametno Velenje se po nekaterih merilih in definicijah že lahko postavi na 
zemljevid pametnih mest. S številnimi inovativnimi storitvami za občane, 
nevladni sektor, obiskovalce in gospodarstvo si prizadevamo za visoko sto-
pnjo kakovosti življenja ter ugodno gospodarsko klimo. Preko projektov, ki 
jih prijavljamo in izvajamo v okviru razpisov različnih evropskih programov, 
bomo k soustvarjanju pametnega mesta Velenje spodbujali tako občane, 
mlade kreativce, nevladni sektor, javne zavode kot tudi podjetja. Od ob-
čanov, gospodarstva in institucij pričakujemo razvojne ideje, občina pa bo 
zagotovila infrastrukturo in okolje, kjer se bodo te ideje uresničevale v ino-
vativnih produktih in procesih. 

Foto: David Verdnik

Foto: Roman Bor
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PODJETNO VELENJE - turizem

StrategIja raZVoja In trŽenja 
turIZma V meStnI oBčInI Velenje  
2017–2021
VREDNOST PROJEKTA: 13.786 evrov

TRAJANJE: od leta 2016 naprej

Turistična podoba Velenja se zadnja leta spreminja. Velenjska plaža, kul-
turne znamenitosti in številni zanimivi dogodki privabljajo v Velenje vse več 
obiskovalcev. Vsako leto imamo več enodnevnih obiskovalcev, želimo pa 
si, da bi turisti Velenje prepoznali tudi kot destinacijo za večdnevni obisk. 
Uspešna in odgovorna turistična destinacija se v današnjih dneh ne more 
razvijati brez jasno zapisanih strateških smernic razvoja, zato je Mestna ob-
čina Velenje v letu 2016 pristopila k izdelavi dokumenta Strategija razvoja 
in trženja turizma v Mestni občini Velenje za obdobje od 2017 do 2021. 
Pripravili smo delavnice za lokalne turistične ponudnike, opravili anketira-
nje lokalnih ponudnikov, intervjuje s posamezniki, terenske oglede in javne 
razprave. Strategija temelji na dosedanjih spoznanjih in posebnostih lokal-
nega okolja in je usmerjena v učinkovit trajnostni razvoj turizma v mestni 
občini Velenje. Želimo, da bi Velenje do leta 2021 postalo edinstvena in 
prepoznavna turistična destinacija.

ZaVod Za turIZem šalešKe dolIne
VREDNOST PROJEKTA: okoli 350.000 evrov letno 

TRAJANJE: od leta 2015 naprej

Decembra 2016 je začel delovati Zavod za turizem 
Šaleške doline, ki opravlja informacijsko-turistično de-
javnost, spodbuja razvoj in promocijo celovitih turis- 

tičnih proizvodov v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj, skrbi za pove-
zovanje in sodelovanje na področju turizma na nacionalni ravni, načrtuje, 
oblikuje in trži celovito turistično ponudbo, spodbuja razvoj turistične infra-
strukture, organizira prireditve ipd. 
Zavod je zasnovan kot sodobna destinacijska organizacija, ki bo sistema-
tično skrbela za trajnostni razvoj in trženje turizma v Šaleški dolini. Nahaja 
se v prostorih Vile Biance. Znotraj zavoda deluje tudi turistično-informacij-
ska točka, ki deluje vse dni v letu.
Za Šaleško dolino predstavlja usklajen trajnostni razvoj turizma velik izziv 
in hkrati veliko priložnost, ki jo moramo skrbno načrtovati in izkoristiti.

Foto: Aleksander Kavčnik



14Velenje je mesto številnih priložnosti.

PODJETNO VELENJE - turizem

PlaVajočI hotel VelenjSKo 
jeZero

TRAJANJE: poteka priprava dokumentacije in razgovori s potencialnimi 
investitorji

Velenje se s številnimi turističnimi produkti in atrakcijami uspešno po-
stavlja na domači in mednarodni turistični zemljevid. Velenjski jezeri 
predstavljata enega izmed temeljev razvoja turistične ponudbe v Velenju. 
MOV s svojimi lokalnimi in mednarodnimi partnerji aktivno pripravlja 
podlage za inovativen projekt, ki ima trenutno ime: Lake Velenje Floating 
Hotels (Plavajoči hotel Velenjsko jezero). Razvijamo inovativne plavajo-
če hotelske kapacitete, katerih glavni atribut bo skoraj ničelni vpliv na 
okolje, predstavljale bodo turistično atrakcijo, dopolnjevale nočitvene 
kapacitete in ponujale edinstveno doživetje na Velenjskem jezeru. Ino-
vativne bivalne enote, ki bodo pilotno postavljene na Velenjskem jezeru, 
bo mogoče uporabiti tudi na poplavnih in potresno ogroženih območjih. 
V razvoj je aktivno vključeno tudi lokalno gospodarstvo. 

Foto: Matej Vranič

SloVenIa green 
deStInatIon
VREDNOST PROJEKTA: 1.160 evrov (strošek 
pristopa), sofinanciranje letno okoli 400 evrov

TRAJANJE: od leta 2015 naprej

Velenje je vstopilo v nacionalni program za pospeše-
vanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turiz-
mu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – 
Slovenia Green, ki poteka pod okriljem Slovenske turistične organizacije. Z 
anketiranjem obiskovalcev, občanov, podjetij in pripravo profila destinacije 
ter podpisom zelene politike in pripravo ocene smo pridobili celovit vpo-
gled v trajnostni razvoj Velenja in mednarodno primerljivo oceno. S prido-
bitvijo znaka Slovenia Green Destination Bronze se Velenje na slovenskem, 
evropskem in globalnem trgu uveljavlja kot okolju in družbi prijazna desti-
nacija. Kot ponosni član družine Slovenia Green v Zeleni shemi slovenskega 
turizma izpolnjujemo obljubo, da delujemo po trajnostnih načelih in smo 
hkrati predani nenehnim zelenim izboljšavam.
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PODJETNO VELENJE - turizem

moja deŽela 
– lePa In 
goStoljuBna

TRAJANJE: od leta 1992 naprej

Turistična zveza Slovenije že od leta 1992 naprej pod častnim pokrovi-
teljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v sodelovanju z Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za turizem in in-
ternacionalizacijo organizira tekmovanje na področju turizma, urejanja in 
varstva okolja Moja dežela – lepa in gostoljubna.
Velenje tekmuje že vsa leta, in sicer kot mesto z nad 20 tisoč prebivalci. V 
letih 1995, 1999, 2001, 2007, 2009, 2010, 2015 smo prejeli laskavi naziv 
najlepše urejen kraj v Sloveniji v kategoriji večjih mest.

Uvrstitve Velenja v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna: 1992 (3. 
mesto), 1995 (1. mesto), 1997 (2. mesto), 1998 (2. mesto), 1999 (1. me-
sto), 2000 (2. mesto), 2001 (1. mesto), 2002 (2. mesto), 2003 (2. mesto), 
2004 (3. mesto), 2005 (3. mesto), 2007 (1. mesto), 2008 (2. mesto), 2009 
(1. mesto), 2010 (1. mesto), 2011 (2. mesto), 2012 (3. mesto, 1. mesto v 
spletnem glasovanju), 2013 (2. mesto, 1. mesto v spletnem glasovanju), 
2014 (2. mesto, 1. mesto v spletnem glasovanju), 2015 (1. mesto) in 
2016 – kot zmagovalci leta 2015 nismo smeli sodelovati v akciji.

Temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela – lepa in 
gostoljubna je urejeno ter gostoljubno okolje kot pogoj za uspešen razvoj 
turizma. 

O lepotah našega mesta se lahko prepričate tudi sami z ogledom promo-
cijskega filma, ki je nastal ob 55-letnici mesta: https://www.youtube.com/
watch?v=k0_CGH3ZxFw. 

Foto: Aleksander Kavčnik

Foto: Matej Vranič
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SONARAVNO VELENJE
Cilji programa so ohranjanje obsega in kvalitete zelenih površin, izboljšanje kvalitete zraka, povečanje deleža 
mehke mobilnosti med občani, zmanjšanje prometne obremenitve mestnega središča, optimiziranje izkoristkov 
sistemov daljinske energetike, zmanjšanje porabe energije v javnem in zasebnem sektorju, preprečevanje 
pojavov energetske revščine in povečanje deleža brez- in nizkoemisijskih vozil v javnih in zasebnih voznih parkih. 

Nekoč pozabljena, od prometnih poti odmaknjena Šaleška dolina se je v 
preteklosti zelo spreminjala. Z razvojem industrije smo marsikaj pridobili, 
nekatere izgubljene danosti pa nadomeščamo z ustvarjanjem boljših po-
gojev za kakovostno življenje. Eno najpomembnejših vlog v tem procesu 
ima prav Uprava Mestne občine Velenje, ki s sprejemanjem prostorskih 
aktov usmerja in določa pogoje za gradnjo znotraj svojih meja. V pestri 
paleti aktivnosti, ki so potrebne za sprejetje prostorskih aktov, nakup in 
prodajo zemljišč, vodenje projektnih aktivnosti ipd., izpostavljamo pro-
jekta, ki bosta dolgoročno odločilno vplivala na življenje in razvoj v naši 
občini. 
Globalna strategija razvoja prostora doline, ob različnih udeležencih in 
nenehno spreminjajočih se pogojih, ostaja nespremenjena: kljub povsod 
vidnim spremembam, ki jih okolju nalaga nenehni industrijski razvoj, 
želimo njenim prebivalcem zagotoviti kakovostno življenje in razvoj. S 
skupnim pristopom in zagotavljanjem transparentnosti posegov, kar do-
segamo z različnimi javnimi razgrnitvami, objavami v medijih in komuni-
kacijo na spletu, bomo zastavljene cilje zagotovo sposobni tudi uresničiti.
Na območju KS Stara vas – zahod pripravljamo razširitev poslovno-pro-
izvodnih površin. Za izvedbo infrastrukture smo pridobili sredstva RS in 

EU, z deli pa so pričeli že aprila. Hkrati bo stekla tudi prodaja subven-
cioniranih zemljišč za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov. Poslovna 
cona ima izjemno ugodno prometno, poslovno in bivanjsko lego, ki je ne 
le v bližini vodnih površin in parkovne ureditve okolice, temveč je situi-
rana neposredno v bližini izvoza bodoče hitre ceste. Gradnja objektov v 
poslovni coni bo nedvomno prinesla precej novih delovnih mest, s tem pa 
bo naši občini in mestu zagotovljen dober gospodarski razvoj.

Verjetno največji izziv, poslovno priložnost in dolgoročno garancijo za 
razvoj našega območja pa predstavlja gradnja tretje razvojne osi. Z nje-
no realizacijo bo občina postavljena neposredno ob povezavo Koroške 
z osrednjo prometno hrbtenico države, avtocesto A1 Koper–Šentilj. To 
pomeni hitro izmenjavo dobrin, učinkovito mobilnost ljudi in turistično 
dostopnost, ki so nujni za gospodarski razvoj mest. Hitra cesta je z ja-
nuarjem 2017 na trasi Slovenj Gradec–avtocesta A1 v celoti umeščena v 
prostor z Državnim prostorskim načrtom, trenutno pa je v izdelavi študija 
načina izvedbe, faznosti in ekonomske upravičenosti posameznih izvedb 
hitre ceste Velenje jug–Slovenj Gradec. Izvajalec državnega prostorskega 
načrta so državni organi, in sicer Družba za avtoceste RS in Ministrstvo 
za infrastrukturo RS. 

Tretja razvojna os
Tretja razvojna os, ki poteka na 
območju naše občine, je gotovo 
najpomembnejši razvojni projekt 
države. Z njo bo Šaleška dolina, po 
desetletjih prizadevanj, pridobila 
kvalitetno prometno povezavo 
s Koroško in ostalo Slovenijo ter 
dolgoročno rešila enega osnovnih 
gradnikov razvoja vsakega prostora 
– prometno povezanost. Mestna 
občina Velenje pri tem projektu 
sodeluje kot posrednik med željami, 
mnenji in pobudami svojih občanov 
in naročnikom projekta, Ministrstvom 
za okolje in prostor RS ter njihovimi 
izvajalci. 

Največja težava državnih infrastrukturnih projek-
tov je gotovo njihovo umeščanje v prostor, kjer 
se za in proti različnim trasam spopade množica 
interesov, mnenj in rešitev. Ministrstvo je zaradi 
poenostavitve traso tretje razvojne osi severno 
od avtoceste A1 Koper–Šentilj (AC A1) razdelilo 
na več odsekov, ki jih rešuje po delih. Verjetno 
sta bistvena dela predvsem dva, to sta odsek od 
avtoceste A1 do Velenja in odsek od Velenja do 
Slovenj Gradca, ki bo bistveno skrajšal zastarelo in 
neprimerno povezavo Koroške z osrednjim delom 
države. 
Umeščanje hitre ceste je vedno povezano tudi s 
pomembnimi spremembami okolja, saj zavoljo 
prometno-tehničnih izvedb poseže tudi v stano-
vanjske hiše, kmetijska polja in naravne vrednote. 
Negativne učinke takih posegov lahko s sodobnim 
projektiranjem v veliki meri minimiziramo. 

Sonaravno Velenje
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Tako je trasa iz Velenja do Slovenj Gradca na območju mesta spelja-
na pod zemljo s pokritim vkopom, povsem se izogne rekreacijskim 
površinam ob Škalskem jezeru in svojo pot proti Slovenj Gradcu na-
daljuje po stebrih viaduktov visoko nad dolino Velunje, preko dveh 
tunelov pod Graško goro pa se izteče v ravnino pri Podgorju pri Slo-
venj Gradcu. 
Stična točka obeh delov bodoče hitre ceste je največji generator 
prometa v tem delu Slovenije, tj. tovarna Gorenje. Projektanti so za 
povezavo z avtocesto A1 izbirali med tremi trasami, z uredbo vlade 
januarja letos pa je bila potrjena trasa F2-2, tj. povezava Velenje jug–
Šentrupert. Ob nasprotovanjih, ki jih je ta trasa deležna s strani dela 
javnosti, je bila trasa izbrana kot ustreznejša od razširitve obstoječe 
ceste preko Vinske Gore na Arjo vas iz vsaj štirih razlogov, ki so: trasa 
F2-2 ne razdeli mesta Velenje na dva dela, skrajša pot od priključka 
Gorenje do Šentruperta glede na obstoječo povezavo za 18 km, za-
gotavlja rezervno prometno povezavo Koroške in Šaleške doline na 
avtocesto A1 in ne vpliva na promet med večletno izgradnjo hitre 
ceste. Načrtovana trasa F2-2 je speljana po pobočju Gore Oljke za-
radi minimalne uporabe najboljših kmetijskih zemljišč v ravnini, njen 
pobočni del je zavarovan pred pogledi od daleč, v dolinskem delu 
ima predvidene vkopane dele, ki omogočajo prost prehod nad njo, 
in predstavlja najkrajšo mogočo povezavo Koroške z avtocesto A1.
Od aprila letos je projekt tretje razvojne osi v fazi preverjanja različnih 
scenarijev izgradnje trase med Velenjem in Slovenj Gradcem, ta pa 
se bo nadaljevala z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Sredstva za realizacijo dokumentacije in pri-
dobivanje nepremičnin so v letu 2017 zagotovljena, v letu 2018 pa 
bo po pridobljenem gradbenem dovoljenju objavljen javni razpis za 
izvedbo del. 

Foto: Matej Vranič

Na priloženi grafiki je prikazan potek načrtovane hitre ceste s prikazom pred-
nosti trase F2-2, za dodatne informacije in video predstavitev poteka trase 
pa obiščite spletno stran www.velenje.si/Za občane/Hitra cesta 3RO oz. nas 
obiščite na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje.

oBčInSKI ProStorSKI načrt 
meStne oBčIne Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 80.000 evrov

TRAJANJE: 2013–2017

Občinski prostorski načrt Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: OPN MOV) je 
najpomembnejši strateški prostorski dokument, ki določa strateške usmeritve 
in pogoje za prostorsko načrtovanje in prostorski razvoj MOV. 
Kot zahteva nova prostorska zakonodaja, je MOV pristopila k izdelavi OPN 
MOV že v letu 2013. Izdelava OPN bo predvideno zaključena v letu 2017. Pri 
izdelavi smo upoštevali tudi pobude občanov.
Sestavni del OPN MOV so številne strokovne podlage. Tako so bili v letih 2015 
in 2016 izdelani Elaborat prikaza stanja prostora v MOV, Elaborat za poselitev 
v MOV, Posebne strokovne podlage za področje vodnega gospodarstva, urba-
nistične zasnove mesta Velenje, Šentilja, Škale - Hrastovca in Vinske Gore, de-
mografska študija za MOV, presoja vplivov na okolje in druge potrebne študije, 
ki so osnova za kvalitetno izdelavo OPN. 

oBčInSKI PodroBnI ProStorSKI 
načrt »ZlatI grIč«

VREDNOST PROJEKTA: 40.000 evrov

TRAJANJE: 2017–2018

Mestna občina Velenje je decembra 2016 pridobila lastninsko pravico na 
devetih parcelah na Zlatem griču nad mestnim otroškim igriščem v Vele-
nju. Strokovnjaki so ocenili, da je plantažni sadovnjak na zemljišču v izmeri 
67.000 m² izčrpan. Območje Zlatega griča je skladno z veljavnim prostor-
skim planom opredeljeno kot stavbno zemljišče, za katerega je predvidena 
izdelava novega Občinskega podrobnega prostorskega načrta, katerega 
sprejetje, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag, načrtujemo 
predvidoma do konca tega leta. S podrobnim prostorskim načrtom se bo 
določila natančna namenska raba tega območja skupaj s potrebno infra-
strukturo. To območje je predvideno za stanovanjsko gradnjo. Urbanistična 
zasnova stanovanjskega območja z ostalimi spremljajočimi programi je iz-
redno pomembna za nadaljnji razvoj mesta, saj ponuja strateško lego med 
Celjsko in Šaleško cesto, dobro osončenost, obenem pa prostorski potencial 
za širitev mesta na vzhodnem delu. 
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oBčInSKI Program VarStVa oKolja
VREDNOST PROJEKTA: 9.516 evrov

TRAJANJE: 2016–2020

Zakon o varstvu okolja za mestne občine predvideva pripravo in izvajanje programov 
varstva okolja in operativnih programov. Prvi občinski program varstva okolja je bil 
sprejet leta 2010 in je veljal do leta 2015. V letu 2015 smo dokument novelirali in 
sprejeli Občinski program varstva okolja 2016–2020. Program je osredotočen na 
sedem strateških ciljev in iz njih izhajajočih okoljskih ciljev ter ukrepov. Prednostni 
cilji v programu so opredeljeni za področja zraka, varstva voda, ravnanja z odpadki, 
hrupa, varstva tal, svetlobnega onesnaženja in narave, zelenega sistema ter biotske 
pestrosti. 
Okoljski pritiski, onesnaženo in degradirano okolje v začetku osemdesetih let dvajse-
tega stoletja so v Šaleški dolini spodbudili in izoblikovali okoljsko zavest prebivalcev 
in posledično gospodarstva. Z zgodnjim sprejemanjem občinskih odlokov in močno 
participacijo javnosti ter onesnaževalcev je bila sanacija okolja uspešno izvedena. Z 
občinskim programom varstva okolja pa bomo tudi v prihodnje zagotavljali odgovor-
no ravnanje z okoljem in ohranjali dobre pogoje za življenje.

odVajanje In čIščenje odPadne Vode V šalešKI 
dolInI
VREDNOST PROJEKTA: 1.542.133 evrov (brez DDV); sofinanciranje 80,32 %, operacija se je izvajala v 
okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013

TRAJANJE: julij 2012–december 2014

V okviru projekta smo izvedli investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Velenje in Šoštanj s 
ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki 
morajo biti, skladno z evropskimi direktivami ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje, opremljena s kanaliza-
cijo. Zgradili smo 7,99 km kanalizacije in eno črpališče.
Izvedli smo naslednje investicije: novogradnja kanalizacije Šalek–Paka levi breg, novogradnja kanalizacije Go-
rica–Zgornji Šalek, novogradnja kanalizacije Straža, novogradnja kanalizacije Podkraj–območje Ring, izgra-
dnja manjkajoče kanalizacije Metleče (2. del), novogradnja kanalizacije Koroška cesta v Šoštanju, izgradnja 
kanalizacije Florjan (Mlakar) in novogradnja kanalizacije Skorno–Florjan.
Cilji projekta so bili izboljšanje kakovosti površinskih voda, izboljšanje varnosti pred onesnaževanjem voda, 
izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva in izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na območjih, kjer 
se je zgradila javna kanalizacija.

celoVIta oSKrBa S PItno Vodo V šalešKI dolInI
VREDNOST PROJEKTA: 29.960.190 evrov (brez DDV), od tega 835.772 evrov 
neupravičenih stroškov, sofinanciranje 81,45 %, operacija se je izvajala v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013

TRAJANJE: januar 2010–december 2015

V okviru projekta smo zgradili tri naprave za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo, in 
sicer smo izvedli rekonstrukcijo naprave Grmov vrh, zgradili novi napravi Čujež in 
Mazej. Zgradili smo 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja 
in uvedli daljinski nadzor s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje 
števcev. Ultrafiltracija velja za enega najbolj sodobnih načinov čiščenja pitne vode 
v Evropi in dosega izredno dobre učinke, saj odstrani parazite, mikroorganizme in 
viruse. Dograditev vodooskrbnega sistema je vključevala vse najpomembnejše vodo-
vodne povezave od zajema pitne vode do končnih uporabnikov in zagotavlja dolgo-
ročno varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo.
Širši cilji projekta so bili: zagotavljanje varne, zanesljive in trajnostne oskrbe s pitno 
vodo za približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline, povečanje števila priključenih 
prebivalcev na omrežje za oskrbo z vodo v projektnem območju za 1.730 prebival-
cev, zmanjšanje vodnih izgub z več kot 30 % na manj kot 25 %, zmanjšanje števila 
prebivalcev, ki so neposredno izpostavljeni neustrezni pitni vodi, in povezava treh ob-
stoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integrirani sistem, ki je sedaj učinkovitejši 
in cenejši tako glede delovanja kot tudi vzdrževanja.
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KonceSIja Za oPraVljanje 
oBVeZne loKalne goSPodarSKe 
jaVne SluŽBe rednega 
VZdrŽeVanja In oBnaVljanja 
oBčInSKIh jaVnIh ceSt ter drugIh 
PrometnIh PoVršIn V meStnI 
oBčInI Velenje 
VREDNOST PROJEKTA: okoli 28 mio evrov

TRAJANJE: 2009–2024

Mestna občina Velenje je konec leta 2009 s podjetjem PUP Velenje, d. d., 
podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih 
javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje za obdobje 
15 let. Koncesionar mora vzdrževati občinske javne ceste, obnoviti občin-
ske javne ceste iz izvedbenega programa obnovitvenih del (lokalne ceste 
in javne poti), izvršiti geodetsko odmero občinskih javnih cest in skrbeti za 
odvoz zapuščenih vozil. V zadnjih 6 letih je bilo saniranih/obnovljenih oz. 
asfaltiranih 76 km cest.
Redno vzdrževanje cest v mestni občini Velenje obsega pregledniško službo, 
vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnja-
vanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 
vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, vzdrževanje vegetacije, zagotavlja-
nje preglednosti, čiščenje cest, vzdrževanje cestnih objektov, nadzor osnih 
obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe in zimsko 
službo. 

KonceSIja Za oPraVljanje 
IZBIrne goSPodarSKe jaVne 
SluŽBe urejanja In čIščenja 
jaVnIh PoVršIn V mo Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 9.015.236 evrov

TRAJANJE: 2010–2020

Mestna občina Velenje je podjetju Andrejc, d. o. o., jeseni 2010 za deset 
let podelila koncesijo za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne 
službe urejanje in čiščenje javnih površin, v katero sodi tudi vzdrževanje 
urbane in druge opreme ter javnih sanitarij, pometanje in čiščenje javnih 
utrjenih in drugih prometnih površin v mestnem območju ter izobešanje 
zastav. 
Cilj projekta je občanom Mestne občine Velenje in ostalim uporabnikom 
zagotoviti urejene, čiste in varne javne površine ter kakovostno urbano 
opremo, varen in nemoten dostop do stanovanj, delovnih mest, ustanov, 
trgovin, športnih in rekreacijskih površin, javnih parkirnih mest, parkov 
in otroških igrišč ter urejeno in čisto mesto.

jaVno-ZaSeBno PartnerStVo na 
Področju raVnanja Z odPadKI –
kONcESIJA zA IzVAJANJE LOkALNE gOSPOdArSkE JAVNE SLužBE 
zBIrANJA IN PrEVOzA kOMuNALNIh OdPAdkOV IN kONcESIJE 
zA grAdNJO POdrOČNEgA cENTrA zA rAVNANJE z OdPAdkI V 
MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ IN OBČINI ŠMArTNO 
OB PAkI 

TRAJANJE: 2009–2034

Leta 2009 smo na podlagi Direktive EU o odlagališčih odpadkov prenehali 
z odlaganjem odpadkov na Odlagališču komunalnih odpadkov Velenje. Iz-
brali smo izvajalca gospodarske javne službe za zbiranje in odvoz odpadkov, 
ki je zgradil prekladalno rampo in prevzel upravljanje zbirnega centra in 
odlagališča v času zapiranja in po zaprtju za 30 let, za kar je bilo izdano 
okoljevarstveno dovoljenje januarja letos. Koncesijska pogodba s podjetjem 
PUP Saubermacher, d. o. o., je bila podpisana za obdobje 25 let.
Spremembo sestave komunalnih odpadkov, zaradi uvedbe doslednejšega 
ločevanja, kaže graf s podatki v % za leti 2010 in 2015 na naslednji strani.
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Hierarhija ravnanja z odpadki: 

KonceSIja Za oPraVljanje 
loKalne goSPodarSKe jaVne 
SluŽBe PoSodoBItVe In 
VZdrŽeVanje InfraStruKture 
jaVne raZSVetljaVe V meStnI 
oBčInI Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 776.000 evrov

TRAJANJE: 2016–2036

Mestna občina Velenje je v sklopu sklenitve koncesijskega razmerja s kon-
cesionarjem Javna razsvetljava, d. d., izvedla prenovo javne razsvetljave. 
Predmet obnove infrastrukture javne razsvetljave so bile svetilke, drogovi, 
priključni varovalni elementi, kabli v svetilkah in dovodni kabli. Ob obnovi 
smo delno že izvedli prestavitev neustrezno postavljenih svetilk, letos pa 
bomo sanirali še stojišča in prebarvali še preostalih 300 drogov. V sklopu 
investicije je koncesionar uredil tudi odjemna merilna mesta s pripadajo-
čimi prižigališči. Obnova je zajemala zamenjavo 1.842 svetilk, namestitev 
1.780 novih priključno varovanih elementov, barvanje 609 drogov in pre-
stavitev 45 prižigališč javne razsvetljave. Sedaj je javna razsvetljava v MOV 
v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Preno-
va se bo v naslednjih 20 letih financirala izključno iz prihranjene električne 
energije, ki je posledica izvedene posodobitve. Letni prihranek je ocenjen 
na 55.000 evrov.
Občani lahko napake na javni razsvetljavi javljajo preko spletne aplikaci-
je »Prijavi okvaro« na naši spletni strani: http://www.velenje.si/kontakt/
dezurne-sluzbe ali pa na brezplačno telefonsko številko 080 88 09.

očIščeValne aKcIje

TRAJANJE: od leta 2003 očiščevalne akcije; od leta 2012 urejanje brežin 
vodotokov

V Mestni občini Velenje si prizadevamo, da je naše okolje urejeno in čisto. 
Vsako leto v času med svetovnim dnevom voda (22. marec) in svetovnim 
dnevom Zemlje (22. april) organiziramo očiščevalne akcije na različnih ob-
močjih naše občine. Pri akcijah sodelujejo predstavniki krajevnih skupnosti, 
mestnih četrti, šol in številnih društev, ki delujejo v Velenju. MOV poskrbi za 
obveščanje prostovoljcev o zbirnih me-
stih, za vrečke in rokavice, ki jih potrebu-
jejo pri čiščenju ter za odvoz odpadkov v 
zbirni center. Vsako leto jeseni pa orga-
niziramo tudi akcijo urejanja brežin vo-
dotokov in tako uspešno preprečujemo 
težave, do katerih bi lahko prišlo ob obil-
nejših padavinah. Na pobudo župana tej 
akciji zaposleni v MOV in Komunalnem 
podjetju Velenje vsako leto namenijo en 
delovni dan.

KonceSIja Za oPraVljanje 
loKalne goSPodarSKe jaVne 
SluŽBe odlaganja oStanKoV 
PredelaVe In odStranjeVanja 
KomunalnIh odPadKoV Za 
oBmočje meStne oBčIne Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 36,56 mio evrov (brez DDV), iz proračuna MOV 
1.538.636 evrov

TRAJANJE: 2009–2039

Trajanje gradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje: 2003–
2010
Ker stara odlagališča komunalnih odpadkov v regiji niso ustrezala Direk-
tivi EU o odlagališčih odpadkov, se je 24 občin v Savinjski regiji odločilo 
za projekt izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki. Z izgra-
dnjo centra je za skoraj 250.000 prebivalcev v regiji urejeno odlaganje 
komunalnih odpadkov za naslednjih 30–50 let. 
S sofinanciranjem izgradnje smo si zagotovili dostop do sodobne pred-
obdelave odpadkov pred odlaganjem in tako poskrbeli za pravilno rav-
nanje z odpadki. Z javnim podjetjem SIMBIO, d. o. o., je Mestna občina 
Velenje podpisala koncesijsko pogodbo konec leta 2009 za obdobje 30 
let.
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čISto moje Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 50.000 evrov na leto

TRAJANJE: od leta 2002 naprej

Mestna občina Velenje že od leta 2002 v času počitnic izvaja projekt Čisto 
moje Velenje, s katerim omogočamo počitniško delo okoli 260 dijakom. 
Mladi, ki sodelujejo pri projektu, urejajo okolico na različnih lokacijah v 
naši občini, zadnja leta pa je večji poudarek tudi na medgeneracijskem 
sodelovanju. V Domu za varstvo odraslih Velenje se mladi povezujejo s 
starejšimi, sodelujejo pa tudi z otroki preko aktivnosti Medobčinske zveze 
prijateljev mladine Velenje in pri nekaterih taborniških projektih.
Družbeni in okoljski pozitivni učinki se kažejo v aktivnem sodelovanju 
mladih, v promociji medgeneracijskega sodelovanja, krepi se lokalna 
identiteta, razvija se odgovornost mladih do čistega okolja in urbane 
opreme, mladi se družijo, izmenjujejo mnenja, pridobivajo praktična zna-
nja in izkušnje.

Komunalna uredIteV oBmočja 
loKacIjSKega načrta VInSKa 
gora 2 
VREDNOST PROJEKTA: vrednost projekta komunalne ureditve (vključno s 
projektno dokumentacijo) 1.650.000 evrov, vrednost projekta izgradnje 
čistilne naprave 450.491 evrov

TRAJANJE: 2008–2014

Mestna občina Velenje bo na območju Vinske Gore uredila zemljišče s ko-
munalno infrastrukturo za potrebe novih gradenj. Pridobili smo že grad-
beno dovoljenje in izvedbeno dokumentacijo, zemljišče bomo opremili s 
komunalno infrastrukturo. Območje je že razdeljeno na parcele, primerne 
za gradnjo. Na tem območju je predvidena nova zazidava s približno 56 
objekti. Zaradi predvidenih novogradenj bomo položili kanale za komu-
nalno odpadno vodo, kanal za odvod padavinske vode (meteorni kanal), 
vodovodno omrežje, plinovodno omrežje, kabelsko kanalizacijo za teleko-
munikacijske vode, kabelsko kanalizacijo za elektro vode, javno razsve-
tljavo in cestno infrastrukturo.
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PoSloVno-StanoVanjSKI oBjeKt 
gorIca Velenje 
VREDNOST PROJEKTA MOV: 11.240.800 evrov, sofinanciranje s strani 
Stanovanjskega sklada RS 5.463.075 evrov ter posojilo (tudi s strani 
Stanovanjskega sklada RS) 2.323.560 evrov, lastni viri 3.454.165 evrov

TRAJANJE: 2009–2016

Mestna občina Velenje in IGEM, d. o. o., sta bila soinvestitorja gradnje PSO 
Gorica. MOV je skupaj s Stanovanjskim skladom RS investirala v pridobi-
tev 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih pripadajočih parkirnih mest. 
IGEM, d. o. o., je financiral gradnjo 11 tržnih stanovanj, trgovskega centra 
z zunanjimi 62 parkirnimi mesti, poslovnih prostorov za prodajo na trgu in 
okoli 460 pokritih parkirnih mest.
Prvih 100 stanovanj smo naselili septembra 2015. Vsa stanovanja v objektu 
PSO Gorica so bila opredeljena kot neprofitna in dodeljena upravičencem 
iz veljavne prednostne liste. Maja 2016 so bila vseljena še preostala stano-
vanja. V letu 2016 je bila sklenjena končna pogodba za nakup 333 tržnih 
pokritih parkirnih mest. Vsa dodatno kupljena parkirna mesta so bila name-
njena za reševanje problema mirujočega prometa na tem območju. Celotni 
poslovno-stanovanjski kompleks je lepo umeščen v prostor, pridobljena par-
kirišča so znatno razbremenila problem parkiranja. Nove in večje prostore 
za svojo dejavnost je dobila tudi KS Gorica.

PrIredItVenI ProStor
VREDNOST PROJEKTA: 1,5 mio evrov, predvidena prijava na nov 
finančni mehanizem, imenovan Celostne teritorialne naložbe (CTN).  
V primeru odobritve predvidevamo, da bo operacija sofinancirana 
največ v višini 1,2 mio evrov.

TRAJANJE: 2017–2019

Marsikdo pozna Velenje po številnih zanimivih dogodkih, ki se odvijajo 
pri nas. Mnogi med njimi so že tradicionalni in v Velenje vsako leto pri-
peljejo več obiskovalcev. Lokacija ob Velenjskem jezeru postaja zadnja 
leta vse bolj zanimiva, zato želimo tukaj urediti tudi sodoben prireditveni 
prostor, s katerim bomo obogatili dogajanje na tem območju. Postavili 
bomo večnamenski objekt, ki bo omogočal izvajanje različnih prireditev, 
sejmov, tekmovanj, festivalov ... Letos nameravamo pridobiti gradbeno 
dovoljenje. 

 
PrIredItVenI oder
VREDNOST PROJEKTA: 3.550.000 evrov, 
predvidena prijava na nov finančni 
mehanizem, imenovan Celostne teritorialne 
naložbe (CTN). V primeru odobritve 
predvidevamo, da bo operacija sofinancirana 
največ v višini 2,8 mio evrov.

TRAJANJE: 2016–2018

Poleg ureditve prireditvenega prostora name-
ravamo ob Velenjskem jezeru zgraditi tudi so-
doben in atraktiven prireditveni oder. Gradbeno 
dovoljenje za oder že imamo, zaradi zahtevno-
sti projekta pa smo se odločili za njegovo re-
cenzijo. Nato bomo pristopili k izvedbi javnega 
razpisa. Oder bo oblikovan kot večnamenski 
objekt. Omogočal bo dogajanje na kopnem 
prireditvenem prostoru ali na prizorišču nad je-
zerom, oblikovan pa bo tako, da bo dogajanje 
lahko potekalo na več različnih delih objekta. 
Z novim odrom bomo lokacijo ob Velenjskem 
jezeru naredili še bolj privlačno za izvajalce raz-
ličnih dogodkov.



24

SONARAVNO VELENJE 

Velenje je mesto številnih priložnosti.

PrenoVa meStnega SredIšča 
Velenja – lePIcenter – ProjeKt 
VelenjSKa Promenada 
VREDNOST PROJEKTA: 3.500.000 evrov, sofinanciranje s strani EU 
1.963.886 evrov, 320.000 evrov državnih sredstev

TRAJANJE: 2012–2014

Velenjsko promenado, ki je nastala sredi sedemdesetih let 20. stoletja, je 
bilo potrebno zaradi precej dotrajane urbane opreme obnoviti. Obnove so 
bili potrebni tudi komunalni in komunikacijski vodi, prav tako je bil moč-
no načet most čez reko Pako. Idejna zasnova prenove promenade je delo 
Velenjčana Deana Laha. Z obnovo dotrajane promenade je mestno jedro 
Velenja ob praznovanju 55-letnice mesta (leta 2014) dobilo novo, moder-
no podobo in privlačen prostor, namenjen druženju in izvedbi številnih do-
godkov. Z izgradnjo nove dvoetažne parkirne hiše, v kateri je na voljo 143 
parkirnih mest ter dva poslovna prostora in javna stranišča, smo občankam 
in občanom ter obiskovalcem omogočili tudi lažji dostop do storitev Zdra-
vstvenega doma Velenje.
Promenada Velenje je v letu 2016 postala zmagovalec kategorije »Public 
Space« arhitekturne nagrade »The Plan Award 2016«, prejela priznanje 
»Special Mention« v sklopu nagrade »S.Arch Award 2016« in bila nagraje-
na kot tretja zanimiva točka krajinske arhitekture v Evropi.

oBnoVa Sončnega ParKa 
VREDNOST PROJEKTA: 367.077 evrov

TRAJANJE: 2012–2020

Velenjski Sončni park je od nekdaj prostor, kjer se pod krošnjami dreves 
in v prijaznem naravnem okolju radi srečujemo Velenjčani in drugi obi-
skovalci našega mesta. V zadnjih letih smo Sončni park obnovili. Postavili 
smo novo javno razsvetljavo (6 samozadostnih svetilk, ki se napajajo s 
soncem in vetrom in napajajo tudi ostalih 20 navadnih svetilk). Namestili 
smo Wi-Fi anteno, ki omogoča brezplačen dostop do svetovnega spleta, 
obnovili in uredili smo sprehajalne poti, očistili smo tudi bazenček z mo-
zaikom ter vanj namestili vodomet z ambientalno razsvetljavo. Postavili 
smo nove klopi, park pa seveda redno urejamo. 
Javna razsvetljava je stala 139.744 evrov, obnova bazena s fontano 
58.660 evrov, ureditev okolice 168.673 evrov. Uredili smo tudi pergolo 
in spomenik Manifest avtorja Cirila Cesarja, postavili smo tudi postajo 
avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles BICY. 
Letos bomo v parku uredili javne sanitarije (ocenjena vrednost: 45.000 
evrov). V prihodnjih letih nameravamo obnoviti tudi prireditveni prostor 
v bližini Vile Rožle. 

SanacIja fIšerjeVe KaPele
VREDNOST PROJEKTA: 15.775 evrov

TRAJANJE: marec–julij 2014

Poleti 2014 smo dokončali sanacijo strehe in fasade na Fišerjevi kapeli, 
ki stoji ob Tomšičevi cesti v Velenju. Po strokovni oceni Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine je Fišerjeva kapela izredno zanimiv primer 
danes redko ohranjenih grobnih kapel. Zaradi poškodbe strehe in s tem 
ogrožanja varnosti mimoidočih je bila nujna takojšnja sanacija objekta.  
Z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Velenje je bila Fišerjeva kapela razglašena za kulturni spomenik, ki 
ga bomo ohranjali tudi v prihodnje. 
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urejanje oBjeKta čolnarne In 
VelenjSKe PlaŽe
VREDNOST PROJEKTA: letno 100.000 evrov

TRAJANJE: od leta 2014 naprej

Velenjska jezera so bila od nekdaj privlačna tako za domačine kot za obi-
skovalce od drugod. Zadnja leta postaja prostor ob Velenjskem jezeru vse 
bolj privlačna turistična točka in prizadevali si bomo, da bo tako tudi v 
prihodnje.
Z nakupom čolnarne in dela zemljišča na območju TRC Jezero leta 2014 je 
lahko MOV začela z urejanjem. Nekaj sredstev smo namenili za legalizacijo 
objekta, ureditev sanitarij in zunanjih tušev, zamenjavo strešne kritine, ure-
ditev plaže ipd. V letu 2015 smo kupili prvi sklop napihljivih vodnih igral, v 
letu 2016 smo igralni park na vodi nadgradili. Dobili smo atraktiven vodni 
park, ki ga v poletnih mesecih brezplačno uporabljajo otroci in mladi. Z 
namestitvijo malih lesenih hišk smo poskrbeli tudi za pestrejšo gostinsko 
ponudbo. Že nekaj let spremljamo kakovost vode v jezeru in smo v postop-
ku pridobivanja statusa kopalne vode. Ta je čista in primerna. 
Načrtujemo še zamenjavo stavbnega pohištva na objektu čolnarne, obnovo 
fasade in ureditev prostorov in okolice čolnarne ter plaže. Letos smo ob 
objektu čolnarne postavili igrala za najmanjše. Igrala so prilagojena tudi 
otrokom s posebnimi potrebami. Sprejeti nameravamo Odlok o določitvi 
plovbnega režima na Velenjskem jezeru, s katerim bomo zagotovili plovni 
red.
Velenjsko plažo v času kopalne sezone obišče več kot 60 tisoč obiskovalcev. 
V letu 2016 je pridobila naziv najboljši kraj za kopanje v Sloveniji na tekmo-
vanju, ki ga je organizirala ekipa »InYourPocket«. 

SanacIja 
PloščadI Pred 
domom Kulture 
Velenje
VREDNOST PROJEKTA: okoli 250.000 
evrov

TRAJANJE: predvidoma v letu 2018 

Dom kulture Velenje je arhitekturno zelo 
zanimiva stavba. Je kulturni hram naše-
ga mesta. Ploščad pred Domom kulture 
Velenje pa zadnja leta tudi postaja pri-
zorišče številnih prireditev, ki se izvajajo 
na prostem. Vendar pa je ploščad že 
zelo dotrajana in jo je potrebno sanirati. 
Predvidevamo, da bomo s sanacijo lah-
ko začeli v prihodnjem letu. 

Foto: Matej Vranič

Foto: Katarina Ostruh
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SanacIja PotI na 
VelenjSKI grad
VREDNOST PROJEKTA: 44.357 evrov

TRAJANJE: maj–september 2014

Ob prihodu v naše mesto z vzhodne strani nas oča-
ra pogled na Velenjski grad, do katerega danes vodi 
233 stopnic (izpred Vile Biance). Priljubljeno pešpot 
smo z Muzejem Velenje v letu 2014 obnovili in je sedaj 
osvetljena, na razglednih točkah k počitku vabijo nove 
klopi, Muzej Velenje pa je ob poti pripravil tudi razsta-
vo, s katero predstavljajo preteklost mesta Velenje in 
Šaleške doline. 

oBnoVa domoV KrajeVnIh 
SKuPnoStI In meStnIh četrtI
VREDNOST PROJEKTA: vsako leto 50.000 evrov, v letu 2016 97.000 
evrov

TRAJANJE: od leta 2002 naprej

Želimo si, da imajo krajevne skupnosti in mestne četrti naše občine do-
bre pogoje za delovanje in izvajanje svojih aktivnosti, zato vsako leto 
nekaj sredstev namenimo za obnovo (zamenjava stavbnega pohištva, 
izdelava toplotno izoliranih fasad na objektih, kjer so toplotne izgube 
največje, sanacija toplotnih postaj, obnova streh, manjša obrtniška dela, 
popravila na elektro in komunalnih vodih, obnova fasad …).

energetSKa SanacIja 
ZdraVStVenega doma Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 1.288.615 evrov, sofinanciranje (kohezijski sklad) 
751.378 evrov

TRAJANJE: 2012–2014 

Mestna občina Velenje je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij 
za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti iz leta 2012, ki ga 
je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS, pridobila sredstva 
za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Velenje. S sanacijo smo zni-
žali obratovalne stroške, zagotovili boljše delovne pogoje in rekonstruirali 
obstoječi zdravstveni dom. Dela so obsegala sanacijo ovoja, menjavo oken 
na zahodni, severni in južni fasadi zaradi dotrajanosti in energetske ne-
učinkovitosti ter prenovo strojnih in elektro inštalacij. V sklopu obnove je 
v posameznih delih urejena tudi nova energetsko učinkovita razsvetljava 
hodnikov.
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energetSKa SanacIja oBjeKta 
SImona BlatnIKa 1a
VREDNOST PROJEKTA: 142.368 evrov, sofinanciranje 51.765 evrov  
(Petrol, d. d.)

TRAJANJE: maj–september 2013 

Mestna občina Velenje je na osnovi analize gradbene fizike in energetske 
porabe objekta ugotovila, da je potrebno objekt, v katerem je 20 najemnih 
stanovanj, sanirati. Sanacija je zajemala izolacijo stropne konstrukcije za-
dnje etaže, zamenjavo kritine z izolacijskim sistemom, obnovo strelovoda, 
toplotno izolacijo fasade z zaključnim slojem, menjavo obstoječih oken in 
zunanjih vrat ter izolacijo pasovnih temeljev.

energetSKe SanacIje 
StanoVanjSKIh oBjeKtoV 
VojKoVa 12a, ceSta talceV 18a 
In SImona BlatnIKa 1
VREDNOST PROJEKTA: 1.747.808 evrov, predvidena prijava na nov 
finančni mehanizem, imenovan Celostne teritorialne naložbe (CTN).  
V primeru odobritve predvidevamo, da bo operacija sofinancirana 
največ v višini 798.000 evrov.

TRAJANJE: 2017

Mestna občina Velenje bo letos izvedla energetske sanacije objektov 
Vojkova 12a, Cesta talcev 18a in Simona Blatnika 1. Objekti imajo pri-
dobljeno uporabno dovoljenje in so v celoti naseljeni z najemniki. V vseh 
treh objektih je skupaj 157 stanovanj. Končni cilj projekta je zagotovitev 
kvalitetnega bivanja najemnikov, znižanje stroškov porabljene toplotne 
energije, manj stroškov z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem 
objekta.

SanacIja Streh ceSta talceV 18a, 
VojKoVa 12a (StarI del) In šaleK 
98–110
VREDNOST PROJEKTA: 197.648 evrov

TRAJANJE: 2013–2016

Mestna občina Velenje je izvedla tri sanacije streh večstanovanjskih objektov 
z upoštevanjem energetsko varčnih in vodoodpornih gradbenih elementov. 
Vsi trije objekti imajo skupaj 124 neprofitnih najemnih stanovanj. Sanacije 
so bile izvedene v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi in uporabljenimi 
certificiranimi materiali. 

oBnoVa šlandroVe ceSte 
VREDNOST PROJEKTA: 190.501 evrov

TRAJANJE: 2013–2016

Na Mestni občini Velenje s pomočjo javnih podjetij, koncesionarjev in po-
godbenih izvajalcev ves čas skrbimo, da je naše okolje urejeno in da nam 
ponuja prijetne ter udobne bivalne pogoje. V letih 2013 in 2014 smo izvedli 
prvo fazo rekonstrukcije Šlandrove ceste od Kidričeve ceste do vrtca Tinkara. 
V sklopu rekonstrukcije smo uredili voziščno konstrukcijo in zgradili pločnik. 
V letu 2016 smo izvedli drugo fazo rekonstrukcije z ureditvijo ceste in eno-
stranskim pločnikom. 
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reKonStruKcIja jenKoVe ceSte 
VREDNOST PROJEKTA: 492.284 evrov

TRAJANJE: 2014–2015

Jenkova cesta povezuje južni in severni del Velenja ter hkrati omogoča do-
stop do javnih in stanovanjskih objektov. Cesta je dvopasovna, pasova pa 
sta široka 6 metrov. V sklopu rekonstrukcije smo uredili površino za pešce 
in kolesarje, uredili obstoječe avtobusno postajališče, prestavili priključek 
do glasbene šole, odstranili obstoječa drevesa in uredili ponovno zasadi-
tev, uredili smo tudi parkirišča in dovozno pot pred stanovanjskim objek-
tom Jenkova cesta 15–17. Uredili smo priključke, novo javno razsvetljavo, 
vključili elemente za umirjanje prometa ter prehode za pešce in kolesarje. 
Z rekonstrukcijo smo v celoti zamenjali cestni ustroj in sistem meteorne 
kanalizacije, ki se izteka v reko Pako. V sklopu rekonstrukcije smo obnovili 
tudi most čez Pako.

ceStna, Komunalna 
InfraStruKtura In Parcele 
Za gradnjo V naSelju šKale - 
hraStoVec
VREDNOST PROJEKTA: skupaj okoli 500.000 evrov, sofinanciranje s 
strani EU in RS 151.316 evrov 

TRAJANJE: 2012–2014

V osrednjem delu KS Škale - Hrastovec smo komunalno uredili skoraj 3 
ha veliko območje, namenjeno pozidavi 30 stanovanjskih hiš in gospo-
darskih objektov. Vsi objekti imajo dostop do ceste in vseh komunalnih 
vodov, ležijo na blagi vzpetini in imajo lep razgled na okolico. Lastnina 
zemljišč je mešana, MOV pa je trenutno lastnica 8 parcel. Zaenkrat smo 
na javnih dražbah po izklicni ceni okoli 40 EUR/m2 prodali dve parceli, 
večji interes za gradnjo pa pričakujemo pred pričetkom gradnje hitre ce-
ste tretje razvojne osi. 
Več o prodaji kompleksa, fotografije območja in predviden tip objektov 
najdete na spletni strani www.velenje.si.

KanalIZacIjSKo omreŽje 
VInSKa gora In IZgradnja male 
Komunalne čIStIlne naPraVe
VREDNOST PROJEKTA: 620.000 evrov, sofinanciranje: viri okoljskih 
dajatev za obremenjevanje voda

TRAJANJE: 2016–2017

V Vinski Gori smo zgradili velik del kanalizacijskega sistema do nove po-
zidave in z navezavo na aglomeracijo Pirešica. V sekvenčni biološki čistilni 
napravi kapacitete 1.000 PE bo potekalo čiščenje komunalne odpadne 
vode z območja Vinske Gore. Predvideno je, da bo dovod odpadne vode 
na čistilni napravi izveden s črpanjem preko črpalk v črpališču, ki je 200 
m oddaljen od čistilne naprave. Odvod očiščene vode bo izveden preko 
odvodnega kanala v bližnji potok. 
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KanalIZacIjSKo omreŽje naSelja 
BeVče (center)
VREDNOST PROJEKTA: 134.379 evrov (brez DDV)

TRAJANJE: 2016

V letu 2016 je Mestna občina Velenje pristopila k izgradnji ločenega siste-
ma odvajanja komunalne odpadne vode v naselju Bevče (center). Za od-
vod komunalne odpadne vode iz 28 gospodinjstev je bilo potrebno zgraditi 
manjkajočo fekalno kanalizacijo. Obstoječe območje se oskrbuje z vodo iz 
javnega vodovoda. Zgradili smo dodatne kanale z ločenim sistemom odva-
janja odplak in jih priključili preko obstoječega kanalizacijskega sistema na 
čistilno napravo. Z gradnjo novega kanalizacijskega omrežja v dolžini 1.195 
m smo uredili odvajanje komunalne odpadne vode v KS Bevče in s tem oči-
stili okolje, podtalnico in vodotoke komunalnih odpadnih voda.

KanalIZacIjSKo omreŽje 
naSelja PlešIVec
VREDNOST PROJEKTA: 248.880 evrov (brez DDV), sofinanciranje 
krajanov KS Plešivec 99.561 evrov (brez DDV) 

TRAJANJE: 2016

Lani smo zaključili izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Plešivcu. Za-
jemala je izgradnjo primarnega kanala v dolžini 2.049 m in izgradnjo 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja v dolžini 690 m, na katerega 
se je priključilo 34 gospodinjstev. V sklopu izgradnje kanalizacije se je 
obnovilo še okoli 300 metrov državne ceste Škale–Graška Gora in okoli 
50 metrov ceste Žlajfar–Bajdl.

VodoVod loKe 
– jurK, I. faZa – 
odSeK 3 In odSeK 4
VREDNOST PROJEKTA: 198.791 evrov  
(brez DDV)

TRAJANJE: 2016–2017

Namen projekta je bilo urediti oskrbo s pitno 
vodo na območju naselja Loke. Z izgradnjo 
cevovodov vodovodnega omrežja smo na 
tem območju zagotovili nemoteno in kva-
litetno dobavo vode za obstoječo poselitev 
enajstih hišnih priključkov. 
Hkrati je bila zgrajena tudi ustrezna hidran-
tna mreža z nadzemnimi hidranti in vodnimi 
zbiralniki za stalno hrambo požarne vode. 
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VodoVod VInSKa gora III. faZa, 
odSeK 5 In odSeK 8
VREDNOST PROJEKTA: 609.232 evrov (brez DDV)

TRAJANJE: 2015–2016

Na območju Vinske Gore je bilo od leta 2005 zgrajenih približno 20 km 
vodovodov. V letu 2015 je Mestna občina Velenje pristopila k izgradnji dveh 
odsekov vodovoda v dolžini okoli 5 km, s čimer smo zagotovili nemote-
no in kvalitetno dobavo vode za obstoječo poselitev 49 hišnih priključkov. 
Sočasno smo v del trase vodovoda, ki poteka v asfaltiranih cestah, polo-
žili tudi okoli 400 metrov kanalizacijskih cevi za predvideno kanalizacijo  
Podvin–Pirešica. 
Istočasno je bila zgrajena ustrezna hidrantna mreža z nadzemnimi hidranti 
in vodnimi zbiralniki za stalno hrambo požarne vode. 

urejanje VrtIčKoV
VREDNOST PROJEKTA: 173.000 evrov

TRAJANJE: od 2009 naprej

Mestna občina Velenje od leta 2009 na zemljiščih, ki so v občinski 
lasti, ureja vrtičke, ki so namenjeni občankam in občanom, stanujočim 
v večstanovanjskih objektih. Tako smo leta 2009 uredili prvo vrtičkar-
sko območje na meji med krajevnima skupnostma Gorica in Bevče, 
imenovano vrtički Krajnca, kjer je trenutno 81 vrtičkov. Vrtičkarji imajo 
na razpolago skupen objekt, v katerem lahko shranjujejo svoje orod-
je in opremo, urejeno je tudi parkirišče. Drugo območje, imenovano 
vrtički ob železnici, je nastalo v letih 2013 in 2014. Tam je trenutno 
98 vrtičkov. Tem vrtičkarjem so v času vrtičkarske sezone dostopne 
kemične sanitarije, urejen je tudi vodnjak, na obeh območjih pa je 
poskrbljeno tudi za ločeno zbiranje odpadkov. Vrtički na obeh obmo-
čjih so enotne velikosti, vsak vrtiček meri 32 m2, občina pa z vsakim 
vrtičkarjem sklene zakupno pogodbo, in sicer za 5 let, z možnostjo 
predčasne prekinitve ali podaljšanja.

m2reS – od degradIranIh 
PoVršIn do PoVršIn Za 
PrIdoBIVanje oBnoVljIVIh 
VIroV energIje 
VREDNOST PROJEKTA MOV: 170.120 
evrov, sofinanciranje s strani  
EU 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: 2007–2013

Projekt je bil usmerjen k revitalizaciji 
marginaliziranih zemljišč, kot so odla-
gališča odpadkov, rudniške ugreznine 
in območja, kjer so bila vojaška opo-
rišča, skladišča ali kontaminirane po-
vršine. Omenjena zemljišča so dobila 
nove vsebine z naložbenimi programi 
za izkoriščanje obnovljivih virov ener-
gije. V okviru projekta smo v MOV in 
na nacionalni ravni izdelali kataster 
degradiranih površin in ocenili njihove 
energetske potenciale. Prav tako so 
bili za nekatere degradirane površine 
izdelani investicijski predlogi, ki pa še 
niso bili realizirani. 
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ProjeKt agrIgo4cItIeS – urBano 
VrtIčKarStVo Za SPremInjanje 
meSt
VREDNOST PROJEKTA MOV: 131.513 evrov, sofinanciranje s strani EU  
85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: januar–junij 2017 

Projekt AgriGo4Cities (upravljavski modeli za boljše institucionalne zmoglji-
vosti in družbeno vključenost) se bo v naslednjih dveh letih in pol posvečal 
skupnostnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti me-
todi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpra-
vljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in vključevanju 
slednjih v skupnostno vrtičkarstvo ter spodbujanju trajnostnega urbanega 
razvoja na podonavskem območju. Namen projekta je razviti inovativno me-
todologijo za participativno načrtovanje in jo vplesti v odločevalske procese. 
V pilotni akciji v okviru projekta bomo v Velenju urejali urbane vrtičke.
 

atrIum – 
arhIteKturna 
dedIščIna  
20. Stoletja
VREDNOST PROJEKTA MOV: 
134.090 evrov, sofinanciranje s 
strani EU 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: januar 2011–junij 2013

Projekt ATRIUM je bil zasnovan za 
pripravo podlag in trženja arhitek-
turnih ostankov totalitarnih režimov 
20. stoletja, ki bi lahko postali po-
memben vir lokalnega razvoja, če bi jih primerno valorizirali, jih promo-
virali preko transnacionalne kulturne poti in jih podkrepili s kulturno-
-turističnimi dejavnostmi in proizvodi.
V okviru projekta ATRIUM smo v MOV pridobili arhitekturno pot po Ve-
lenju, knjižno obliko arhitekturnega vodnika po Velenju, nabor dobrih 
praks upravljanja, ohranjanja in ponovne uporabe ter izkoriščanja te 
dediščine na transnacionalnem nivoju.

gutS – ZelenI SIStemI jaVnega  
PotnIšKega Prometa 
VREDNOST PROJEKTA MOV: 183.156 evrov,  
sofinanciranje s strani EU 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: marec 2010–februar 2013

Zeleni sistemi javnega potniškega prometa je projekt, 
ki je namenjen promociji zelenih mest v srednji Evro-
pi, ki uvajajo inovativne rešitve javnega transporta. 
S projektom smo združili mesta, ki so se odločila, da 
dolgoročno postanejo samozadostna glede na porabo 
energije in oskrbo sistemov javnega prevoza. V okviru 
projekta smo povečali ozaveščenost in sodelovanje na 
strani lokalnega transportnega sektorja, povečali jav-
no-zasebno sodelovanje in povečali izmenjavo izku-
šenj na meddržavnem nivoju. V MOV smo izvedli več 
odmevnih dogodkov za promocijo javnega potniškega 
prometa in ekoloških prometnih tehnologij. Eden glav-
nih in trajnih rezultatov projekta GUTS je inovativni 
sistem za realno-časovno informiranje potnikov Lokal-
ca in uporabnikov sistema za izposojo mestnih koles 
BICY preko aplikacije za pametne telefone. 
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BooStee – PoVečanje 
energetSKe učInKoVItoStI 
V meStIh Srednje 
eVroPe S PametnIm 
uPraVljanjem energIje
VREDNOST PROJEKTA MOV: 131.274 evrov,  
sofinanciranje s strani EU 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: junij 2017–maj 2020

Projekt se osredotoča na energetsko učinkovitost javne 
infrastrukture ter nadzor nad porabo energetskih virov s 
pomočjo pametnih orodij energetskega managementa. V 
okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo vpeljali takšen nad-
zorni sistem v enega od javnih objektov v MOV.

ecentral – energetSKo 
učInKoVIte jaVne ZgradBe 
V SrednjI eVroPI
VREDNOST PROJEKTA MOV: 198.335 evrov,  
sofinanciranje s strani EU 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: junij 2017–maj 2020

Projekt se osredotoča na energetsko učinkovitost javnih 
objektov in izvedbo ukrepov za povečanje te učinkovitosti. 
V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo sanirali zunanji 
ovoj enega od objektov v lasti Mestne občine Velenje.

hIcaPS – ZgodoVInSKI 
grajSKI ParKI
VREDNOST PROJEKTA MOV: 337.000 evrov,  
sofinanciranje s strani EU 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: junij 2017–maj 2020

Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vrednotenje graj-
skih parkov. Namen projekta je oživitev in dvig zavesti o 
pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih 
območij. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo urejali 
območje okoli Velenjskega gradu. V projektu nastopamo v 
vlogi vodilnega partnerja. 

ruInS – trajnoStna 
PonoVna uPoraBa, 
ohranjanje In 
SodoBno uPraVljanje 
ZgodoVInSKIh rušeVIn V 
SrednjI eVroPI
VREDNOST PROJEKTA MOV: 200.440 evrov,  
sofinanciranje s strani EU 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: junij 2017–maj 2020

Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje 
arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in 
varovanja arheoloških najdbišč. Na podlagi orodij bomo 
izdelali celovit načrt upravljanja in ponovne uporabe ar-
heoloških ostankov na eni od grajskih ruševin na območju 
Šaleka. 

Foto: Tadej Živko
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celoStna Prometna StrategIja
VREDNOST IZDELAVE PROJEKTA (brez izvedbe): 81.435 evrov,  
sofinanciranje s strani EU in RS 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: 2016–2022 

Celostna prometna strategija je strateški dokument MOV, ki usmerja razvoj 
prometnega sistema v mestu v skladu z načeli trajnostnega razvoja in pred-
videva pet ključnih področij ukrepanja na poti do uresničevanja vizije celo-
stne ureditve prometa v občini: trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, 
javni potniški promet in motorni promet.
Izvajanje celostne prometne strategije Mestne občine Velenje bo prispeva-
lo k razvoju trajnostne urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti 
zraka v mestu ter boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem. 
Zmanjšalo se bo število prometnih zastojev, izboljšala se bosta kakovost 
življenjskega prostora in prometna varnost.
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jaVnI PotnIšKI Promet loKalc
VREDNOST PROJEKTA: 355.446 evrov na leto

TRAJANJE: september 2012–december 2020

Mestna občina Velenje je septembra 2008 uvedla brezplačen javni mestni 
potniški promet Lokalc. Želeli smo razbremeniti mestno jedro, zmanjšati 
problem parkiranja, onesnaženost zraka v mestu, zagotoviti enake pogoje 
za dostopnost začasno ali stalno telesno in senzorno oviranim osebam ter 
varnejše gibanje pešcev in kolesarjev v mestnem jedru. Avtobusi so enotne 
rumene barve oz. so posebej označeni in imajo kapaciteto najmanj 25 sede-
žev in 19 stojišč. Lokalc vozi po petih progah: rumeni (krožno v eno smer), 
rdeči, modri, zeleni, oranžni in po progi do pokopališča Podkraj. Uporab-
nikom pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android zagotavljamo 
ažurne informacije o časih prihodov avtobusov na avtobusna postajališča. 
Na rumeni progi je interval voženj med tednom v najbolj obremenjenih urah 
15 minut. 
Letno se z Lokalcem prepelje okoli 300.000 potnikov.
Vozni red: http://www.velenje.si/e-obcina/lokalc

e-gutS – eleKtrIčnI, eleKtronSKI In ZelenI 
SIStemI jaVnega PotnIšKega Prometa
VREDNOST PROJEKTA MOV: 159.000 evrov, sofinanciranje s strani EU 85 %, 15 % MOV

E-GUTS je nadaljevanje projekta GUTS. Usmerjen je k okolju prijaznim in varnim prometnim sis-
temom in uravnoteženi dostopnosti urbanih in podeželskih območij. S projektom si prizadevamo 
izkoristiti potenciale elektromobilnosti v širši regiji podonavskih mest in ustvariti standardiziran 
pristop za spodbujanje elektromobilnosti med prebivalci in inštitucijami ter uvajanje potrebne 
infrastrukture v mestih Podonavja. MOV bo s projektom e-GUTS pridobila razvit standard za 
promocijo in infrastrukturo elektromobilnosti in dve električni polnilnici. 

BIcY – BreZPlačen aVtomatIZIran SIStem 
IZPoSoje KoleS
VREDNOST PROJEKTA MOV: 181.414 evrov, s pilotno investicijo: 50.000 evrov, sofinanciranje 
s strani EU 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: marec 2010–februar 2013

Mestna občina Velenje se lahko pohvali tudi s sistemom BICY, ki je brezplačen avtomatiziran 
sistem za izposojo mestnih koles in vključuje 81 koles na 15 izposojevalnih postajah v Velenju in 
Šoštanju. Zaradi velikega zanimanja za izposojo koles smo v preteklih letih sistem BICY večkrat 
nadgradili, postavili smo nove izposojevalne postaje, dokupili kolesa.
Sistem BICY omogoča izposojo kolesa do 14 ur na teden za uporabnika. V sistem so vključena 
kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli 
postaji oziroma prostem stojalu sistema BICY. Sistem BICY je bil razvit lokalno s strani zuna-
njega izvajalca, in sicer Šolskega centra Velenje. Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna 
registracija uporabnika. Registracijo lahko opravite na Zavodu za turizem Šaleške doline (Stari 
trg 3, Velenje, klicni center: 080 19 61). 
V sistem BICY je vključenih že 2.786 uporabnikov, izposoj pa je bilo začetka delovanja sistema 
že več kot 133.500. 
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meStno KoleSarSKo omreŽje
VREDNOST PROJEKTA: 1.136.600 evrov,  
predvidena prijava na nov finančni mehanizem, 
imenovan Celostne teritorialne naložbe (CTN).  
V primeru odobritve predvidevamo, da bo operacija 
sofinancirana največ v višini 745.312 evrov.

TRAJANJE: 2017–2018

Velenje je ravno dovolj veliko, da je uporaba koles za premagovanje vsa-
kodnevnih razdalj eden izmed najbolj primernih načinov premikanja. Osno-
va za kolesarjenje je dobro urejena kolesarska infrastruktura. Za učinkovit 
sistem kolesarjenja in razvoj kolesarjenja kot oblike trajnostne mobilnosti 
potrebujemo sklenjeno, varno kolesarsko omrežje z dobro dostopnostjo do 
različnih dejavnosti in stanovanjskih območij. Zaradi številnih koristi kole-
sarjenja za posameznika in mesto smo se odločili, da pristopimo k ureditvi 
sklenjenega mestnega kolesarskega omrežja. Za vzpostavitev potrebujemo 
predvidoma 13 km novih povezav (12 km je že obstoječih).

drŽaVna KoleSarSKa PoVeZaVa huda luKnja
VREDNOST PROJEKTA: 8.662.000 evrov, sofinanciranje s strani Direkcije za infrastrukturo RS

TRAJANJE: od leta 2013 naprej

Kolesarska povezava skozi sotesko Huda luknja je del državnega kolesarskega omrežja in regijskega 
kolesarskega omrežja Savinjske regije. Manjkajoči del med Doličem v Občini Mislinja in Velenjem je dolg 
9 km. Pot je načrtovana po trasi nekdanje železnice in poteka skozi tri obstoječe predore in več nadvozov. 
V Doliču se priključi že zgrajeni povezavi, ki pelje naprej po mislinjski dolini proti Avstriji. V letu 2013 
sta MOV in Občina Mislinja pristopili k financiranju izdelave projektne dokumentacije v skupni vrednosti 
32.754 evrov. Nadaljnje aktivnosti je prevzela Direkcija RS za infrastrukturo. Lani smo pripravili predsta-
vitev projekta za lastnike zemljišč, ki jih bo pri izgradnji potrebno odkupiti. V letu 2017 načrtuje direkcija 
naročilo PGD in PZI dokumentacije. 
Kolesarska pot odpira Velenju nove možnosti privabljanja kolesarskih turistov, hkrati pa bo občanom 
nudila varno in atraktivno rekreacijsko kolesarsko pot.
	Ohranjen portal železniškega predora na poti. 

drŽaVna KoleSarSKa PoVeZaVa r3
VREDNOST PROJEKTA: 6 mio evrov (za celotno traso Velenje–Šoštanj–Šmartno–
Mozirje), za del v Velenju približno 2 mio evrov, sofinanciranje s strani Direkcije za 
infrastrukturo RS

TRAJANJE: od leta 2015 naprej

Kolesarska povezava med Dobrno, Velenjem, Šoštanjem, Šmartnim ob Paki in Mo-
zirjem je del državnega kolesarskega omrežja in regijskega kolesarskega omrežja 
Savinjske regije. Dolga je okoli 30 km. Načrtovana je deloma po obstoječih lokalnih 
cestah in deloma po novogradnjah – samostojnih kolesarskih poteh izven naselij. 
Omogočala bo dnevno migracijo med mestom in zaledjem, povezovala Velenje v 
omrežje Savinjske regije in širše ter pripomogla k manjši uporabi avtomobilov za 
krajše vsakodnevne prevoze. V letu 2015 so Mestna občina Velenje in občine Šoštanj, 
Šmartno ob Paki in Mozirje pristopile k financiranju izdelave projektne dokumenta-
cije v skupni vrednosti 60.000 evrov. Idejni projekt bo letos dokončan. Nadaljnje 
aktivnosti bo prevzela Direkcija RS za infrastrukturo. 
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»ParK and rIde«  
(ParKIraj In PreStoPI)
VREDNOST PROJEKTA: 1.453.500 evrov, predvidena prijava na nov 
finančni mehanizem, imenovan Celostne teritorialne naložbe (CTN). V 
primeru odobritve predvidevamo, da bo operacija sofinancirana največ v 
višini 953.115 evrov.

TRAJANJE: 2017–2019

»Park and Ride« je sistem vozlišč, ki prostorsko, organizacijsko in pogo-
sto tudi cenovno združujejo parkirišča s postajališči oz. sistemom javnega 
potniškega prometa. Namen projekta je ureditev parkirišča v neposredni 
bližini izvoza iz načrtovane tretje razvojne osi s spremljevalnimi objekti in 
navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo ob Velenjskem jezeru, na 
avtobusni potniški promet Lokalc in brezplačni avtomatiziran sistem izpo-
soje koles BICY. Tako bi povečali delež števila vseh poti, opravljenih na traj-
nostne načine na območju mestne občine, in zmanjšali skupne dolžine poti 
z osebnimi avtomobili.

cheStnut – raZVoj StrategIj Za 
trajnoStnI urBanI Promet 
VREDNOST PROJEKTA MOV: 226.661 evrov, sofinanciranje s strani EU  
85 % ,15 % MOV

TRAJANJE: december 2016–junij 2019

Projekt CHESTNUT, katerega vodilni partner je Mestna občina Velenje, nove 
načrtovalne prakse širi iz mestnega nivoja na nivo SAŠA regije. V številnih 
slovenskih občinah in mestnih občinah letos pričakujemo sprejem celostnih 
prometnih strategij, ki predstavljajo bistveno drugačne, naprednejše pristo-
pe k načrtovanju trajnostnih prometnih sistemov v naših mestih in občinah. 
Celostne prometne strategije obstoječe načrtovalske prakse nadgrajujejo s 
temeljitimi analizami stanja, vizijami prometnega razvoja, strateškimi cilji 
ter stebri, ki celovito vključujejo področja daljnovidnega ukrepanja: traj-
nostno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni 
promet. 
V okviru projekta bomo v Velenju nadgradili sistem za izposojo koles BICY.

tematSKa KoleSarSKa Pot  
PašKI KoZjaK 
VREDNOST PROJEKTA: 15.383 evrov, sofinanciranje s strani EU 10.693 
evrov

TRAJANJE: avgust 2012–september 2012

Projekt Tematska kolesarska pot Paški Kozjak smo razvili s finančno pomo-
čjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Dolžina vseh ko-
lesarskih poti je okvirno 33 km. V sklopu projekta smo označili kolesarske 
poti, hkrati pa z namestitvijo devetih tematskih tabel promoviramo naravne 
in kulturne znamenitosti območja ob poti. 
V okviru Evropskega tedna mobilnosti vsako leto organiziramo kolesarski 
vzpon na Paški Kozjak.
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Smart commutIng – Pametno na 
Pot
VREDNOST PROJEKTA MOV: 178.673 evrov, sofinanciranje s strani EU  
85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: junij 2017–maj 2020

Projekt se osredotoča na izdelavo regionalnih celostnih prometnih strategij. 
Podrobneje bomo preučili možnosti optimizacije ponudbe javnega potni-
škega prometa in njegove promocije ter dvig deleža uporabe trajnostnih 
oblik mobilnosti, ki so okolju prijazne. V okviru lokalne pilotne aktivnosti 
bomo predvidoma nadgradili sistem BICY.

Foto: Peter Marinšek



Velenje je mesto številnih priložnosti. 38

Izobraženo Velenje



39 Velenje je mesto številnih priložnosti.

oBjeKt gaudeamuS
VREDNOST PROJEKTA: 4,7 mio evrov, sofinanciranje s strani RS 2,2 mio 
evrov, MOV 2,5 mio evrov

TRAJANJE: 2010–2012

Z izgradnjo objekta Gaudeamus smo zagotovili primerno infrastrukturo za 
izvajanje kakovostnega izobraževanja in obšolskih dejavnosti, v njem pa 
smo uredili tudi restavracijo za srednješolsko populacijo. V kleti zgradbe so 
knjižnica za srednješolce in študente, večnamenska dvorana in prostori mla-
dinskega centra. Skupna neto površina prve in druge etaže je 1.325 m2. Te 
prostore uporablja Visoka šola za varstvo okolja. Skupna površina objekta 
Gaudeamus je 2.948 m2. 

PrIZIdeK K centru Za 
VZgojo, IZoBraŽeVanje In 
uSPoSaBljanje Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 1,4 mio evrov

TRAJANJE: 2016–2018

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU) je usta-
nova, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi po-
trebam iz desetih občin. Izvajajo dva programa: prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje 
in izobraževanja. Za zagotavljanje boljših pogojev izobraževanja je po-
trebno CVIU nadgraditi. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za dozidavo 
in podpisali pismo o nameri, v katerem je izražena pripravljenost župa-
nov občin SAŠA regije za sodelovanje pri tem projektu.

IZgradnja nadomeStne 
teloVadnIce PrI oš guStaVa 
šIlIha
VREDNOST PROJEKTA: 1,5 mio evrov

TRAJANJE: 2017–2020

Smo v fazi pridobivanja projektov za pridobitev gradbenega dovoljenje za 
izgradnjo nadomestne telovadnice pri OŠ Gustava Šiliha, ki bo ustrezala 
normativom in standardom današnjega časa. S tem projektom bi izboljšali 
pogoje za izvajanje telesne vzgoje na prostem in hkrati uredili promet na 
dostavni oz. intervencijski poti pred šolo.

Izobraženo Velenje

IZOBRAŽENO VELENJE
Cilji programa so zagotavljanje višjega nivoja izobrazbe lokalnega prebivalstva, zagotavljanje materialnih 
pogojev za delovanje obstoječih in razvoj novih izobraževalnih programov, izobraževanje ustreznih kadrov za 
potrebe lokalnega gospodarstva, omogočanje višje dodane vrednosti za proizvode lokalnega gospodarstva in 
zagotavljanje stabilnih pogojev za delovanje kulturno-umetniških ustvarjalcev.

V Mestni občini Velenje se zavedamo, kako pomembno je področje izobra-
ževanja za našo lokalno skupnost. V letih od 2011 do vključno 2016 smo na 
osnovnih šolah in njihovih podružničnih šolah opravili za 2,2 milijona evrov 
različnih investicijsko-vzdrževalnih in rednih vzdrževalnih del. Poleg tega smo 
sofinancirali tudi izgradnjo objekta Gaudeamus.
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IZOBRAŽENO VELENJE - otroško varstvo

Otrokom prijazno Unicefovo mesto 
Velenje je otrokom prijazno Unicefovo mesto. Gre za Unicefov mednarodni projekt, v katerega se vključujejo 
mesta, ki se zavežejo pospešeno razvijati mesto, prijazno do otrok. Mestna občina Velenje je k projektu 
pristopila maja 2008 in tudi v prihodnje se bomo trudili biti otrokom prijazni. V okviru projekta izvajamo tudi 
projekt varnih točk. Prav tako izvajamo preventivne programe za otroke in mladostnike na osnovnih in srednjih 
šolah v okviru medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami ter problematike 
nasilja med mladimi. Vsako leto organiziramo tudi dogodek Tek očkov, s katerim želimo poudariti pomen očetov 
pri vzgoji otrok. Prireditev je vsako leto bolj obiskana. V vrtcu izvajamo družinsko rekreacijo, za starše pa preko 
Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Šolo za starše pod naslovom Otroci so naše največje bogastvo.

Varne točKe V Velenju
Varna točka je prostor, kamor se lahko zatečejo otroci, če se znajdejo v 
kakršnih koli težavah. Označena so z nalepko. V varni točki so prisotni 
odrasli, ki so jih pripravljeni zaščititi in jim svetovati. V Velenju imamo 20 
varnih točk (april 2017).

IZgradnja enote encI BencI na 
KardeljeVem trgu
VREDNOST PROJEKTA: 320.000 evrov

TRAJANJE: 2011

Enoto Enci benci v pritličju večstanovanjskega bloka na Kardeljevem trgu 
smo leta 2011 adaptirali. Odprli smo tri nove oddelke za predšolske otroke 
drugega starostnega obdobja in pripadajoče prostore v velikosti 274 m2. 
Mestna občina Velenje je prostore odkupila že pred leti, glede na prostorsko 
stisko v vrtcih pa smo se odločili, da jih prilagodimo potrebam Vrtca Velenje 
in to smo tudi uspešno realizirali.

Vrtec Velenje deluje v 12 enotah na 18 lokacijah, vključno z oddelki, ki 
gostujejo na 5 osnovnih šolah. V Vrtcu Velenje se število otrok od leta 2008 
konstantno povečuje. Po številu vključenih otrok se vrtec uvršča v sam slo-
venski vrh, saj je bilo v februarju 2017 v Vrtcu Velenje vključenih že več kot 
1.420 otrok, razporejenih v 80 oddelkov.
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IZOBRAŽENO VELENJE - otroško varstvo

energetSKa SanacIja enote 
lučKa
VREDNOST PROJEKTA: 288.310 evrov, sofinanciranje s strani Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor RS 185.556 evrov 

TRAJANJE: 2013–2014

Mestna občina Velenje je v letu 2013 uspešno kandidirala na javnem raz-
pisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, 
zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS. V enoti Lučka so dela potekala 
od maja do septembra 2014. Investicija je prispevala k manjši porabi ener-
gije, objekt pa je dobil lepši izgled.

energetSKa SanacIja enote 
tInKara
VREDNOST PROJEKTA: 224.580 evrov, sofinanciranje s strani 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS 124.430 evrov

TRAJANJE: 2013–2014

Energetska sanacija enote Tinkara je pripomogla k bistveno manjši pora-
bi energije, objekt pa je odslej tudi prijaznejši za otroke in okolico.

IZgradnja nIZKoenergetSKega 
Vrtca VrtIljaK I.
VREDNOST PROJEKTA: 862.288 evrov, sofinanciranje s strani EU 
526.779 evrov 

TRAJANJE: 2010–2011

Mestna občina Velenje je zaradi potreb po zagotovitvi varstva predšol-
skih otrok v svojem okrožju in zaradi pomanjkanja prostorov zgradila 
prizidek k obstoječemu vrtcu Vrtiljak. S prizidkom smo pridobili prostore 
za štiri oddelke prvega starostnega obdobja. Objekt je zgrajen kot nizko-
energetski objekt, kar pomeni, da ima talno ogrevanje, stavbno pohištvo 
ustreza zahtevanim tehničnim predpisom pravilnika PURES, toplotna 
prehodnost posameznih konstrukcij pa ustreza vsem standardom. Ravna 
streha je pravzaprav »zelena« streha, ki omogoča uporabo padavinske 
vode. Objekt obsega vezni hodnik in štiri igralnice s pripadajočimi pro-
stori. Bruto površina prizidka je 840,25 m2. 
S tem projektom je Mestna občina Velenje zagotovila Vrtcu Velenje v 
centralnem delu mesta dodatne prostorske kapacitete v ekološko funkci-
onalnih prostorih, staršem pa omogočila dodatne možnosti za vključitev 
otrok v institucionalno obliko predšolske vzgoje. 

reKonStruKcIja oBjeKta  
VIla mojca Za PotreBe  
Vrtca Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 230.167 evrov

TRAJANJE: 2016

Prenovljeni prostori Vile Mojca, v katerih je vse do oktobra 2015 delovala 
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, ki se je nato preselila v pre-
urejene prostore Vile Rožle, so bili novemu namenu – za potrebe predšolske 
vzgoje – predani v februarju letos. Sočasno so se tri skupine otrok iz enote 
Najdihojca preselile v prenovljene prostore Vile Mojca. Igralnice v Najdihojci 
bodo na voljo mlajšim otrokom, ki se bodo v prihodnje vključevali v vrtec. 
V objektu Vile Mojca, kjer je že v preteklosti deloval vrtec, je prostora za 4 
oddelke. V stroške investicije so vključeni: strojna, elektro in gradbena dela, 
hidroizolacija, nadzor, varstvo pri delu, nakup kuhinje, pohištva, zunanjega 
igrala, nova ograja okrog zunanjega igrišča in gradnja dovozne poti. Nova 
enota spada pod okrilje organizacijske enote Najdihojca, ki je v njeni ne-
posredni bližini. 
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Velenje za življenje
Foto: Tadej Živko
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VELENJE ZA ŽIVLJENJE
Cilji programa so izboljšanje javne podobe in prepoznavnosti Velenja kot mesta z nadpovprečno kakovostjo 
življenja v nacionalnem in mednarodnem okolju, izboljšanje upravljanja ter kakovosti urbanega okolja skozi 
programe celovitih prenov stanovanjskih sosesk, izboljšanje upravljanja s praznimi komercialnimi in zasebnimi 
prostori ter izboljšanje pogojev za širitev urbanih programov in vsebin v mestnem središču ter stanovanjskih 
naseljih.

Na Mestni občini Velenje si prizadevamo, da je bi-
vanje in življenje v Velenju prijetno, da so občanke 
in občani zadovoljni in predvsem, da se v mestu 
počutijo varno. Za dobro in varno počutje občanov 
in zaupanje državnim institucijam je zelo pomemb-
no povezovanje med organi. V Velenju imamo na 
tem področju številne izkušnje in dobre rezultate. 
Leta 2002 smo ustanovili Sosvet za izboljšanje 
varnosti občanov, ki na svojih sejah obravnava 
stanje varnosti. Osrednja naloga sosveta je spod-
bujanje in vplivanje občanov na varnostno orga-
niziranje, aktivno spremljanje, preprečevanje in 
odpravljanje različnih asocialnih pojavnosti. Sosvet 
za izboljšanje varnosti občanov odlično sodeluje s 
Policijsko postajo Velenje, ji redno posreduje po-
ročila in svoje ugotovitve. Leta 2004 je bil usta-
novljen Skupni organ občinskih uprav. V takratni 
Medobčinski inšpektorat je bilo najprej vključenih 9 občin ustanoviteljic. 
V naslednjih letih so se tem občinam pridružile še ostale, poleg tega 
pa se je Skupni organ občinskih uprav preimenoval v Medobčinsko in-
špekcijo, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO), ki danes 
deluje v 15 občinah ustanoviteljicah. MIRVO obsega občinsko inšpekcijo 
(cestna, komunalna), medobčinsko redarstvo in varstvo okolja. Sodelo-
vanje med MIRVO in Policijsko postajo Velenje je že od samega začet-
ka tudi odličen primer dobre prakse. Policisti in redarji skupaj izvajajo 
različne preventivne akcije v obliki kombiniranih patrulj, ki se izvajajo 
ponoči ali pa čez dan. Partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti 
med policijo in organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, 
podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, posamezniki in 
drugimi formalnimi ter neformalnimi organizacijami, zasebno varnostni-
mi subjekti je pri zagotavljanju varnosti v mestu odločilnega pomena. 
Mestna občina Velenje izvaja različne aktivnosti tudi na področju pro-
meta. Na petih lokacijah, ki predstavljajo večjo možnost, da lahko pride 
do prometne nesreče ali so bile v preteklosti zaznane prevelike hitrosti 
vozil, izvajamo meritve hitrosti z enim stacionarnim radarjem. Z uvedbo 
brezplačnega mestnega potniškega prometa »Lokalc« smo občan-
kam in občanom omogočili varen prevoz in hkrati pomembno prispevali 
k prometni razbremenitvi mestnega središča. Vsako leto dopolnjujemo 
mestno kolesarsko omrežje. Velenjčani so zelo dobro sprejeli in vse 
pogosteje uporabljajo tudi avtomatiziran brezplačen sistem izposoje 
mestnih koles BIcY. 
Danes je seveda zelo pomembna tudi socialna varnost občank in ob-
čanov. Mestna občina Velenje je prva občina, ki je s pomočjo mnogih 
nevladnih organizacij in javnih zavodov pripravila dokument Strategija 
razvoja socialnega varstva za obdobje od 2014 do 2020. Strategija 
izhaja iz analize stanja socialnega varstva v mestni občini Velenje in po-
stavlja temelje za vzpostavitev oz. ohranjanje socialno primernega lokal-
nega okolja. Na področju socialnega varstva sofinanciramo več javnih 
del in tako pomagamo najbolj ranljivim skupinam. Leta 2009 smo usta-
novili Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Vele-
nje. Odbor koordinira dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, 
družinam in skupinam. Mestna občina Velenje zelo dobro sodeluje z 
Območnim združenjem Rdečega križa Velenje in tudi z Župnijsko Karitas 
Velenje, obema organizacijama omogočamo tudi brezplačno uporabo 
prostorov, potrebnih za delovanje. Že od leta 2010 občankam in obča-
nom omogočamo gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na 
enem mestu in brez provizije – v Mestni blagajni Velenje. Imamo tudi 
center ponovne uporabe Velenje, ki smo ga v sklopu projekta USE-RE-
USE ustanovili konec decembra 2012. Center ponovne uporabe Velenje 
deluje po principih socialnega podjetja, katerega namen ni dobiček, 
temveč družbeno koristna dejavnost. Vse od leta 2009 nudimo občan-
kam in občanom brezplačno pravno svetovanje. Iz občinskega prora-

čuna zagotavljamo sredstva za enkratne izredne denarne pomoči, ki 
jih letno prejme okoli 320 socialno ogroženih družin in posameznikov. 
Sredstva se delijo na podlagi občinskega pravilnika. Organizirano ima-
mo tudi storitev javne kuhinje, s katero zagotavljamo brezplačen topel 
obrok osebam z minimalnimi prihodki. V povprečju se v javni kuhinji 
prehranjuje 80 uporabnikov dnevno. Sodelujemo tudi pri projektu Viški 
hrane – skupaj z Območno organizacijo Socialnih demokratov Velenje, 
Lions klubom Velenje, Rotary klubom Velenje, Zaposlitvenim centrom 
GEA, Inštitutom Integra in Območnim združenjem Rdečega križa Vele-
nje zagotavljamo prevzem in predajo dnevno donirane hrane, ki je pred 
iztekom roka uporabnosti in bi jo sicer trgovci ob koncu dneva dali v 
uničenje. V letu 2011 smo odprli zavetišče za brezdomce, v katerem 
trenutno biva 9 oseb. Poleg sredstev, ki jih Območni organizaciji Rdeče-
ga križa Velenje zagotavljamo za programe na podlagi Zakona o Rde-
čem križu, zagotavljamo iz občinskega proračuna tudi sredstva za na-
kup okoli 1.950 prehrambnih paketov in pralnega praška za socialno 
ogrožene družine in posameznike. V Velenju imamo tudi varno hišo, ki 
je bila ustanovljena leta 2002 in deluje v okviru Društva regionalna var-
na hiša Celje kot nevladna in humanitarna organizacija. Mestna občina 
Velenje zagotavlja brezplačno uporabo prostorov stanovanjski skupini. 
V stanovanjski skupini biva do deset mladostnikov, ki obiskujejo srednjo 
šolo in nimajo pogojev za življenje doma. Za izboljšanje življenja starej-
ših in invalidov izvajamo v Mestni občini Velenje več projektov: Velenje, 
starosti prijazno mesto, projekt Socialna vključenost starejših v Mestni 
občini Velenje ter Občina po meri invalidov. Mestna občina Velenje tudi 
zelo dobro in redno sodeluje z vsemi verskimi skupnostmi. Ponosni 
smo, da znamo v Velenju sprejemati in spoštovati raznolikost.
Občanke in občane naše občine spodbujamo k aktivnemu preživljanju 
prostega časa, športnim društvom omogočamo brezplačno uporabo 
telovadnic, številnim društvom brezplačen najem prostorov za njihovo 
delovanje. Skrbimo tudi za bogat program kulturnih in drugih dogodkov. 
Spodbujamo organizacijo različnih prireditev, ki so namenjene različnim 
starostnim skupinam. Želimo si tudi, da mladi svoj čas preživljajo kva-
litetno, da imajo mesto, v katerem živijo radi, se v njem dobro počuti-
jo. Tako smo odprli tudi hišo bendov, v kateri smo zagotovili vadbene 
prostore devetim velenjskim glasbenim skupinam in posameznikom, saj 
smo v zadnjih letih opazili porast novih glasbenih skupin in potrebo 
po zagotavljanju prostorov za vaje glasbenih skupin različnih glasbenih 
zvrsti, ne glede na uveljavljenost oziroma prepoznavnost. Tudi v pole-
tnih mesecih poskrbimo, da mladi niso prepuščeni ulicam, organiziramo 
številne športne in druge aktivnosti za otroke, srednješolcem in študen-
tom pa omogočamo počitniško delo pri projektu »Čisto moje Velenje«. 
Mladi tako poleti urejajo mesto in okolico ter se vključujejo v medgene-
racijske projekte. 

Velenje za življenje
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VELENJE ZA ŽIVLJENJE 

Kakovost zraka in vod 
v Mestni občini Velenje
Tudi na področju urejenosti okolja smo v Velenju zelo 
aktivni, zavedamo se, da urejenost mesta in okolice 
vplivata na počutje prebivalcev naše občine. 

Ekološki informacijski sistem za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od 
leta 2010 v skupnem občinskem organu MIRVO. V letu 2010 je bil spre-
jet Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju 
Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki 
z namenom, da se zagotavlja skrb za spremljanje in nadzor nad ka-
kovostjo zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in 
okolja na območju vseh treh občin. Program pridobiva podatke o meri-
tvah ekoloških in meteoroloških parametrov s postaj na osmih merilnih 
mestih (Velenje, Pesje, Škale, Graška gora, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, 
Lokovica–Veliki vrh) in z mobilne postaje ob Termoelektrarni Šoštanj. 
Doseganje ciljev se preverja z monitoringom in meritvami, ki delujejo v 
sklopu EIS. Pomembno je stalno spremljanje stanja kvalitete zraka na 

SmučarSKoSKaKalnI center 
Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 561.208 evrov (brez DDV), sofinanciranje s 
strani MOV 390.538 evrov, Fundacija za šport 59.400 evrov

TRAJANJE: 2016

Velenje je bilo že v preteklosti prepoznavno po odmevnih prireditvah, ki 
smo jih pripravljali v nekdanjem smučarskoskakalnem centru na Graj-
skem griču ob Velenjskem gradu. Leta 2013 smo 94-metrsko skakalni-
co zaradi tehnične neustreznosti in neusklajenosti izgrajenega objekta 
z gradbenim dovoljenjem odstranili. Konec lanskega leta smo uspešno 
zaključili tehnični pregled in pridobili uporabno dovoljenje za novo zgra-

jeni skakalnici K55 in K35, ki ustrezata najnovejši tehniki skakanja in sta 
ustrezni za trening mlajših selekcij v ženski in moški konkurenci. V sklopu 
izgradnje smo obnovili tudi sodniški stolp in brunarico, v kateri so klubski 
prostori. 
Smučarskoskakalni center Velenje sedaj šteje šest skakalnic, in sicer poleg 
novih skakalnic K55 in K35 še skakalnice v velikosti K5, K8, K14 in K22. S 
centrom bo upravljal Smučarskoskakalni klub Velenje, ki je v minulem letu 
prejel grb za 60-letno uspešno delovanje na področju smučarskih skokov. 
Danes ima klub približno 100 članov, od tega 32 aktivnih tekmovalcev v 
smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. 

podlagi izvedenih meritev, redno in sprotno informiranje javnosti o more-
bitni koncentraciji škodljivih snovi v zraku ter hitro in celovito ukrepanje in 
obveščanje javnosti v primerih prekomerno onesnaženega zraka. Javnost 
je bila o rezultatih meritev kvalitete zraka redno obveščena preko spletnih 
strani in sredstev javnega obveščanja, informacije o koncentracijah merje-
nih vrednosti onesnaževal v zraku so objavljene in urno osvežene na spletni 
strani http://okolje.velenje.si/ in na spletni strani Mestne občine Velenje. 
Prav tako redno spremljamo podatke o vsebnosti prašnih delcev v zraku, ki 
jih objavlja Agencija RS za okolje. Število preseženih vrednosti je bilo v letu 
2016 (kot tudi prejšnja leta) manjše od dovoljenega. 
Na visoki ravni je v Šaleški dolini tudi kakovost vode, ki jo vse leto spremlja-
mo v reki Paki in Velenjskem jezeru. Paka dosega na vseh 3 merilnih mestih 
dobro kemijsko in ekološko stanje. Velenjsko jezero spremljamo z vidika 
kakovosti vode za kopalce. Od leta 2012 naprej, torej odkar monitoring 
redno izvajamo, meritve kažejo, da je voda primerna za kopanje.
V Velenju si prizadevamo prepoznati potrebe vseh občank in občanov; 
otrok, mladih, starejših, invalidov, socialno šibkejših … Tudi v prihodnje 
nameravamo veliko pozornosti namenjali aktivnostim, ki izobražujejo in 
ozaveščajo ter spodbujajo občanke in občane k odgovornemu ravnanju. Še 
naprej bomo izvajali vse ukrepe, da bomo našim občankam in občanom ter 
obiskovalcem našega mesta zagotavljali varno okolje, prijetno za bivanje, 
življenje in delo.

Foto: Matej Vranič
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VELENJE ZA ŽIVLJENJE - šport

drSalIšče Velenje
VREDNOST PROJEKTA: za opremo 300.000 evrov in 35.000 evrov na leto

TRAJANJE: od leta 2013 naprej

Mestna občina Velenje že četrto sezono zapored zagotavlja brezplačno dr-
sanje v Sončnem parku. Drsališče upravlja Javni zavod Rdeča dvorana, za 
delovanje pa skrbi Hokejski klub Velenje. Mestna občina Velenje za posta-
vitev drsališča in njegovo obratovanje namenja med 32 in 35 tisoč evrov na 
sezono. Na drsališču poteka organizirana vadba hokeja in curlinga, začetni 
in nadaljevalni tečaji drsanja, preko osnovnih šol in Šolskega centra Velenje 
pa poteka organizacija športnih dni. V lanski sezoni smo skupno zabeležili 
okrog 25.000 obiskov. Drsališče Velenje je v letošnji sezoni obratovalo 18 
tednov oz. 126 dni, od tega je bilo dopoldan 42 dni zasedeno zaradi špor-
tnih dni, kar je 33,3 %.

šPortnI ParK KonoVo
VREDNOST PROJEKTA: 686.000 evrov

TRAJANJE: 2013–2014

Mestna občina Velenje je v sodelovanju s KS Konovo v letu 2014 ce-
lovito uredila območje bivšega športnega igrišča na Konovem. Športni 
park Konovo omogoča izvedbo aktivnosti za otroke in mladino, športne 
dejavnosti za rekreativce in aktivnosti za starejšo populacijo. Uredili smo 
tudi kanalizacijo za zbirne vode na območju Konovega, preuredili glavno 
cesto in zgradili pločnik do parka. V prihodnje nameravamo zgraditi nov 
servisni objekt, ki bo na isti lokaciji, kot je bil umeščen nekdanji objekt. 
Objekt bo zgradil zasebnik, v njem pa bo Mestna občina Velenje uredila 
garderobe in večnamensko dvorano, ki bo namenjena različnim dejavno-
stim krajanov. Na športnem igrišču je pripravljena tudi vsa infrastruktura 
za postavitev drsališča, ki je na tem prostoru nekdaj že bilo. Morda ga 
bomo kdaj v prihodnosti ponovno obudili.

PrenoVa atletSKe SteZe na 
meStnem StadIonu Velenje oB 
šKalSKem jeZeru
VREDNOST PROJEKTA: 165.000 evrov, sofinanciranje s strani MOV 
125.000 evrov, Fundacija za šport 40.000 evrov

TRAJANJE: 2017

Atletska steza na velenjskem stadionu, ki je bila zgrajena leta 1993, je 
potrebna temeljite prenove, da bo tudi v prihodnje omogočala izvedbo 
večjih mednarodnih športnih dogodkov. Največji uporabniki Mestnega 
stadiona Velenje so Atletski klub Velenje in vzgojno-izobraževalni za-
vodi. 
V Velenju vsako leto v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije in Atlet-
skim klubom Velenje pripravimo največje atletsko tekmovanje – atletski 
miting z mednarodno udeležbo.

ZamenjaVa traVe na 
nogometnem IgrIšču
VREDNOST PROJEKTA: 235.000 evrov, sofinanciranje s strani MOV 
185.000 evrov, Fundacija za šport 50.000 evrov

TRAJANJE: 2015

Mestna občina Velenje je nogometno igrišče ob mestnem stadionu preno-
vila z najsodobnejšo umetno travo, ki ustreza najvišjim standardom. Pod 
travo je vgrajena elastična podlaga, ki zmanjša obremenjevanje telesa, 
predvsem gležnjev in kolen. Poleg zamenjave umetne trave smo zagotovili 
še dodatno zaščitno oblogo okrog igrišča in kupili opremo za redno vzdr-
ževanje igrišča.

ZamenjaVa raZSVetljaVe V 
rdečI dVoranI Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 183.000 evrov (ocenjena vrednost)

TRAJANJE: 2017

Razsvetljava v Rdeči dvorani Velenje je bila nazadnje posodobljena 
leta 1993. Standardi in propozicije tekmovanj so se v zadnjih letih zelo 
spremenili, zahteve po kakovosti razsvetljave so bistveno večje. Z za-
menjavo razsvetljave bomo zagotovili ustrezno svetilnost in z vgradnjo 
LED tehnologije omogočili lažje zagotavljanje različnih nivojev svetlobe 
ter hitrejše spremembe le-te. Pomembni pa bodo tudi prihranki porabe 
električne energije.
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aVtomatIZacIja KnjIŽnIce 
Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 161.000 evrov

TRAJANJE: 2018

Vse večje sodobne knjižnice prehajajo na avtomatizirano izposojo gra-
diva, zato tudi v Knjižnici Velenje težijo k vzpostavitvi RFID sistema 
(RFID – radiofrekvenčna identifikacija, ki deluje na principu uporabe 
elektromagnetnih radijskih valov, ki potujejo med čitalcem in nalepko 
ter tako prenašajo informacije). Sedaj v knjižnici uporabljajo črtno kodo. 
Avtomatizacija procesa zahteva nabavo nalepk za gradivo, montažo var-
nostnega sistema, nabavo računalniške opreme za vračilo in izposojo 
gradiva, ureditev štirih manjših informacijskih svetovalnih točk, poleg 
tega nov način vračanja in izposoje zahteva novo razporeditev gradiva. 
Avtomatizacija pomeni tudi razbremenitev osebja, enostavnejšo izposo-
jo in vračanje gradiva, odpravo vrst pred pultom, pridobitev prostora za 
gradivo, zmanjšanje možnosti odtujevanja gradiva, povečanje nadzora 
nad gradivom.

PrIdoBIteV In Podaljšanje 
certIfIKata mladIm PrIjaZna 
oBčIna

LETO PRIDOBITVE NAZIVA: 2012 
LETO PODALJŠANJA NAZIVA: 2016

Mestna občina Velenje je leta 2012 prejela certifikat Mladim prijazna 
občina z veljavnostjo do 2016. Konec meseca maja 2016 je Inštitut za 
mladinsko politiko objavil javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata 
Mladim prijazna občina za obdobje 2016–2020. Mestna občina Velenje 
je oddala obsežno prijavo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju kriterijev 
na vseh prednostnih področjih in sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti 
certifikata Mladim prijazna občina za obdobje do 2020.
Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim sku-
pnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Podeljuje 
se lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi prijave na 
poziv prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih letih uspešno izva-
jale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. Ti ukrepi so usmerjeni 
v integracijo vedno novih generacij mladih, to je oseb, starih od 15 do 29 
let, v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim 
hitrejšega osamosvajanja mladih. 

SPrejetje loKalnega Programa 
Kulture 2014–2020

LETO SPREJETJA DOKUMENTA: 2014

Lokalni program kulture 2014–2020 je strateški dokument, ki opredeljuje 
vizijo razvoja kulture v Mestni občini Velenje. Sledi načelom vrhunskosti, 
raznolikosti in široke dostopnosti javnih kulturnih dobrin. Usmerjen je k 
poudarjanju širšega dosega kulture in izpostavljanju ustvarjalnosti kot 
skupnega komunikacijskega medija vseh področij družbenega delovanja. 
Kulturo izpostavlja kot temelj razvoja (mentalnega, duhovnega) in social-
nega kapitala posameznika in družbe, kultivator okolja, gradnik socialne 
kohezivnosti in povezovalni člen tako lokalnega, regionalnega, nacional-
nega ter mednarodnega prostora kot stični člen medresorskega delovanja. 
Ustvarjalcem ter producentom zagotavlja podporo, z izrazito usmerjenostjo 
na uporabnike pa zagotavlja uresničevanje javnega interesa s področja kul-
ture.

SPrejetje loKalnega Programa 
raZVoja deloVanja mladIh 
2016–2020

LETO SPREJETJA DOKUMENTA: 2015

Mestna občina Velenje je prvi lokalni program mladih sprejela leta 2010 
za obdobje do konca leta 2015. Tako smo z drugo strategijo za nasle-
dnje petletno obdobje zastavili nove cilje in smernice razvoja. Glavni cilj 
je bil oblikovati strategijo, ki bo pomagala mladinskim organizacijam in 
organizacijam za mlade spodbuditi mladino, da se z njihovo pomočjo v 
Velenju izoblikujejo programi, ki bodo pokrivali širok spekter interesov 
mladih. Lokalni program razvoja delovanja mladih obsega predvsem iz-
hodišča in usmeritve delovanja mladih, vsebino in obseg posameznih 
pojavnih delov dejavnosti mladih, ki se financirajo in sofinancirajo iz jav-
nih sredstev, razvojne in strokovne naloge delovanja mladih ter okvirna 
merila in cilje za finančno ovrednotenje.

fBunKer – odPrtje Kulturnega 
StIčIšča med StarIm In noVIm V 
Podhodu Pod foItoVo ceSto V 
Velenju
VREDNOST PROJEKTA: 15.300 evrov

TRAJANJE: september 2016–februar 2017

Februarja letos je, z odprtjem Fbunkerja, Mestna občina Velenje pridobila 
novo galerijo za fotografijo in film.
Podhod pod krožiščem pri Vili Bianci je predstavljal priložnost za vzposta-
vitev sodobnega inovativnega kulturnega stičišča na prehodu iz starega 

v novejše, mlajše Velenje. Avtor Črt Valenčak je pripravil 
program za zagon in nadaljnje bogato ter raznoliko delo-
vanje centra umetniških panog, ki jih druži leča objektiva. 
Črt Valenčak je pripravil koncept in program žanrom in 
medijem programsko odprtega razstavišča in prizorišča 
umetniških, izobraževalnih ter kulturno-vzgojnih vsebin 
vizualnih umetnosti in kreativnih industrij. Vzpostavitev 
aktivne kulturne točke, ki redno povezuje ustvarjalce ter 
občinstvo bo prinesla pomembno programsko popestritev 
ponudbe tega dela mesta, v vsebinskem smislu pa bo za-
polnila vrzel v ponudbi in dejavnosti obstoječih velenjskih 
razstavišč in vzpostavila osrednje središče fotografije, in-
termedijskih umetnosti kratkega, animiranega in žanrske-
ga filma ter drugih področij ustvarjalnosti, ki temeljijo na 
ujemanju, ohranjanju in predstavljanju podob skozi leče 
fotografskih aparatov in kamer. 
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PoStaVIteV doPrSnega KIPa  
dr. Karla VerStoVšKa
VREDNOST PROJEKTA: 6.120 evrov 

LETO POSTAVITVE: 2016

Mestna občina Velenje se je v sodelovanju z Velenjsko knjižno fundacijo s postavitvijo doprsnega 
kipa in izdajo monografije poklonila znamenitemu Velenjčanu in zaslužnemu slovenskemu politiku 
dr. Karlu Verstovšku ob 145. obletnici rojstva.
Novembra lani je pred Vilo Bianco v Velenju potekalo slavnostno odkritje kipa dr. Karla Verstovška 
(1871–1923). Kip velenjskega rojaka je stvaritev akademskega kiparja Jurija Smoleta. Ob 145. 
obletnici Verstovškovega rojstva je pri Velenjski knjižni fundaciji izšla tudi njegova politična bio-
grafija, ki sta jo avtorja dr. Aleksandra Gačić in dr. Gregor Jenuš predstavila v Vili Bianci po odkritju 
kipa.

PrenoVa male dVorane doma Kulture 
Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 493.768 evrov, sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo RS 148.978 
evrov.

TRAJANJE: marec–december 2014

Mestna občina Velenje je leta 2012 v sodelovanju s Festivalom Velenje pripravila projekt obnove 
male dvorane velenjskega kulturnega doma. Dvorana ponuja sto udobnih stolov, oder s sodobno 
odrsko tehniko, opremljeno tonsko kabino, preddverje z razstaviščem in servisnimi prostori ter nov 
urejen dostop za obiskovalce. Zagotavlja kakovostne pogoje za izvedbo gledaliških, lutkovnih in 
plesnih predstav, koncertov, projekcij, intermedijskih projektov, seminarjev, preddverje pa ponuja tudi manjše razstavišče. 
To novo velenjsko prizorišče odpira poti novim umetniškim in kulturno-vzgojnim vsebinam ter v intimnem prostoru omogoča poglabljanje kulturnih 
doživetij.

PrenoVa Stare PeKarne V 
Starem Velenju 

TRAJANJE: 2012–2017

Na pobudo mladih ustvarjalcev Šaleške doline je bila vodstvu Mestne ob-
čine Velenje predstavljena problematika pomanjkanja ustreznih prostorov 
za umetniško ustvarjanje. Podana je bila ideja za revitalizacijo prostorov 
zapuščenega industrijskega objekta – Stare pekarne. Leta 2012 je poteka-
la delna prenova dotrajanih prostorov Stare pekarne. Mladi ustvarjalci so 
objekt ob izdatni pomoči (so)delavcev Mladinskega centra Velenje, Šale-
škega študentskega kluba in eMCe placa očistili, prepleskali in preuredili v 
prijeten, varen prostor za razstavišče in umetniško ustvarjanje. Od leta 2013 
so v poletnem času (od maja do septembra) ti prostori na voljo mladim 
ustvarjalcem, ki čez študijske počitnice ostanejo brez ateljejskih prostorov 
na fakulteti. Trenutno v prostorih Stare pekarne domuje Kulturno-umetni-
ško društvo Koncentrat (ki je nastalo iz jedra pobudnikov za revitalizacijo 
objekta) ter nekaj aktivnosti KS Staro Velenje. V letu 2013 je Mestna občina 
Velenje pristopila k delni sanaciji, tako je bila popravljena streha, napeljana 
voda ter kanalizacija, v objektu pa je ponovno tudi elektrika. Ob napeljavi 
elektrike je KS Staro Velenje pridobilo še zunanjo elektro omarico za pri-
reditve. Prostore lahko člani društva koristijo po svojih željah in potrebah, 
priložnostno pa so na ogled tudi obiskovalcem. V sklopu Kulturne pečice se 
vsako leto prireja več razstav in delavnic.
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regIjSKa galerIja Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 1.381.977 evrov, sofinanciranje s strani EU in RS 
68,5 %, 31,5 % MOV

TRAJANJE: januar–september 2015

V okviru projekta smo izvedli celovito sanacijo objekta, vključno z naku-
pom opreme ter vsebinsko nadgradnjo galerije. Center kreativnih industrij, 
ki je predviden v Lokalnem programu kulture Mestne občine Velenje za 
obdobje 2014–2020 in je zaživel v Regijski galeriji Velenje, pokriva deset 
občin Savinjsko-šaleške regije. S svojimi rednimi, novimi in nadgrajenimi 
programi bistveno okrepi segment kreativnih industrij tako v mestni občini 
Velenje kot tudi v širšem regijskem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. 
Z rednimi srečanji, okroglimi mizami in delavnicami spodbuja sodelovanje 
med ustvarjalnim in gospodarskim sektorjem, ustvarjalcem pa nudi stalne 
podporne storitve. Prenova Galerije Velenje je trajala devet mesecev, po 
projektu, ki ga je izdelalo podjetje Area Ars (Gregor Gojević in Saša Piano). 

SVetIšče KnjIge – ZBIrKa PrVIh 
BerIl
VREDNOST PROJEKTA: 140.400 evrov

TRAJANJE: 2018

Knjižnica Velenje je konec lanskega leta, s finančno podporo Mestne 
občine Velenje, od svojcev odkupila zbirko prvih beril zbiratelja in kultur-
nika Marjana Marinška. V zbirki je kar 1.473 beril v več kot stotih sve-
tovnih jezikih z vseh celin. Gre za izjemno dragoceno zbirko, ki prikazuje 
prve otrokove korake v svet pisne kulture po celem svetu. »Iznajdba« 
pisave je omogočila, da človek svoje izkušnje (tehnološka znanja, kulturo 
…) prenaša iz roda v rod. Osnova za učenje pisave pa je v vseh vsaj 
malo razvitih družbah ravno »priročnik«, ki ga pri nas imenujemo Prvo 
berilo. Zbirka beril je izredno poučna in izjemno atraktivna, saj omogoča 
spoznavanje različnih kultur.
Najprimernejša lokacija za zbirko je mestna knjižnica, ki med milijone črk 
vsak dan privabi vsaj 500 obiskovalcev. 

VZPoStaVIteV hIše BendoV
VREDNOST PROJEKTA: 4.600 evrov

TRAJANJE: januar–maj 2014

Na dan mladosti, 25. maja 2014, je bila novemu namenu predana Žohar-
jeva hiša v Starem Velenju. V neposredni bližini Vile Biance in krožišča pod 
skakalnico smo v objektu, ki smo ga poimenovali Hiša bendov, zagotovi-
li prostore za vaje velenjskim glasbenim skupinam. Prostori Hiše bendov 
so oživeli z minimalnimi vložki. Urejena je bila protihrupna zaščita sten in 
stropa s tervolom, za okna pa snemljiva zaščita s peno, kar omogoča zra-
čenje prostorov. Preverjene so bile tudi elektro instalacije ter urejen sistem 
tehničnega varovanja. Na osnovi izraženega interesa je bilo izbranih devet 
glasbenih skupin in posameznikov, ki so v Hiši bendov pridobili prostore za 
vaje. Trenutno je v hiši 11 bendov, skupno pa v njej vadi preko 50 glasbeni-
kov iz Velenja in Savinjske regije.

SPomInSKI center 1991
VREDNOST PROJEKTA: 260.000 evrov 

TRAJANJE: od leta 2016 naprej

Ohraniti želimo spomin na dogodke, dejanja in posamezne subjekte, ki so 
v procesu osamosvajanja Slovenije omogočili ohranitev in kasneje medna-
rodno priznanje nove države – Republike Slovenije. Zato želimo postaviti 
Spominski center 1991. MOV je za potrebe predvidene muzejske zbirke 
sprostila celotno mansardno etažo zgradbe na Kopališki cesti 3 v Velenju. 
Poleg muzejske zbirke bomo pripravili tudi prostor za predavanja, razprave 
in multimedijske predstavitve. Po menjavi ostrešja se bodo izvedla gradbe-
na dela, v prostor pa bomo namestili multimedijsko opremo in vse zbrane 
artefakte.
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Investicije v Zdravstveni 
dom Velenje
dIgItalIZacIja rentgena
VREDNOST PROJEKTA: 207.606 evrov, sofinanciranje MOV 80.000 evrov

TRAJANJE: 2014

V Zdravstvenem domu Velenje je bilo potrebno zamenjati zastarel sistem 
slikanja na rentgenske filme s sodobnim digitalnim slikanjem. Rentgenski 
aparat ostaja isti, ga je pa Zdravstveni dom Velenje nadgradil z digitalno 
tehniko, kar zdravnikom omogoča boljšo manipulacijo s posnetki, natanč-
nejše preglede, pošiljanje fotografij, ogled posnetkov z oddaljenih lokacij in 
hitrejšo diagnostiko.      

naKuP dVeh rešeValnIh VoZIl
VREDNOST PROJEKTA: 475.141 evrov, sofinanciranje MOV 100.000 
evrov 

 TRAJANJE: 2016

Zdravstveni dom Velenje je v začetku marca 2016 ob podpori Mestne 
občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki kupil dve 
reševalni urgentni vozili – Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI. 

naKuP mamografa
VREDNOST PROJEKTA: 155.000 evrov, sofinanciranje MOV 50.000 
evrov

TRAJANJE: 2016

Zdravstveni dom Velenje je v začetku leta pridobil nov digitalni mamo-
grafski aparat. To je edini mamograf takšne kvalitete na šaleškem in ko-
roškem območju. Omogoča boljšo kvaliteto pregleda ob bistveno manjši 
ogroženosti zaradi sevanja. V letu 2016 je bilo v Zdravstvenem domu 
Velenje opravljenih približno 1.450 pregledov z mamografom. 
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SocIalna KošarIca

OCENJENA VREDNOST: 1 mio evrov  

Mestna občina Velenje s sredstvi občinskega proračuna poleg zakonsko ob-
veznih socialnih transferjev financira naslednje zakonsko neobvezne oblike 
pomoči (projekt socialna košarica): odbor za pomoč občankam in občanom, 
projekt Velenje, starosti prijazno mesto, zavetišče za brezdomce in javna 
kuhinja ter projekt Viški hrane, enkratne izredne denarne pomoči, sofinan-
ciranje socialnih in zdravstvenih programov, varna hiša, dnevni centri za po-
samezne skupine, brezplačno pravno svetovanje, denarna pomoč ob rojstvu 
otroka, program Rdečega križa Velenje, projekt Občina po meri invalidov, 
dislocirana pisarna Belega obroča (pomoč žrtvam nasilja …), mestna bla-
gajna, center ponovne uporabe, brezplačen mestni potniški prevoz Lokalc in 
brezplačna izposoja koles BICY.
V letu 2017 smo za pomoč občankam in občanom namenili 925.500 evrov.

 REAL 2011 REAL 2012 REAL 2013 REAL 2014 REAL 2015 REAL 2016 SPR 2017

  POMOČ OBČANkAM  838.209 € 639.043 € 755.956 € 824.188 € 842.254 € 842.978 € 925.500 € 

  IN OBČANOM

reKonStruKcIja doma Za 
VarStVo odraSlIh Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 5 mio evrov, sofinanciranje MOV 118.561 evrov 

TRAJANJE: 2012–2021

Dom za varstvo odraslih Velenje, ki omogoča nastanitev 190 stanoval-
cem, deluje za občanke in občane občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob 
Paki. Dom je zgrajen iz dveh objektov, in sicer prvi del doma je bil zgrajen 
leta 1976, leta 1982 pa so zaradi velikih potreb po domskem varstvu do-
gradili prizidek za 86 oseb. Je dom odprtega tipa in nudi osnovno oskrbo, 
ki pomeni bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo, zdravstve-
no varstvo po predpisih s področja zdravstva ter dnevno varstvo. Poleg 
osnovnega varstva v domu za starejše pripravljajo številne razvedrilne 
dejavnosti. 
V letu 2012 so v domu pričeli s pripravo projektov za sanacijo obstoječega 
doma po zahtevah, ki jih narekuje Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih dejavnosti, ki odpravljajo tri- in štiriposteljne sobe do 
leta 2021. Tako bo DVO še prijaznejši za uporabnike.

V neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje načrtujemo izgradnjo 
do 15 oskrbovanih stanovanj za starejše občane, ki jih bomo oddali v ne-
profitni najem. 
Med našimi prebivalci je vedno več starostnikov, ki si želijo samostojnega 
življenja. Imajo dovolj finančnih sredstev za najemnino in ostale stanovanj-
ske stroške, niso pa sposobni upravljati s premoženjem ali jim je zaradi od-
daljenosti zdravstvenih storitev oteženo kvalitetno življenje. Z arhitekturno 
prilagojenimi oskrbovanimi stanovanji bomo starejšim, ki imajo primerno 
zdravstveno stanje, omogočili kvalitetno in samostojno življenje. Trenutno 
smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Velenje, StaroStI PrIjaZno 
meSto

TRAJANJE: od leta 2009 naprej

Mestna občina Velenje namenja starejšim občankam in občanom posebno 
pozornost. V letu 2009 smo pristopili k projektu Velenje, starosti prijazno 
mesto, katerega cilj je izboljšanje kakovosti življenja starejših občanov naše 
občine. Starosti prijazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene organizaci-
je pri Organizaciji združenih narodov. MOV je usmerjena v aktivno staranje, 
kar pomeni, da ostanejo občani v tretjem življenjskem obdobju delovno in 
družbeno aktivni ter živijo kar se da zdravo in zadovoljno življenje. V okvi-
ru projekta delujeta seniorski in koordinacijski odbor. Od februarja 2014 
deluje spletna stran www.starostiprijazno.si, kamor lahko vsakdo napiše 
komentar, vprašanje ali predlog glede ovir, s katerimi se srečuje v MOV.

Foto: Aleksander Kavčnik

gradnja oSKrBoVanIh 
StanoVanj
VREDNOST PROJEKTA: 1.170.000 evrov, sofinanciranje MOV 495.000 
evrov

TRAJANJE: 2017–2018
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VIšKI hrane
VREDNOST PROJEKTA: 95.000 evrov, sofinanciranje MOV: PVC 
vrečke, termične posode

TRAJANJE: od marca 2014 naprej

Mestna občina Velenje izvaja od leta 2014 projekt Viški hrane, ki 
zagotavlja hrano predvsem starejšim in invalidom. Glavni namen 
projekta je organizirati prevzem in predajo hrane, ki je pred izte-
kom roka uporabnosti in bi jo sicer trgovci ob koncu dneva dali v 
uničenje. Vsi sodelujoči v projektu so lani razdelili 3,87 t hrane. 
Projekt koordinira Zveza Lions klubov Slovenije. 

oBčIna Po merI InValIdoV

TRAJANJE: od 2004 naprej

Mestna občina Velenje je leta 2004 prejela listino Občina po meri 
invalidov. Od takrat je naloga občine obveščanje o težavah in 
spodbujanje ter izvajanje konkretnih aktivnosti v smeri odpravlja-
nja raznovrstnih ovir, s katerimi se srečujejo invalidi v občini. Ena 
izmed prioritetnih nalog v MOV je stalen pretok informacij in vse-
bin s področja zagotavljanja enakih možnosti in krepitve socialne 
vključenosti invalidnih oseb v življenje lokalne skupnosti. Smernice, 
katerim sledimo, smo zapisali v Program za izboljšanje življenja in-
validov v Mestni občini Velenje za obdobje 2014–2017. Zagotovi-
ti želimo kontinuirano izvajanje programov in storitev s področja 
športa in rekreacije, kulture, vzgoje in izobraževanja ter zdravja, 

VečgeneracIjSKI center Planet 
generacIj 
VREDNOST PROJEKTA: 792.029 evrov, sofinanciranje MOV 574.999 evrov

TRAJANJE: 2017–2021

Projekt Večgeneracijski center Planet generacij so oblikovali trije partnerji. 
Nosilec projekta je Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, partnerja v 
projektu sta UPI – Ljudska univerza Žalec in Slovenska filantropija – Hiša 
sadeži družbe Žalec. Projekt je nastal v sodelovanju z 11 občinami in 16 raz-
ličnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju Upravnih 
enot Velenje, Žalec in Mozirje. Projekt ponuja različne preventivne progra-
me, ki zagotavljajo socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin, zmanjšujejo 
tveganje revščine in preprečujejo zdrs v socialno izključenost. 
Planet generacij ciljnim skupinam zagotavlja neformalno druženje in sre-
čevanje, ki ni vsebinsko določeno in predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje 
socialne mreže, informiranje uporabnikov. VGC deluje kot informacijsko 
središče, kar pomeni, da so uporabnikom na voljo tudi informacije o raz-
položljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja 
socialnih stisk in težav, izvedba številnih vsebin v obsegu 24 ur tedensko s 
poudarkom na integraciji, socialni vključenosti, spodbujanju enakih možno-
sti, sodelovanju, izboljšanju zaposljivosti ter zmanjšanju tveganja revščine in 
dvigu kakovosti življenja ranljivejših skupin. 

socialnega varstva in zaposlovanja za aktivno vključevanje invalidnih oseb 
v vsakdanje življenje lokalne skupnosti. V Mestni občini Velenje deluje tudi 
Svet za invalide, ki povezuje in usklajuje delo vseh, ki se ukvarjajo z invalidi 
na območju Velenja. 
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uSe-reuSe – center PonoVne 
uPoraBe Velenje (cPu)

TRAJANJE: april 2011–december 2014

V sklopu projekta USE-REUSE, ki sta ga sofinancirala Evropski socialni sklad 
in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, je bil ustanovljen Cen-
ter ponovne uporabe Velenje (Šaleška cesta 2d, PC Standard, 031 683 959). 
Projekt je vodil Okoljsko-raziskovalni zavod s partnerji in pridruženimi par-
tnerji, med katerimi je bila tudi Mestna občina Velenje.
Mestna občina Velenje je z lastnimi sredstvi pomagala pri vzpostavitvi CPU 
Velenje tako, da je zagotovila urejene prostore ter njihovo vzdrževanje, za-
poslila javnega delavca, omogočila nakup začetne opreme za delovanje. 
CPU deluje po sistemu socialnega podjetja, katerega namen ni dobiček, 
temveč družbeno koristna dejavnost. V CPU lahko občani oddajo stvari iz 
gospodinjstev, kot so: pohištvo, manjši gospodinjski aparati, posoda, ke-
ramika, športna oprema, knjige, dekorativni dodatki (slike, spominki…) in 
otroška oprema. Pri njih jih popravijo, inovativno obnovijo in prodajo novim 
uporabnikom po simbolični ceni. 

meStna Blagajna meStne 
oBčIne Velenje

VREDNOST PROJEKTA: 58.242 evrov (za leto 
2016)

TRAJANJE: od julija 2010 naprej 

Mestna blagajna Mestne občine Velenje deluje 
od 1. 7. 2010 naprej. Ustanovili smo jo zato, 
da bi našim občankam in občanom omogočili 

gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na enem mestu brez 
plačila bančne provizije. Provizijo za plačilo položnice, ki bi jo sicer morali 
plačati občani, krijejo sodelujoča podjetja, pokriva se tudi s sredstvi pro-
računa MOV. Vse do leta 2016 je blagajna delovala v prostorih občinske 
stavbe, od januarja 2016 dalje pa deluje v prostorih Delavske hranilnice, 
d. d, kjer lahko občanke in občani položnice plačujejo vsak delovni dan 
od 8.30 do 17. ure. Mestna blagajna je med občani Velenja zelo dobro 
sprejeta, kar dokazuje vsakoletno povečanje obiska in plačil položnic. V 
letu 2010 je bilo v povprečju plačanih 10.783 položnic v enem mesecu, 
v letu 2015 že 18.064. S prenosom izvajanja storitev mestne blagajne 
na Delavsko hranilnico pa se je povprečno število plačanih položnic na 
mesec povečalo na 24.583 oz. za 36,09 % v primerjavi z letom 2015.
Trudimo se, da bi bila dostopnost storitev mestne blagajne čim večja, 
zato smo se v sodelovanju z Občino Šoštanj dogovorili, da lahko ob-
čanke in občani Velenja plačujejo svoje položnice tudi v Mestni blagajni 
Občine Šoštanj, prav tako pa lahko občani Šoštanja plačujejo svoje po-
ložnice v velenjski mestni blagajni. 
S plačilom položnic brez provizije skušamo olajšati socialno stisko naših 
občank in občanov.

BreZPlačno PraVno SVetoVanje 
Za oBčanKe In oBčane meStne 
oBčIne Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 20.000 evrov na leto

TRAJANJE: od februarja 2009 naprej

Mestna občina Velenje že od leta 2009 nudi brezplačno pravno pomoč 
vsem občankam in občanom, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Me-
stni občini Velenje. Svetovanje pogodbeno izvaja izbrani zunanji izvajalec 
na sedežu občine (Titov trg 1, Velenje) vsak torek od 14. do 16. ure, vsako 
prvo in tretjo sredo v mesecu od 12. do 14. ure, vsako drugo in četrto sredo 
v mesecu od 15. do 17. ure in vsak četrtek od 8. do 10. ure, kar pomeni 
okvirno 277 ur na leto. 
Brezplačno pravno svetovanje je na razpolago vsem občankam in obča-
nom, ki se morajo za svetovanje predhodno naročiti po telefonu.
Izvajalec izvaja svetovanje z vseh področij prava, največ dednega, družin-
skega, delovnega in obligacijskega, izvršilnega ter stvarnega, pomaga pri 
izpolnjevanju različnih obrazcev in vlog, tolmači pogodbe, sodbe, odločbe 
in oporoke, napotuje na ustrezne institucije. Po nasvete se mesečno oglasi 
povprečno 24 občank in občanov oziroma v povprečju več kot 90 na mesec.

jaVna dela
VREDNOST PROJEKTA: 301.359 evrov v letu 2016

TRAJANJE: od januarja 1999 naprej 

Mestna občina Velenje na podlagi javnega povabil Zavoda za zaposlovanje 
RS že vrsto let izvaja projekt javnih del, večje število odobrenih programov 
in s tem večje število udeležencev pa imamo od leta 2003 dalje. Povprečno 
število vključenih brezposelnih oseb na leto v programih, katerih izvajalec 
in naročnik je občina, je 14. MOV vsa leta izraža javni interes in sofinancira 
tudi javna dela nekaterih drugih institucij, ki delujejo na področju družbenih 
dejavnosti (na področju kulture in mladine, zdravstva in sociale, izobraže-
vanja in športa).
V letošnjem letu so Mestni občini Velenje odobrili 11 javnih delavcev, od 
tega so v programe vključene 4 invalidne osebe. Na področju družbenih de-
javnosti je bilo odobrenih 46 javnih del. Na področju zdravstva in sociale bo 
delalo 9 oseb, na področju kulture in mladine 20 oseb, na področju športa 
4 osebe ter na področju izobraževanja 13 oseb. 
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, izvajajo se 
v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest in so namenjena aktiviranju brez-
poselnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci 
brezposelnih oseb. 
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Drugi projekti za 
zagotavljanje večje 
kakovosti bivanja
cItY ImPulSeS – VZPoStaVIteV 
čeZmejnega SodeloVanja meSt, 
IZdelaVa In PreIZKuS noVe 
StrategIje, InStrumentoV 
In metode jaVno-ZaSeBnega 
PartnerStVa Za loKalnI raZVoj
VREDNOST PROJEKTA MOV: 200.000 evrov, sofinanciranje s strani EU in 
RS 95 %, 5 % MOV

TRAJANJE: januar 2012–julij 2014

S sodelovanjem pri projektu smo želeli povečati atraktivnost mestnih središč 
in kvaliteto bivanja v njih. Glavni rezultati projekta City Impulses so odprtje 
Galerije na prostem na pešpoti, ki vodi od glavne velenjske pošte do Karde-
ljevega trga, ureditev tržnice z nadstreškom, igrišča brez igral za najmlajše 
na osrednjem prostoru sprehajališča ter ureditev forma vive s klopjo ob 
Osnovni šoli Šalek, ki je nastala v sodelovanju s prebivalci Šaleka. 

naKuPI gaSIlSKIh 
VoZIl
VREDNOST PROJEKTA: preko 1,4 mio 
evrov od leta 2006

TRAJANJE: od leta 1996 naprej

Gasilska vozila so poleg usposobljenih in 
opremljenih gasilcev temelj dobre javne 
gasilske službe vsake občine. Opremljenost 
z vozili je v naši občini izredno dobra, kar 
je posledica dobrega planiranja opremlja-
nja z večjimi vozili in nadzora nad voznim 
parkom skozi vse leto. Začenja se nov ciklus 
opremljanja prostovoljnih gasilskih društev 
z gasilskimi vozili. Cilj tega projekta je za-
menjava sedmih vozil za prevoz moštva v 
vseh sedmih društvih. Nova vozila bodo 
imela štirikolesni pogon, vlečno kljuko, ta-
hograf, klimo in druge sisteme, potrebne 
za izvajanje gasilske službe. Vozila bodo 
takšna, da bodo zagotavljala varen in za-
nesljiv prevoz otrok, predvsem pa varen in 
zanesljiv prevoz gasilcev – operativcev in 
posebne opreme na večje intervencije, kot 
so poplave, plazovi ali žled.
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gaSIlSKI domoVI V meStnI 
oBčInI Velenje
VREDNOST PROJEKTA: od leta 2010 preko 510.000 evrov 

TRAJANJE: od leta 2010 naprej

V Mestni občini Velenje imamo sedem gasilskih domov. 
Gasilski domovi v Šentilju, Velenju, Šaleku in Vinski Gori so 
samostojni objekti, namenjeni gasilski dejavnosti, domovi v 
Pesju, Škalah in Bevčah pa so večji objekti, v katerih imajo 
prostore tudi drugi. Zadnja leta smo največ vlagali v obnovi-
tvena in vzdrževalna dela, predvsem obnove streh, menjave 
oken in vrat, menjave garažnih vrat, obnavljanje orodišč in 
garaž ter ostalega. Prednost so imeli projekti, pri katerih se 
je zagotavljala večja energetska izkoriščenost objektov, kar 
je zmanjšalo stroške vzdrževanja objektov.
Trenutno poteka adaptacija in dograditev Gasilskega doma 
Velenje, ki je največji gasilski dom na območju občine. 

ProjeKt ImBY – V mojem 
dVorIšču (nadgradnja 
cPu)
VREDNOST PROJEKTA MOV: 276.832 evrov, sofinanciranje 
s strani EU in RS 95 %, 5 % MOV

TRAJANJE: december 2013–december 2015

Mestna občina Velenje je decembra 2015 uspešno zaključila 
projekt My Back Yard (IMBY), ki je bil financiran iz sredstev 
EU. Splošna cilja projekta sta bila izboljšanje kakovosti ži-
vljenja prebivalcev ter varstvo narave in okolja. Najpomemb-
nejši temelj za trajnostni razvoj je trajnostni sistem ravnanja 
z odpadki, naravnih virov in energije. Ker so občanke in 
občani zelo dobro sprejeli CPU in ker je njegovo delovanje 
pokazalo številne merljive pozitivne učinke, smo se odločili, 
da ga nadgradimo. S projektom IMBY smo tako nadgradili 
Center ponovne uporabe Velenje in za njegovo delovanje za-
gotovili primerno opremljene dodatne prostore. Kupili smo 
električno delovno vozilo za zbiranje in prevoz predmetov 
iz gospodinjstev. S tem lahko še uspešneje izpolnjujemo ci-
lje CPU, ki so zmanjšanje količin odpadkov in števila divjih 
odlagališč, ponovna uporaba ter izboljšanje socialnega in 
ekonomskega statusa prebivalstva.

ProjeKt taB – VdIhnImo 
SVeŽ ZraK 
VEDNOST PROJEKTA MOV: 189.220 evrov, sofinanciranje s 
strani EU 85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: avgust 2011–julij 2014

Glavna tema projekta je bila zmanjšanje škodljivih učin-
kov onesnaževanja zraka na zdravje ljudi in zagotavljanje 
zdravega okolja za prebivalce. V okviru projekta TAB smo 
ustanovili Okoljsko platformo za Šaleško dolino, pripravili 
Oceno ranljivosti za okolje Šaleške doline, vzpostavili trime-
sečni monitoring prašnih delcev in izdelali Akcijski plan za 
izboljšanje kvalitete zraka v Šaleški dolini. Ena izmed glavnih 
pridobitev v okviru projekta TAB je bila nova informacijska 
točka, locirana na Cankarjevi cesti – dvostranski digitalni 
prikazovalnik, ki poleg vremenskih podatkov (temperatura, 
veter, vlaga) prikazuje tudi podatke o vrednostih žveplovega 
dioksida in ozona v zraku. Stanje kvalitete zraka še vedno 
prikazujemo tudi v grafični obliki, ki slikovito in enostavno 
ponazarja vrednosti žveplovega dioksida in ozona v zraku. 
S to pridobitvijo smo vedno seznanjeni s kakovostjo zraka v 
našem mestu. Do sedaj so meritve pokazale samo prekorači-
tve pri ozonu, sicer pa so bile vse vrednosti znotraj zakonsko 
dovoljenih mej.
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ParKS and PeoPle – ParKI In 
ljudje 
VREDNOST PROJEKTA: 17.900 evrov

TRAJANJE: 2010–2011

Mestna občina Velenje je uspešno kandidirala s projektom PARPE – Parks 
and People na razpisu v sklopu programa Evropa za državljane 2007–2013 
– Tematsko mreženje partnerskih mest. Cilj projekta je bil izmenjava izku-
šenj, znanja in dobrih praks vključenih partnerskih mest z namenom do-
seganja boljšega vključevanja oz. integracije organov lokalne skupnosti v 
okoljsko izobraževanje in trajnostne energetske sisteme. 

clear – Za VSe 
doStoPna Kulturna 
dedIščIna
VREDNOST PROJEKTA MOV: 150.000 evrov,  
sofinanciranje s strani EU 85 %, 15 % MOV 

TRAJANJE: januar 2011–oktober 2013

Cilj projekta je vzpostaviti vrsto različnih mehanizmov, ki bodo pripomogli 
k izboljšanju odnosa do kulturnih vrednot. Različnim zainteresiranim skupi-
nam smo skozi projekt ponudili orodja in praktične izkušnje za izboljšanje 
polne dostopnosti do lokalnih objektov kulturne dediščine in vrednot. V pro-
jektu smo se dotaknili pet vrst dostopnosti: fizična dostopnost do/in kultur-
nih vrednot, dostopnost do znanja in informacij o kulturnih vrednotah preko 
različnih orodij, medijev, ekonomska dostopnost, psiho-socialna dostopnost 
in družbeno-kulturna dostopnost. 
V Mestni občini Velenje smo v okviru projekta CLEAR deloma nadgradili 
obstoječe razstave na gradu Velenje za senzorno ali mobilno ovirane osebe. 
Posneli smo film, izdelali tipni vodič za slepe po zbirkah gradu, z brajico 
opremili napisi na vhodih v razstavne prostore, izdelali tipni zemljevid ra-
zvoja gradu Velenje skozi čas ter načrt varnih poti za osebe z okvaro vida 
v Velenju. 

stanovanj občina, kot tekoča vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih. 
Adaptacijo izpraznjenih stanovanj izvajamo sami. V letu 2016 smo v celoti 
adaptirali 11 stanovanj v skupni vrednosti 80.000 evrov, v letu 2015 10 
stanovanj v skupni vrednosti 50.000 evrov, prav tako v preteklih obdobjih 
vsako leto v povprečju 10 stanovanj. V celovito prenovo spada celotna 
sanacija elektro instalacij, strojnih instalacij, menjava stavbnega pohištva, 
menjava podov in ostala gradbeno-obrtniška dela.

celoVIte PrenoVe StanoVanj V laStI meStne oBčIne Velenje
VREDNOST PROJEKTA: 230.000 evrov

TRAJANJE: od leta 2012–2016

Strokovne službe Urada za razvoj in investicije MOV trenutno upravljajo z 
852 neprofitnimi stanovanji, 8 bivalnimi enotami, 28 službenimi stanova-
nji in 9 poslovnimi prostori v večstanovanjskih objektih. Investicijsko vzdr-
ževanje stanovanj se izvaja na podlagi letnega plana upravnikov, in sicer 
tako vzdrževanje skupnih delov in naprav objektov, v katerih ima lastništvo 
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raZPIS Za dodelIteV neProfItnIh 
StanoVanj V najem

TRAJANJE: razpis objavljamo predvidoma vsaki dve leti

Mestna občina Velenje predvidoma vsaki dve leti objavi razpis za dodelitev 
stanovanj v najem. Na zadnjih šestih razpisih je bilo rešenih skupno 53 % 
vlog. Podatki se nanašajo samo na dodeljevanje neprofitnih stanovanj v 
najem in ne upoštevajo podatkov o dodeljevanju bivalnih enot in službenih 
stanovanj. Upoštevati je potrebno še delež odklonjenih in prosilcev, ki v 
času veljavnosti prednostne liste odstopijo od vloge; teh je približno petina. 
Visok delež rešenih vlog izhaja predvsem iz povečanega števila pridobiva-
nja neprofitnih stanovanj MOV v zadnjem petletnem obdobju in naporov 
strokovnih služb po ustreznem reševanju vlog prosilcev. Iz analize vlog je 
razvidno tudi, da je vedno več prosilcev ali njihovih družinskih članov brez-
poselnih, kar ob dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem za občino pome-
ni do 80-odstotno subvencioniranje najemnine. 

Dodeljena in zamenjana stanovanja po razpisih Mestne občine Velenje

Razpis/leto Dodelitve Zamenjava Skupaj 

2002 160 16 176 

2004 163 84 247 

2007 81 27 108 

2009 118 33 151 

2012 120 59 179 

2015 228 33 261 

Skupaj 870 252 1.122  

Število rešenih vlog po zadnjih razpisih 

Leto razpisa Število  Število % rešitev 
 upravičencev  rešenih primerov 

2002 319 176 55

2004 268 247 92

2007 219 108 49

2009 299 151 51

2012 327 179 55

2015 339 261 77

Skupaj 1.771 1.122 63

renewtown – noVa 
PoStSocIalIStIčna meSta: 
KonKurenčna In PrIVlačna
VREDNOST PROJEKTA MOV: 181.620 evrov, sofinanciranje s strani EU 
85 %, 15 % MOV

TRAJANJE: april 2011–marec 2014

Več kot 300 milijonov ljudi iz srednje Evrope živi v mestih ali delih mest, 
zgrajenih v obdobju socializma in komunizma (1945–1989). Ti ljudje se 
soočajo s težavami, povezanimi z nizko kvaliteto bivanja. Namen pro-
jekta ReNewTown je bil ustvariti pogoje za uravnotežen razvoj mest ali 
tistih njihovih delov, ki so nastali v dobi socializma.
Mestna občina Velenje je v okviru projekta ReNewTown obudila tudi 
nesnovno kulturno dediščino, ki je močno zaznamovala nastanek mesta 
Velenje – udarniške delovne akcije. S pomočjo mladih in starejših pro-
stovoljcev smo s prostovoljnim delom obnovili igrišče v KS Gorica. Igrišče 
smo nadgradili v moderno večnamensko javno površino, ki je postala 
prostor medgeneracijskega in medkulturnega dialoga ter hkrati ponuja 
možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa. meStna trŽnIca Velenje

VREDNOST PROJEKTA: 133.000 evrov

TRAJANJE: od leta 2011 naprej

Zaradi rušitve objekta Košaki leta 2011, v sklopu katerega je do takrat 
delovala tržnica, je Mestna občina Velenje pristopila k ureditvi Mestne 
tržnice Velenje na novi lokaciji, in sicer na ploščadi med Centrom Nova in 
atrijem bivšega KSC, ob Cankarjevi ulici v samem centru mesta.
Mestna tržnica Velenje, ki je bila leta 2014 dopolnjena z novimi prodaj-
nimi hišicami in posledično deloma preseljena na drugo stran Cankarjeve 
ulice, obratuje vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih. Med tednom svo-
je pridelke in izdelke prodajajo lokalni kmetijski pridelovalci v 4–5 pro-
dajnih hiškah, ob sobotah pa je ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov še 
veliko večja, takrat je na tržnici prisotnih kar 50 kmetijskih pridelovalcev, 
pretežno iz Šaleške in Zgornje Savinjske doline, nekaj jih prihaja tudi iz 
drugih krajev po Sloveniji.
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Velenje je mesto številnih priložnosti.

ecrr – eVroPSKa Kulturna Pot 
reformacIje 
VREDNOST PROJEKTA MOV: 181.478 evrov, sofinanciranje s strani EU  
85 %, 15 % MOV 

TRAJANJE: julij 2016–junij 2019

Projekt je usmerjen v združevanje dediščine reformacije kot del skupne zgo-
dovine in kulture srednje Evrope v skupnem programu in identiteti. Namen 
projekta je spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje te-
matske kulturne dediščine v slogu reformacije prek prenosa znanja v okviru 
partnerstva. Razvili bomo akcijski načrt za zagotavljanje trajnostnega upra-
vljanja kulturne dediščine poti reformacije. 
V okviru projekta bomo v MOV izdelali brošuro z informacijami o prisotnosti 
reformacije v Šaleški dolini, na identificiranih lokacijah postavili informacij-
ske table ter vzpostavili informacijsko točko Evropske kulturne poti reforma-
cije na Velenjskem gradu. 

ee culture – energetSKa 
učInKoVItoSt oBjeKtoV 
Kulturne dedIščIne
VREDNOST PROJEKTA MOV: 314.716 evrov, sofinanciranje s strani EU 
in RS 95 %, 5 % MOV

TRAJANJE: januar 2014–december 2015

Cilj projekta je bilo povečanje energetske učinkovitosti stavb kulturne 
dediščine, kar je bilo doseženo z izmenjavo znanj, izkušenj in praks med 
pomembnimi akterji Slovenije in Hrvaške ter sanacijo dveh objektov. 
V okviru projekta EE CULTURE smo izvedli energetsko sanacijo dveh 
objektov kulturne dediščine. Na hrvaški strani se je izvedla rekonstruk-
cija Županijske palače v Krapini, na slovenski pa rekonstrukcija objekta 
Vila Rožle, ki se nahaja v Velenju, natančneje v Sončnem parku. Objekt 
Vila Rožle razpolaga s 333 m² skupne notranje površine, ki je razdeljena 
v dve etaži z mansardo. Objektu smo dozidali nadstrešnico, ki omogoča 
izvajanje določenega dela aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mla-
dine Velenje zunaj, pred objektom, ne glede na vremenske razmere. Z 
energetsko sanacijo objekta smo zmanjšali rabo energije za delovanje, 
prispevali k zmanjšanju negativnih izpustov v ozračje, kar bo pozitivno 
vplivalo tudi na okolje, objekt smo obvarovali pred nadaljnjim propa-
danjem in pridobili kakovostni prostor, v katerem deluje Medobčinska 
zveza prijateljev mladine Velenje.

BreZPlačne wI-fI točKe V Velenju In oKolIcI
VREDNOST PROJEKTA: 191.782 evrov

TRAJANJE: od leta 2008 naprej

V letu 2008 smo vzpostavili brezplačno interne-
tno omrežje v mestnem središču (Titov trg, Trg 
mladosti, park pri gimnaziji, Cankarjeva cesta, 
okolica Rdeče dvorane Velenje, Zdravstveni dom 
Velenje). V letih od 2008 do 2016 smo brezžično 
omrežje nadgradili in posodobili. Omrežje smo 
nadgradili z dodatnimi brezžičnimi točkami, in si-
cer na vseh lokacijah, kjer imamo dodatne BICY 
postaje (Sončni park, kotalkališče, Avtobusno 
postajališče Velenje, Center Nova, Dom kulture 
Velenje, Mladinski hotel Velenje). Že obstoje-
ča omrežja smo razširili na lokacijah Velenjska 
plaža, Paški Kozjak in Škalske Cirkovce. Doda-
tno smo omogočili tudi uporabo WiFi omrežja v 
Domu za varstvo odraslih Velenje in na Cankar-
jevi cesti za potrebe tržnice. 
Brezplačen dostop je na voljo vsem občanom in 
obiskovalcem Velenja kot sredstvo za komuni-
ciranje, informiranje, učenje, pa tudi za zabavo. 
Brezplačno brezžično internetno omrežje bomo 
širili tudi v prihodnje, saj je odziv občanov zelo 
pozitiven.
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Velenje je mesto številnih priložnosti.

SPletna Stran meStne oBčIne Velenje  
www.Velenje.si

Splet postaja nepogrešljivi del našega vsakdana vedno večjemu številu ljudi. V svoji 
raznorodnosti je ogromen vir informacij, zabave, socialnega druženja in storitev, ki se 
intenzivno razvija in uporabnikom dnevno ponuja nove tehnologije in različne naprave. 
Mestna občina Velenje že več kot 15 let sledi razvoju in prikazu informacij in storitev tudi 
v tem mediju, pa vendar smo v letu 2013 ugotovili, da smo na doseženem iz preteklih 
let zastali. Svojim uporabnikom smo z letom 2014 želeli ponuditi novo, enostavnejšo in 
lepšo uporabniško izkušnjo, ki bo z informacijami še bolj bogata, obenem pa lažja za 
uporabo in bolje zlita z videzom sodobnega mesta in občine, kar Mestna občina Velenje 
gotovo je. 

Projekta smo se lotili ambiciozno; za začetek smo prebrskali in analizi-
rali na ducate strani primerljivih občin, pregledali različne natečaje in 
nagrajene spletne strani in pobrskali po najboljših primerih prakse po 
svetu. Ob prenovi spletišča smo želeli v obiskovalcu zbuditi vtis mesta 
oz. občine kot sodobne, čiste, optimistične in mladostne skupnosti, v ta 
namen pa smo se odločili v podlago umestiti veliko podložno fotografijo 
mesta, na njo pa položiti le skrbno izbrane podatke in povezave. Čeprav 
je obiskovalcem na voljo tudi klasična menijska struktura, smo na na-
slovnici izpostavili le dva tipa podatkov: dnevna sporočila uprave MOV 
in hitre povezave na podstrani, ki so rezultat analize pogostosti obiska 
strani prejšnje izvedbe spletišča. Povezave na desnem delu naslovnice 
tako predstavljajo premišljen izbor oz. en sam klik do 90 % najpogoste-
je obiskanih vsebin spletnih strani. Na sredini naslovne strani smo pustili 
prostor prazen in namenjen občasnim izpostavljenim obvestilom, ki se 
spreminjajo iz tedna v teden in so vedno podprte z grafiko. Spletišče 
www.velenje.si je v celoti zasnovano v t. i. »responsive designu«, kar 
pomeni, da se razmestitev vsebin na strani samodejno prilagaja prikazo-
valni napravi oz. velikosti odprtega okna v vašem brskalniku. 

Rezultati prenove spletišča so zelo dobri, saj se je obiskanost precej 
dvignila in danes dosega približno 1.200 obiskovalcev na dan – to pa je 
za spletišče, ki ponuja predvsem upravne informacije in podatke, precej-
šnja številka. Verjamemo, da se obiskovalci radi vračajo tudi zaradi pre-
ko 200 v celoto povezanih podstrani, kjer objavljamo vse od obrazcev, 
uradnih vestnikov, brošur, zgodovinskih podatkov, prireditev, podatkov 
o delu Sveta MOV, uprave in še in še. Iz Slovenije nas obiskuje kar 98 
% obiskovalcev, v deležih pod 0,5 % pa mu sledijo obiski iz Nemčije, 
Hrvaške, ZDA, BiH in Srbije.

Vse uporabnike vljudno vabimo, da se naročijo na obvestila našega 
uredništva. Za morebitne pripombe in ideje smo v uredništvu spleti-
šča vedno odprti in bomo veseli vaših mnenj, ki jih lahko pošljete na  
info@velenje.si.
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RAZPISI MESTNE OBČINE VELENJE ZA 
SOFINANCIRANJE V LETU 2017

SREDSTVA

11 tisoč evrov 
objavljen v mesecu januarju 2017

19 tisoč evrov 
objavljen v mesecu januarju 2017 

678.500 evrov 
objavljen od 30. 12. 2016 do vključno 27. 1. 2017

50 tisoč evrov 
objavljen od 15. 9. 2016 do vključno 11. 10. 2016

25.400 evrov 
objavljen od 10. 3. 2017 do 10. 4. 2017

 

120 tisoč evrov 
objavljen od 17. 3. 2017 do 30. 11. 2017

 

55.600 evrov 
objavljen 29. 11. 2013 za štiriletno obdobje

 
160 tisoč evrov 
objavljen 6. 11. 2015, javno naročilo 

 

 

88.050 evrov 
objavljen od 5. 12. 2016 do 9. 1. 2017

45 tisoč evrov 
objavljen od 17. 2. 2017 do 20. 3. 2017

 

15 tisoč evrov 
objavljen od 17. 2. 2017 do 20. 3. 2017

30 tisoč evrov 
objavljen prvi teden maja 2017

50 tisoč evrov  
objavljen v mesecu juniju

8.200 evrov 
objavljen od 6. 2. 2017 do 20. 3. 2017  

(ukrep 2. do 14. 8. 2017) 

RAZPISI MO Velenje

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH 

ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, 

KI JIH BO V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V MESTNI 

OBČINI VELENJE ZA LETO 2017 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 

MESTNI OBČINI VELENJE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE ALI ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA 

POSEBNO NADARJENE ŠTUDENTE ALI ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH 

POKLICNIH USMERITEV ALI NADPOVPREČNO DRUŽBENO ANGAŽIRANE ŠTUDENTE V 

MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN 

ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 

2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO 

PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 

2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENEGA PROGRAMA ZA 

BREZDOMCE, »ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE«, V MESTNI OBČINI VELENJE ZA OBDOBJE 

OD 2014 DO 2017

OPRAVLJANJE STORITEV PREHRANE ZA POTREBE UPORABNIKOV ZAVETIŠČA ZA 

BREZDOMCE IN SOCIALNO OGROŽENE OBČANE MESTNE OBČINE VELENJE ZA 

OBDOBJE OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2017, PRI KATERI PONUDNIK UPORABI DEL ŽIVIL, 

PRIDELANIH NA EKOLOŠKI NAČIN 

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 

2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IN FINANCIRANJE PROJEKTOV MLADIH ZA 

DOSEGO CILJEV IZ LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V 

MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KI JIH BO 

V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH 

KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V MESTNI 

OBČINI VELENJE ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN 

PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2017 
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PREDSTAVITEV URADOV MESTNE OBČINE VELENJE

urad Za raZVoj In InVeStIcIje 
Urad za razvoj in investicije izvaja naloge s področja upravljanja nepre-
mičnega premoženja občine (stanovanja, poslovni prostori, objekti), za-
ščite in reševanja, požarne varnosti, razvoja podjetništva, gospodarstva 
in turizma, delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti, pridobivanja 
sredstev za različne projekte iz EU in države, obratovalnih časov go-

stinskih lokalov, dodelitve neprofitnih stanovanj v 
najem, novogradnje stanovanj, spodbujanja delo-
vanja veteranskih organizacij ter nekatere naloge 
podpornih služb za občinsko upravo.

Alenka Rednjak,  
vodja urada za razvoj in investicije

 ✎ Izziv nam predstavljajo prav vse naloge in z odličnimi sodelavci jih 
poskušamo čim bolje izvajati. Pri mojem dolgoletnem delu so mi naj-
večji izziv predstavljali gasilci. Njihovo požrtvovalno delo me vedno 
znova motivira – so zgled, kako pomagati sočloveku.

»Pomagaj sočloveku, pa boš bolje in lepše živel.«

urad Za urejanje ProStora
V Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje izvajamo predvsem 
naloge povezane z načrtovanjem prostora in aktivnosti v njegovi poja- 
vni, grajeni podobi, obenem pa naloge segajo tudi na druga področja, 
kot so kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja, varstvo okolja, geo-
grafski informacijski sistem, promet z zemljišči, oglaševanje in obračun 
dajatev, vezanih na prostor. Z nami se verjetno najpogosteje srečate ob 
izdaji soglasij k posegom v prostor, potrdil o namenski rabi oz. loka-

cijskih informacij, odločb o plačilu komunalnega 
prispevka in tudi ob javnih razgrnitvah in na javnih 
obravnavah prostorskih aktov, ko vas sprašujemo 
po mnenju ali pripombah na zastavljene rešitve.  

Mag. Branka Gradišnik,  
vodja urada za urejanje prostora 

 ✎ Ker je prostor izrazito živ organizem, podvržen nenehnim spremem-
bam zakonodaje in interesov po spremenjeni rabi, je delo, ki ga opra-
vljam izjemno pestro in večinoma končano kot kompromis različnih 
interesov. Svojo vlogo v teh procesih vidim v zagovarjanju stališč, ki 
pomenijo dolgoročno dvig kvalitete bivanja v mestu oz. občini in ki 
že tako visoke standarde bivanja še zvišujejo. Izboljšujejo zrak, vodo 
in zemljo, izboljšujejo dostopnost do vsebin in širijo ponudbo. Delo je 
izredno zanimivo, najbolj pa sem vesela, ko se projekti iztečejo v kva-
litetno realizacijo, ki dviga kakovost delovanja in bivanja vseh nas.

»Prostor je dobrina, ki smo ga na posodo dobili od 
zanamcev.«

urad Za Komunalne dejaVnoStI 
Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje pokriva področje 
izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celo-
te. Skrbi za urejenost cest, pohodnih površin, zelenic, garaž, razsvetljave, 
vode (čiste in odpadne), za odpadke, komunalno ureditev, odpravljanje 
posledic naravnih nesreč in še vrsto drugih nalog. Osrednja področja 
dela so podpisane koncesijske pogodbe in s tem zagotovljeno vzdrževa-
nje cest, pohodnih površin, zelenic, razsvetljave, odlaganje odpadkov. S 
podelitvijo 15-letne koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne 
službe vzdrževanja cest smo dosegli boljšo preglednost in racionalnost, 
fiksne stroške, nižje stroške (za okoli 30 %), ceste so obnovljene, sani-
rane, asfaltirane in odmerjene v krajšem obdobju, višji standard vzdr-
ževanja in posledično večje zadovoljstvo uporabnikov. V letu 2016 smo 
za obdobje 20 let podpisali koncesijo za posodobitev in vzdrževanje 
javne razsvetljave. S prenovo smo dosegli večjo energetsko učinkovi-
tost, stabilnejše obratovanje in optimalnejše osvetljevanje cest. Eden od 
najpomembnejših projektov v preteklih letih je zagotovo Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini. Največji pa je vsekakor Celovita 
oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini v vrednosti 30 mio evrov, ki traja 
že od leta 2011, v preteklem letu pa je bila zaključena izgradnja. Rea-
lizacija projekta omogoča zagotavljanje varne, zanesljive in trajnostne 
oskrbe s pitno vodo za približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline, po-

večanje števila priključenih prebivalcev na omrežje 
za oskrbo z vodo v projektnem območju za 1.730 
prebivalcev in zmanjšanje vodnih izgub z več kot 
30 % na manj kot 25 %.

Anton Brodnik,  
vodja urada za komunalne dejavnosti 

 ✎ Voditi Urad za komunalne dejavnosti, ki zajema tako široko 
področje, je svojevrsten izziv, s katerim se soočam že zelo dolgo. Vsak 
začetek je težak in seveda je bilo tudi meni najtežje prav soočenje s 
težavami, ki so jih občanke in občani imeli na področju cest, prome-
tne signalizacije, razsvetljave, modrih con, komunalnih dejavnosti, 
odpadkov … To so področja, na katerih imajo ljudje kar veliko 
pripomb in želja.  
Na Mestni občini Velenje se trudimo našim občanom prisluhniti in 
vedno iščemo najboljše rešitve, žal pa vsega ni možno realizirati, kot 
bi si včasih želeli. 
Danes me ljudje že tako dobro poznajo, da se mi pogosto zgodi, da 
mi že ob srečanju na cesti zaupajo, kateri semafor ne dela, katera 
cesta je slabo urejena … Radi pa tudi pohvalijo, kadar uredimo nov 
pločnik, odpremo novo cesto ipd. 
Takrat, ko so zadovoljni naši občani, sem tudi sam vesel, sploh če 
smo k temu prispevali tudi v našem uradu. S skupnim znanjem in 
skupnim delom.

»V življenju lahko uresničimo vsak cilj, če znamo prisluhniti, 
slišati, pomagati in sodelovati!«

Foto: Aleksander Kavčnik
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urad Za druŽBene dejaVnoStI
Če je kaj krasilo Velenje v preteklosti in družbeno življenje v njem močno 
zaznamuje še danes, so to vrednote, ki so tudi sicer obče človeške in 
civilizacijske. Spoštovanje sočloveka, pravica do kulturnega izražanja, 
volja do sobivanja v skupnosti. Seveda brez tekmovalnosti ne gre; to 
daje tako v znanosti, izobraževanju, športu, kulturi (da o ekonomiji ne 
govorimo) poseben pečat razvoju družbenega okolja. In tudi tu Velenje 
ni nikoli zaostajalo, mnogo je tu nastalo inventivnih rešitev, načinov pri-
lagajanja na življenje in sposobnost narediti nekaj več, nekaj drugače, 
nekaj prvič in prvi. Tudi v zadnjih šestih letih smo na področju družbenih 
dejavnosti izvajali poleg rednih aktivnosti mnoge projekte. Uspeva nam 
na področju otroškega varstva in predšolske vzgoje držati izjemno visok 
standard in vključenost otrok v naše vrtce. Imamo sijajne osnovne šole s 
podružnicami, za katere še posebej tenkočutno skrbimo. Ni nam vseeno, 
kako se počutijo naši otroci v šolah, v naših šolah se pridno dela in to ne 
samo po obveznih programih kurikuluma. Globoka in razvejana vpetost 
naših šol v siceršnje življenje mesta in okoliških naselij je impozantna: 
naši otroci so nosilci celo vseh proslav, ki se pripravljajo v okviru občine, 
tudi po krajevnih skupnostih. In to je ta kulturna vzgoja, ki jo načrtno 
vodimo preko naših kulturnih in izobraževalnih institucij zadnja leta. V 
vse pore življenja skušamo vpeljati model vključevanja, spodbujanja in 
kreativnosti. Zato so tako pomembni strateški dokumenti, kot so Lokalni 
program kulture 2014–2020, Strategija za mlade in Strategija social-
nega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje. Ker niso samo 
dokumenti, sprejeti na občinskem svetu, ampak so podlaga za vsakole-
tno preverjanje, če gremo v pravo smer, in ali je za izvajanje ciljev dovolj 
sredstev ter človeških virov. Pomembne naloge so pred nami in ni nas jih 
strah. Oboroženi z znanjem in pripravljenostjo bomo v naslednjih letih 
zagotovili ustrezne infrastrukturne pogoje tako za otroško varstvo, izo-
braževanje, šport in kulturo. Poleg zagotovitve bivalnih pogojev v Domu 
za varstvo odraslih Velenje se bomo naslednja leta na socialnem podro-
čju osredotočali na oblikovanje večgeneracijskega središča kot stičišča 

različnih generacij v mestu. Največji infrastrukturni 
zalogaj pa bosta v naslednjih dveh letih zelo velika 
projekta: Prireditveni prostor in Prireditveni oder 
ob Velenjskem jezeru.

Drago Martinšek,  
vodja urada za družbene dejavnosti 

 ✎ V vlogi vodje Urada za družbene dejavnosti sem od leta 2011. Delo je 
izjemno pestro in obsega praktično vse pore v življenju naše občine. 
Delam z izjemno ekipo v uradu, kombinacijo izkušenj in mladosti. 
Družbene dejavnosti imajo veljavo v našem mestu, v vsakem primeru 
se trudimo, da smo na vseh področjih prijazna občina.

»Probleme je veliko koristneje reševati kot ustvarjati.«

urad Za jaVne fInance In 
SPlošne ZadeVe
Urad za javne finance in splošne zadeve združuje štiri področja oz. šti-
ri službe: Služba za finance in proračun, Računovodska služba, Služba 
za informatiko in glavna pisarna ter Pravna služba. V uradu skrbimo 
za zagotovitev pogojev za delovanje celotne občinske uprave. Skupaj s 
strokovnimi sodelavci skušamo delo opravljati gospodarno, preudarno, 
v skladu z aktualno zakonodajo in predpisanimi roki. 
V našem uradu vodimo nekaj uspešnih projektov, ki so pomembni in 
dobro sprejeti med občankami in občani Velenja. Smo ena izmed prvih 
občin v Sloveniji, ki je uvedla projekt mestne blagajne. Sledimo tudi po-
trebam mladih, obiskovalcev, predvsem tujcem, ki obiščejo naše mesto. 
Z brezplačnim internetnim omrežjem omogočamo dostop do sodobnega 
načina komuniciranja in tako ustvarjamo prijazno okolje, ki odgovarja 
na potrebe ljudi, občanom pa s tem izboljšujemo kakovost bivanja.
Marsikaterega projekta, ki ga izvajamo v Mestni občini Velenje, ne bi 
mogli izvesti brez vključitve oseb v program javnih del. V zadnjih desetih 
letih je v občinski upravi in naših javnih zavodih delo opravljalo 471 

oseb. Z brezplačnim pravnim svetovanjem lahko 
naši občani pridejo do pomembnih napotkov, kam 
se obrniti, ko želimo rešiti kakšno pravno vpraša-
nje.

Amra Kadrič,  
vodja urada za javne finance in splošne zadeve

 ✎ Prve delovne izkušnje sem kot pripravnica pridobivala v Uradu za 
gospodarstvo in finance Mestne občine Velenje. Delo s številkami, 
tabelami in obdelovanjem podatkov me je že od nekdaj veselilo. 
Natančnost, vztrajnost in iskrenost so me pripeljali do pomembne pri-
ložnosti na moji poklicni poti in tako sem leta 2007 prevzela vodenje 
urada. Odločitev ni bila težka. Vedela sem, da bom z znanjem in ob 
podpori izkušenih ter pridnih sodelavk zmogla premagovati vse izzi-
ve, ki jih prinese takšno delovno mesto. Pri odločitvi pa me je podprla 
tudi moja družina, kar mi je pomenilo še posebej veliko. 

»S pozitivnim pristopom in odličnimi sodelavci lahko 
dosežemo še tako zahtevne cilje!«

Foto: Aleksander Kavčnik
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Foto: Roman Bor

Foto: Matej Vranič
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VEČJE PRIREDITVE do konca leta 2017

junIj

Promenada okusov 16. 6. 2017  od 10. do 19. ure Velenjska promenada
državno prvenstvo v ulični košarki 3 na 3 17. 6. 2017  Titov trg
22. Mednarodni atletski miting 20. 6. 2017  Mestni stadion Velenje
Skok v poletje 2017 – sklop dogodkov na Velenjski plaži:
kresna noč 23. 6. 2017  Velenjska plaža
Pljusk na Velenjski plaži in open air koncert skupine  
Šank rock 24. 6. 2017  Velenjska plaža
Bike festival Velenje 25. 6. 2017  Trc Jezero (Bela dvorana)
Adventure race Slovenija 25. 6. 2017  Velenjska plaža

 aVguSt

Očiščevalna akcija – urejanje brežin vodotokov 26. 8. 2017 ob 8. uri

 SePtemBer

Promenada okusov 1. 9. 2017 od 10. do 19. ure Velenjska promenada
17. svetovni festival praženega krompirja 2. 9. 2017  Trc Jezero
Velenje se predstavi in Tek očkov 16. 9. 2017 od 8. do 12. ure Titov trg
120 let Pgd Velenje – veselica z ansamb. Vikend in Tanjo žagar 16. 9. 2017  gasilski dom Velenje
Pikin festival 17. 9.–23. 9. 2017  Trc Jezero in druga prizorišča
Proslava ob občinskem prazniku Mestne občine Velenje 19. 9. 2017 ob 18. uri dom kulture Velenje
Podjetno Velenje 30. 9. 2017 od 9. do 12. ure Titov trg
 
noVemBer

Osrednja proslava ob dnevu rudolfa Maistra 22. 11. 2017  dom kulture Velenje 

decemBer

koncert ob prižigu praznične razsvetljave 1. 12. 2017 ob 18. uri Titov trg 
Silvestrovanje s skupino Victory 31. 12. 2017 od 22. do 2. ure Titov trg

MESTNA OBČINA 

VELENJE

Foto: Roman Bor
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Zlata knjiga gostov
V Zlato knjigo, ki jo imamo v protokolarni sobi Mestne občine 
Velenje, se vpišejo pomembni gostje, ki obiščejo občino in 
župana Mestne občine Velenje. 

Gostje na sprejemu ob obisku v knjigo vpišejo kakšno misel, 
vtis. Letno se v Zlato knjigo vpiše več kot 150 gostov.

Izpostavljamo samo nekatere zapise:

Zlata knjiga gostov

Zlata knjiga gostov
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Velenje, 30. november 2011

 ✎ »Veliko se v Velenju lahko naučimo tudi 
tisti, ki živimo in delamo v Bruslju. 
Srečno!«

mag. Mojca Kleva,  
evropska poslanka

Velenje, 20. september 2013

 ✎ »Moja impresija o gradu Velenje je da 
je to san koji se sanja otvorenih očiju.« 
Moji vtisi o Velenju – to so sanje, ki se 
sanjajo z odprtimi očmi.

Dragutin Rodić,  
vodja kabineta župana, Prijedor

Velenje, 18. september 2015

 ✎ »Utisak o boravku u Velenju se može 
svesti u ove reči »među svojima«.  
Vtise ob obisku Velenja lahko strnemo v 
dveh besedah: med svojimi.

 ✎ »Grad Velenje gostu stvara utisak, da 
ovdje žive zadovoljni ljudi, jer se na 
svakom koraku sreče prijateljski osmijeh 
neka tako vječno i ostane.«  
Ob obisku Velenja dobiš občutek, da tu 
živijo zadovoljni ljudje, ker na vsakem 
koraku srečaš prijateljski nasmeh – naj 
tako ostane za vedno.

predstavniki partnerskih mest

Velenje, september 2016

 ✎  »Grad Velenje je jedan prelep grad, 
prepun ljubavi, gostoprimstva, uređenih 
i lepih ulica i trgova.«  
Mesto Velenje je prelepo – polno ljubezni, 
gostoljubja, urejenih in lepih ulic ter trgov.

prevod, Boban Đurović,  
predsednik Opštine Vrnjačka Banja

 
Velenje, 22. december 2016

 ✎ »Čestitam za ves sonaraven, do ljudi 
prijazen in na solidarnosti temelječ 
razvoj mesta!«

dr. Milan Brglez,   
predsednik Državnega zbora  

Republike Slovenije
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Zlata knjiga gostov
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Velenje je mesto

številnih priložnosti.
 
Zakaj je fajn v inkubatorju? 

»Zato, ker imam svojega mentorja, ki me 

spremlja na podjetniški poti in mi pomaga 

pri reševanju problemov. Zato, ker imamo 

veliko predavanj, seminarjev in delavnic na 

teme, ki so v podjetništvu pomembne; tako 

se naučim ravno tistih stvari, ki mi pridejo na 

podjetniški poti prav. Glavni razlog, da sem 

se vključila v inkubator, pa je sama skupnost 

podjetnikov, ki smo inkubirani v SAŠA inkubatorju. Vsak ima svoja 

znanja in izkušnje, s katerimi pomaga drugim. Tako se velikokrat 

dobimo na kavi ali čaju, razpravljamo o idejah, njihovi realizaciji, 

o problemih, s katerimi se srečujemo. Tako se povezujemo in 

ustvarjamo sinergijo.«

Metka Tratnik, lastnica podjetja in blagovne znamke Tiesy

 
»Podjetniški trampolin je odlična priložnost 

za vsakega podjetnika začetnika, da se 

nauči osnov sodobnega podjetništva in si 

tem poveča možnost za uspeh svoje ideje.«

Marko Sirše, udeleženec programa 

Podjetniški Trampolin 2017

 
»Velenje - mesto, v katerem sem našel 

priložnost, ki sem jo izkoristil tudi izven 

njegovih meja. Mesto, ki mi je dalo 

prijatelje, s katerimi sem si razširil obzorja 

in spoznal ljudi od drugod. Mesto, ki drži 

skupaj, a mi je odprlo vrata v svet. Pa sej vsi 

vemo! Ni živl´e´ja brez Vele´ja!«

Boštjan »6pack« Čukur, polagalec rim 

in keramike

 
»Velenje je srčno mesto, z močnimi 

socialnimi in tesnimi medsebojnimi vezmi. 

Ponosni smo na svojo preteklost, veselimo 

pa se tudi prihodnosti v našem mestu. 

Velenje je mesto, kjer so dobre ideje 

dejansko tudi podprte in izpeljane.« 

Udarnik MC Velenje je neformalna skupina 

prostovoljcev, ki družinam in posameznikom 

v Velenju ponuja brezplačno pomoč na 

domu. Skupina deluje pod okriljem Mladinskega centra Velenje 

in je še vedno aktualni nosilec naziva Naj prostovoljni projekt v 

Republiki Sloveniji, ki ji ga je podelil predsednik RS v letu 2016. 

Andrej Cvernjak, vodja neformalne skupine Udarnik MC 

Velenje

 
PRILOŽNOST KREATIVNIH INDUSTRIJ

»Kreativna industrija je dejavnost, kjer 

posameznikove veščine in raziskovalni 

talenti soustvarjajo dodane vrednosti 

mesta in okolice. Združevanje arhitekture, 

interaktivnih medijev in znanosti, ki preko 

izobraževanja temeljijo na intelektualni 

lastnini in s tem ustvarjajo sinergije 

spontanega in strateškega »playgrounda«. 

Hiša znanosti VZOREC povezuje različne inštitucije z namenom

razvoja kreativnih industrij, kot so game development, urban

informatics, Edutech, interaktivno-raziskovalna izobraževanja,

VR/AR/MR tehnologijo ...

Razvitost in odprtost mest je posledica kreativnega razmišljanja 

in dodatnega izobraževanja ljudi. Pasivnost, ki sem jo opazil, 

vsekakor ni dober začetek, a vendar je točka, na kateri lahko 

začnemo graditi. Ljudem moramo pokazati možnosti dela, 

izobraževanja in raziskovanja. Metode, ki jih ostala uspešna mesta 

že uporabljajo. In začetek vsekakor vidim v znanstvenem centru 

ali hiši znanosti, ki bi spodbujala raziskovalno izobraževanje, 

zanimanje za nove vede, delovna mesta, mobilnost, aktualizacijo in 

preplet interaktivnih točk ter s tem ustvarila sinergije spontanega 

in strateškega "playgrounda".«

Miha Cojhter, sodelavec Galerije Velenje, strateg prostora in 

designa ter računalniške znanosti

 
»Javno delo je ena od oblik zaposlitve, ki omogoči brezposelnemu 

ponovno vključitev v »aktivno delo«, katerega v tem obdobju 

pogreša. Prvi vtis ob zaposlitvi je seveda neopisljiv. Le-tega 

dodatno okrepi prijaznost in sodelovanje nadrejenih ter 

pripravljenost vključitve novega sodelavca v nove in obstoječe 

projekte. Delam na področju, kjer lahko osvežim in izkoristim že 

obstoječe znanje ter ga hkrati širim in bogatim z novimi znanji ter 

izkušnjami, za kar sem neizmerno hvaležna. Z veseljem opravljam 

vse zastavljene naloge in se veselim uspehov, ki jih dosežemo.«

Tanja Grčar, zaposlena prek javnih del na Mestni občini Velenje

 
»10. in 11. aprila pred 25 leti je v Velenju 

potekala 1. Gimnazijada - kulturniško 

srečanje gimnazij Slovenije. Otvoritev smo 

poimenovali SONCE IN BOGOVI, zaključek 

WE ARE THE CHAMPIONS. Vremenska 

napoved je bila slaba, a že od jutra tistega 

petka in vse do konca je sijalo sonce. 

Zmagovalna dva dneva.  

Dihanje skupine. Spuščanje v izzive 

organiziranja in improviziranja. Poskus povezanosti. In zaupanja. 

In najpomembnejše: gostiteljstvo. Odpreti vrata domov in 

nuditi prenočitev gostov iz drugih krajev. In v naših kuhinjah, 

dnevnih sobah spoznavati druge, drugačne. Velenje je marsikdaj 

širokogrudno gostilo. Iz malega naselja je v preteklosti zato, ker 

je brez strahu reklo: »Vabljeni!”, postalo mesto. Naj gostoljubno 

ostane. Prišleki in tujci nam pomagajo videti in slišati bolje. In 

čutiti več.«

Marko Mandić, gledališki in filmski nagrajenec
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VELENJE v številkah 
Osebna izkaznica Mestne Občine Velenje
 Lega:  severovzhodna Slovenija
 Velikost:  83,4 km2

 Nadmorska višina:  396 m
 Število prebivalcev:  32.825 (1. julij 2016) 
  6. največje mesto Slovenije po številu prebivalcev
 Občinski praznik:  20. september  
  (odprtje novo zgrajenega mestnega središča leta 1959)

PRORačUn Mestne Občine Velenje
Prihodki in prejemki proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 so bili re-
alizirani v višini 37.627.670 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 37.313.883 
evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2016 to predstavlja 100 % 
načrtovanih prihodkov in prejemkov ter 95 % načrtovanih odhodkov in izdat-
kov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo 2.758.248 evrov. 
Prihodki od dohodnine so v letu 2016 znašali 14.873.702 evrov, Mestna občina 
Velenje je za zakonsko določene naloge namenila 18,5 milijona evrov, kar je za 
3,6 milijona evrov več od prejete dohodnine. Razliko smo zagotovili iz lastnih 
sredstev. 
V letih od 2011 do 2016 je Mestna občina Velenje za investicije namenila več 
kot 100 milijonov evrov, za njihovo financiranje se je v tem obdobju neto zadol-
žila le za slabih 8 milijonov evrov. Stanje zadolžitve Mestne občine Velenje na 
dan 31. 12. 2016 je znašalo 19,4 milijona evrov.

MESTNA OBČINA 

VELENJE

VReDnOte Mestne Občine Velenje
Vrednote, ki bodo krojile prihodnost: tolerantnost prebi-
valstva, okoljska osveščenost, odprtost duha, povezanost različ-
nih sestavnih delov občine in pripadnost skupnosti – »velenjski 
življenjski slog«.
Po zadnjih podatkih (november 2016) imamo v občini:
•	 15.473 delovnih mest, 
•	 924 samozaposlenih oseb, 
•	 na delovnih mestih je iz naše občine 54 % zaposlenih, ostali 

se vozijo iz drugih občin Slovenije. 
Število podjetij (leto 2015) 2.159, glede na prejšnje leto je 
2 % rast števila podjetij. Podjetja v občini predstavljajo 1,1 % 
vseh podjetij v Republiki Sloveniji.
Več kot 29 % delovno aktivnih prebivalcev z višješolsko oz. 
visokošolsko izobrazbo (vir: Statistični urad Republike Slovenije 
2015)

Povprečna mesečna bruto plača v letu 2016:  
1.497,02 evra (neto 984,42 evra – vir: Statistični urad Republike 
Slovenije 2016)

Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji v letu 2016:  
1.584,66 evra (neto 1.030,16 evra – vir: Statistični urad 
Republike Slovenije 2016)

Povprečna starost prebivalcev: 42,2 leta  
(vir: Statistični urad Republike Slovenije, 1. 7. 2016)
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Moje Velenje 
Ob 55-letnici uradnega odprtja novo zgrajenega 
mestnega središča in 750-letnici prve neposredne 
pisne omembe trga Velenje, leta 2014, je Mestna 
občina Velenje objavila natečaj »55 misli ob 
55-letnici mesta Velenje«. Po odličnem odzivu 
je strokovna komisija izbrala 55 najlepših misli o 
Velenju in jih natisnila na 55 ležalnikov, ki so na voljo 
za poležavanje ob Velenjski plaži. Vsi sodelujoči so 
v 160 znakih zapisali, zakaj imajo radi Velenje. 

Nekaj izbranih misli:

 V Velenju vsakdo najde svoj prostor!
 V Velenju domuje Pika Nogavička!
 V Velenju čutiš utrip mestnega jedra!
 V Velenju si zaželen!
 Velenje je moje mesto!
 Ker je polno rož in polno živali in dreves.
 Velenje živi – za ljudi.
 Ker mi omogoča, da sem vesela in ker se mi tu 

uresničujejo sanje.
 Ker je v njem zelo veliko prijaznih ljudi.
 Ker me vsakič očara lepota gradu, gozdov in 

bogata zgodovina mesta.
 Ker mi omogoča lepo življenje in ker imam v tem 

mestu vse, kar potrebujem.
 Zaradi zelene pokrajine in črnega premoga.
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PREDSTAVITEV SVETA MESTNE OBČINE VELENJE
SVet meStne oBčIne Velenje 2014–2018

Svet Mestne občine Velenje je poleg župana Mestne občine Velenje in Nadzornega 
odbora Mestne občine Velenje organ občine. Člani občinskega sveta, župan in pod-
župani so občinski funkcionarji. Občinski svet, ki šteje 33 članov, je najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Člani občinskega sveta 
se volijo za štiri leta. Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne 
akte ter poslovnik občinskega sveta.

MESTNA OBČINA 

VELENJE
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