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V rokah imate novo knjižico, s katero se vam Mestna občina 
Velenje ob občinskem prazniku predstavlja že tretje leto zapored. 
Tokrat smo jo naslovili »Velenje, deset let v Evropi«. Kot veste, 
letos mineva deset let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. V naši 
občinski upravi pa hkrati zaznamujemo deseto obletnico oblikova-
nja tako imenovane projektne skupine, ki pri nas skrbi za pridobi-
vanje sredstev na evropskih in državnih razpisih pa tudi za vodenje 
in izvedbo pridobljenih projektov. To vsekakor govori o tem, da smo 
se v Velenju hitro, uspešno in učinkovito odzvali na nove priložno-
sti, ki jih je Sloveniji prinesla pridružitev evropski družini. Občinska 
projektna skupina se zdaj uradno imenuje Služba za razvojne pro-
jekte in gospodarstvo ter trenutno bdi nad kar štirinajstimi projekti, 
sofinanciranimi z evropskimi sredstvi. V desetih letih slovenskega 
članstva v Evropski uniji smo v Mestni občini Velenje za Velenje 
uspeli pridobiti kar 38 in pol milijonov evrov evropskega in držav-
nega sofinanciranja, skupna vrednost v obdobju 2004–2014 prido-
bljenih projektov pa je kar 51 milijonov evrov in pol. Ker je uvodna 
beseda običajno tisti del tiskovine, ki nastaja nazadnje, vas lahko 
seznanim še z eno dobro novico. Ko smo gradivo za to predstavi-
tveno knjižico že oblikovali, smo bili namreč obveščeni o tem, da 
sta bili uspešni tudi naši kandidaturi na 8. Javni poziv za predloži-
tev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
2007–2013 za obdobje 2013–2015. Pridobili smo še dva projekta, 

namenjena spodbujanju podjetništva, katerih skupna vrednost 
je 2.048.840 evrov, vrednost sofinanciranja pa 1.424.362 evrov.  
Dejstvo je, da je Mestna občina Velenje v Sloveniji in tudi v širšem 
evropskem prostoru prepoznavna kot ena najuspešnejših lokalnih 
skupnosti – tako na področju pridobivanja sredstev sofinanciranja 
kot na mnogih drugih področjih – pa tudi po številnih primerih do-
bre prakse. Nekaj jih predstavljamo v tej publikaciji. Gre za proje-
kte, ki smo jih v zadnjih desetih letih v Velenju izvedli s pomočjo 
evropskega denarja. Razvrstili smo jih v pet poglavij, skladnih s po-
dročji operativnih programov iz Vizije in strategije Mestne občine 
Velenje. Oblikovali smo jo konec leta 2008, kot nosilni cilj pa smo 
vanjo zapisali: »Mestno občino Velenje bo leta 2025 odlikovalo 
razvito gospodarstvo, ki bo temeljilo na inovativnosti visoko uspo-
sobljenih strokovnjakov, zlasti na področju raziskav, oblikovanja ter 
sodobnih tehnologij, ki bodo predvsem okoljsko in energetsko pri-
jazne. Privlačna bivalna klima v smislu tolerantnosti in prijaznosti 
prebivalcev ter okoljske vzdržnosti bo ob visoki kakovosti življenja 
v smislu možnosti za kulturno in športno udejstvovanje ter odlični 
infrastrukturni vpetosti v okolje pritegovala tako naselitev ustvar-
jalnih ljudi kakor tudi turistične tokove.« In, ko pogledam pregled 
naših evropskih projektov pa tudi drugih dejavnosti občinske upra-
ve, naših javnih zavodov, javnih podjetij in drugih institucij, lahko 
rečem: »Gremo točno tja, proti našemu glavnemu cilju! Na pravi 
poti smo.« Vesel bom, če bomo tako uspešno kot doslej, po njej 
skupaj hodili tudi v prihodnje.

Velenje, srečno tudi v 
naslednjih desetletjih!

Spoštovani 
občanke
in občani,
dragi Velenjčanke 
in Velenjčani!

Bojan Kontič,
župan
Mestne občine
Velenje
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GOSPODARSTVO
OPERATIVNI  PROGRAM

Področje gospodarstva v občini zajema podjetništvo, 
turizem in kmetijstvo. To so najpomembnejša poglavja naših 
razvojnih načrtov. veliko truda in energije vlagamo v pripra-
vo projektov za spodbujanje podjetništva, v razvoj turizma 
in kmetijstva ter s tem seveda v ustvarjanje novih delovnih 
mest. zavedamo se, kako pomembna so za stabilno gospo-
darstvo mikro, mala in srednje velika podjetja, zato smo naj-
več naših že izvedenih projektov s področja gospodarstva 
namenili prav njim. lokalna skupnost lahko za razvoj gospo-
darstva največ naredi s tem, da skrbi za ustrezno, sodobno 
infrastrukturo in tudi na sploh oblikuje spodbudno okolje. 
Eden naših prvih evropskih projektov je bil projekt REviTamin, 
s katerim smo iskali možnosti razvoja zaradi premogovništva 
degradiranega okolja. z revitalizacijo degradiranega obmo-
čja smo se ukvarjali tudi v projektu z imenom m2REs, ki je 
bil usmerjen v potenciale obnovljivih virov energije. Trenutno 
sodelujemo v projektu minHER, ki je namenjen promociji ru-
darske dediščine in razvoju rudarskih mest v turistične desti-
nacije. lani pa smo v okviru projekta city impulses pripravili 
odlok o spodbujanju podjetništva ter izvedli še več ukrepov, s 
katerimi smo pomagali majhnim podjetjem v naši občini.
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PROGRAM Evropski sklad za regionalni razvoj – »Razvoj regij«

VREDNOST PROJEKTA 2.168.014 evrov

SOFINANCIRANJE 1.621.096 evrov

TRAJANJE 2007–2012

Oktobra 2009 smo odprli prenovljen objekt na Koroški 
cesti, ki je namenjen delovanju mladih podjetij. V sklo-
pu projekta smo odkupili objekt ter zemljišča v skupni 
izmeri okoli 1500 m². Obnovili smo streho, zamenja-
li stavbno pohištvo ter sanirali zunanji ovoj zgradbe. 
Tako je objekt zdaj energetsko varčnejši in tudi lepši. 
Obnovljene pisarniške prostore v izmeri 400 m² smo 
opremili s sodobno IKT opremo. Poleg petnajstih pi-
sarn in dveh sejnih sob smo prenovili in opremili tudi 
čajno kuhinjo in sanitarije. Okoli 700 m² prostorov je 
namenjenih proizvodni dejavnosti. Objekt je hkrati e-
točka, saj na lokaciji deluje brezžični internet. V okviru 
projekta Razširitev Poslovne cone Rudarski dom smo 
v celoti prenovili proizvodno halo v skupni izmeri okoli 
1300 m², ki je na voljo mladim podjetjem s proizvo-
dno dejavnostjo. Uredili smo 6 celic različnih velikosti 
in skupne prostore, ki jih uporabljajo vsa podjetja (sej-
na soba, čajna kuhinja, sanitarije). Trenutno v objektu 
deluje 9 podjetij, ki skupaj zaposlujejo preko 40 ljudi.

Projekta sta odličen 
primer uspešne 

obnove opuščenih 
industrijskih 

objektov, ki z novo 
namembnostjo 

prostorov 
omogoča nov 

zagon lokalnemu 
gospodarstvu.

POSLOVNA CONA 
RUDARSKi DOM in
RAZšiRiTEV POSLOVNE 
CONE RUDARSKi DOM
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S projektom FREE smo prispevali k razvoju regij 
Srednje Evrope prek vzpostavitve inovacijskih sis-
temov, ki bodo premostili razlike med raziskovalci, 
strokovnjaki na tehničnih področjih, podjetniki ter 
regionalnimi oblastmi. Zmožnost akterjev na regi-
onalni ravni, da prevedejo znanja in kompetence v 
konkurenčno prednost regije, je ključna za njeno eko-
nomsko učinkovitost. Osrednji namen projekta je bil 
spodbuditi prenos znanja in tehnologij, podpirati do-
stop do znanstvenega znanja in uporabo tega znanja 
v gospodarstvu ter vzpostaviti in okrepiti sodelovanje 
med raziskovalno-razvojno sfero ter gospodarstvom. 
Vzpostavili smo skupno bazo raziskovalnih laborato-
rijev in inštitutov, kjer je na voljo nabor podatkov o 
njihovi dejavnosti in rezultatih, ter oblikovali modele 
za prenos tehnologij prek obstoječih podpornih siste-
mov in storitev.

S sredstvi, 
pridobljenimi v 
okviru projekta 

FREE, smo lahko 
Vilo Bianco opremili 

z informacijskim 
kioskom ter z 

multimedijsko 
in računalniško 

opremo.

FREE  
Od raziSkav k POdjetjem

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Srednja Evropa

PARTNERJI 6 partnerjev iz Češke, Italije, Madžarske in Slovenije 

VREDNOST PROJEKTA 229.500 evrov

SOFINANCIRANJE 195.075 evrov

TRAJANJE 2008–2011

Projekt GeoSEE, ki ga vodi Lokalna energetska agen-
cija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo (KSSENA), 
se osredotoča na posredno proizvodnjo električne 
energije iz nizko in srednje temperaturnih geoter-
malnih vodonosnikov, njegov osnovni namen pa je 
na območju držav jugovzhodne Evrope doseči, da bi 
toplotne vodonosnike pod 100°C ob pomoči dodatne-
ga obnovljivega vira izrabljali za proizvodnjo elektri-
čne energije. Slovenija ima velik potencial predvsem 
v kombinaciji geotermalne energije z biomaso pa tudi 
v kombinaciji geotermalne in sončne energije. Med 
rezultati projekta so izboljšano informacijsko upra-
vljanje in prenos znanj, raziskave in razvoj naprednih 
tehnologij, nižja tveganja in višji kapitalski donosi za 
podjetja, ocena in potrditev potenciala trajnostne 
rabe, lažje uvajanje nizkotemperaturnih geotermalnih 
tehnologij ter boljša ozaveščenost javnosti.

Eno glavnih orodij, 
razvitih v okviru 

projekta GeoSEE, je 
mrežni geografski 

informacijski 
sistem WebGIS, 
ki uporabnikom 

prikaže območja, 
na katerih so 

poleg zadostnega 
geotermalnega 

potenciala prisotni 
tudi različni 

obnovljivi viri 
energije, primerni 

za uporabo v 
hibridnem sistemu.

GEOSEE  
IzkorIščanje nIzko-temperaturnIh 
geotermalnIh VIroV za prIdobIVanje 
elektrIčne energIje

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa

PARTNERJI 17 partnerjev iz Bolgarije, Hrvaške, Italije, Madžarske, 
Makedonije, Srbije, Slovenije in Romunije

VREDNOST PROJEKTA 252.500 evrov

SOFINANCIRANJE 214.625 evrov

TRAJANJE 2012–2014
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Projekt CUSTODES je namenjen povečanju ekonom-
ske vrednosti in potenciala zgodovinsko in kulturno 
pomembnih lokacij v sodelujočih regijah. Osredotoča 
se na turistične produkte, posebej oblikovane za 
kulturne spomenike v manjših krajih, ki so navadno 
izključeni iz glavnih turističnih tokov, imajo pa po-
tencial, da postanejo trajnostno naravnane turistič-
ne destinacije. V okviru projekta smo razvili Pozojevo 
grajsko pot, ki obuja in obnavlja spomin o Šaleški 
dolini kot dolini gradov. Pozojeva pot je prejela tudi 
nacionalno nagrado programa Arhitektura in otroci 
Zlata kocka, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in 
prostor Slovenije v partnerstvu z ministrstvi za kul-
turo, šolstvo, okolje in prostor, Zavodom Republike 
Slovenije za šolstvo, Muzejem za arhitekturo in obli-
kovanje ter Fakulteto za arhitekturo.

Za družinski pohod 
izberite Pozojevo 
grajsko pot okoli 

Velenja! V zmajevi 
družbi obiščite 
Velenjski grad, 

gradova Šalek in 
Ekenštajn, graščino 

Turn ter stare Škale. 
Več informacij o poti 

dobite v Turistično 
infomacijskem 

centru v Vili Banci 
ali v Muzeju Velenje 

na Velenjskem 
gradu.

CUSTODES  
kulturna sredIšča In turIzem: 
razVoj eVropskIh strategIj

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Srednja Evropa

PARTNERJI 7 partnerjev iz Češke, Italije, Poljske in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 240.000 evrov

SOFINANCIRANJE 204.000 evrov

TRAJANJE 2008–2011
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V Mestni občini Velenje stalno skrbimo, da bi se ob-
čanke in občani v mestnem središču dobro počutili. 
Tako smo že leta 2005 začeli s projektom, ki ga ime-
nujemo Kmečka tržnica. Z njim smo želeli dogajanje 
v mestnem središču popestriti z dodatnim progra-
mom. Kmečka tržnica, ki smo jo vzpostavili v okvi-
ru projekta, je tudi po osmih letih dobro obiskana. 
Še letos jo bomo celo povečali, saj je ponudnikov, 
ki želijo prodajati na tržnici v Velenju, vedno več, 
prav tako pa je vedno več Velenjčanov, ki se želijo 
prehranjevati z zdravo, v lokalnem okolju pridelano 
hrano. Kmečka tržnica povezuje podeželje z urbanim 
okoljem, spodbuja kmete k pridelovanju viškov hra-
ne, omogoča meščanom, da kupujejo zdravo hrano, 
skrbi za živahnejši utrip mestnega središča in vanj 
privablja obiskovalce.

Sobotni obisk 
tržnice in mestnega 

središča je za 
številne Velenjčanke 

in Velenjčane 
najlepši del tedna. 
Na Kmečki tržnici, 

ki v največji meri 
poskrbi za pristni 

mestni vrvež, za 
ponudbo sveže 

zelenjave, sadja in 
drugih pridelkov 
ter izdelkov skrbi 

kar petdeset 
ponudnikov!

KmEčKA	tRŽNIcA

PROGRAM Program pobude Skupnosti Interreg IIIA Slovenija–Avstrija

PARTNERJI 3 partnerji iz Avstrije in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 50.410 evrov

SOFINANCIRANJE 47.066 evrov

TRAJANJE 2006–2007

Rdeča nit, ki povezuje v projekt vključena me-
sta (Banovići, Carbonia, Idrija, Labin, Raša, Rybnik, 
Velenje), je rudarstvo. V nekaterih so z rudarjenjem 
že prenehali, ponekod pa se ta dejavnost še širi in 
zagotavlja delovna mesta. Cilji projekta so vzposta-
vitev in krepitev gospodarskih vezi ter skupne tu-
ristične in promocijske aktivnosti. Nastajajo doku-
mentarni film o dobrih praksah sodelujočih občin, 
spletni portal za posredovanje informacij o projektu 
in za promocijo rudarske dediščine, mednarodni slo-
var rudarskih izrazov ter namizna družabna igra za 
otroke »Skozi Evropo po rudarskih poteh«.

V okviru projekta 
MINHER bomo 

izdelali namizno 
družabno igro, 

ki je zasnovana 
kot vznemirljivo 

potovanje po 
evropskih rudnikih. 

Igralec se vživi v 
vlogo rudarja, na 

svojem potovanju po 
rudniških rovih pa 
spoznava rudarske 

mite in legende 
ter značilnosti 

tega zanimivega, a 
zahtevnega poklica.

MiNHER   
rudarska dedIščIna: generator 
gospodarskega In turIstIčnega 
razvOja 

PROGRAM Evropa za državljane

PARTNERJI 7 mest iz Bosne in Hercegovine, Italije, Hrvaške, Poljske in 
Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 11.000 evrov

SOFINANCIRANJE 11.000 evrov

TRAJANJE 2013–2014
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Vsa evropska mesta se srečujejo s podobnimi izzi-
vi. Eden večjih je, kako ohraniti mesta dovolj privla-
čna tako za podjetja in obrtnike kot tudi za prebi-
valce in obiskovalce. Med glavnimi cilji projekta CITY 
IMPULSES je ohranjanje obstoječih in zagotavljanje 
novih delovnih mest s pomočjo novih strategij in 
instrumentov mestnega razvoja. V okviru projekta 
nastaja strategija mestnega marketinga, pripravili 
pa smo že Odlok o spodbujanju podjetništva ter več 
razvojnih dokumentov, vezanih na Podjetniški inku-
bator SAŠA. Prav tako smo v okviru tega projekta 
uredili Galerijo na prostem, ki poživlja pešpot med 
glavnim mestnim središčem in Kardeljevim trgom, 
postavili table za predstavitev projekta Promenada 
ter izdali velenjske razglednice. Ob mednarodnem 
dnevu žena smo v mestnem središču pripravili pri-
reditev »Razvajaj se v mestu!«, pri kateri smo sode-
lovali z vsemi člani slovenskega združenja za mestni 

Mesta, v katerih 
si prizadevamo za 

ohranitev in oživitev 
mestnih središč, 

so se povezala 
v nacionalno 
združenje, ki 

deluje pod okriljem 
Gospodarske 

zbornice Slovenije. 
Poleg Velenja so 
člani združenja 

še Celje, Jesenice, 
Koper, Kranj, 

Ljubljana in Naklo. 
Skupaj pripravljamo 

dogodke in akcije, 
ki prispevajo k 

večjemu obisku 
naših mest.

CiTY iMPULSES
utrIp mest

marketing ter s podjetniki in obrtniki, ki 
delujejo v središču mesta. S podobnimi 
akcijami bomo nadaljevali tudi v priho-
dnje, saj si želimo, da bi bilo v našem me-
stnem središču čim več dobre ponudbe 
in živahnega dogajanja. 

PROGRAM Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija

PARTNERJI 7 partnerjev iz Avstrije in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 200.000 evrov

SOFINANCIRANJE 190.000 evrov

TRAJANJE 2012–2014
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PROMET
OPERATIVNI  PROGRAM

dobra prometna in druga infrastruktura je izjemno po-
membna za lokalno gospodarstvo pa tudi za kvaliteto bivanja 
občanov. če danes stremimo predvsem k sodobni prometni 
povezavi, ki bi velenje povezala z glavnimi prometnicami, 
bomo čez nekaj let potrebovali tudi druge zmogljive komu-
nikacijske povezave. v mestni občini velenje se s pomočjo 
evropskih sredstev trudimo razvijati nove storitve na podro-
čju zelene mobilnosti ter zagotavljati kvalitetnejše prometne 
in komunikacijske povezave. Predstavljeni projekti kažejo 
dobro prakso izrabe evropskih sredstev. Evropske strategije 
in direktive so v našem okolju zaživele v praksi, zato bo lokal-
na skupnost tudi v prihodnje, kolikor ji pristojnosti pač dopu-
ščajo, aktivno sodelovala pri gradnji infrastrukture ter s tem 
omogočala nadaljnji razvoj gospodarskih družb in rast kvali-
tete bivanja vseh občanov.
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Mestna občina Velenje je v okviru projekta BICY sep-
tembra 2012 vzpostavila avtomatiziran sistem iz-
posoje mestnih koles. Sistem BICY je razvil Šolski 
center Velenje, vanj pa smo vključili kakovostna slo-
venska kolesa KRPAN. Sprva smo postavili pet postaj 
za kolesa v mestu, na voljo je bilo 25 koles. Zaradi 
dobrega odziva občanov smo se odločili za razširitev 
sistema in v letih 2013 in 2014 postavili še štiri po-
staje. V Velenju je tako zdaj 9 postaj za kolesa, 72 
stojal in 40 koles. V sistem avtomatizirane izposoje 
mestnih koles BICY se je do junija letos vključilo že 
1450 uporabnikov, ki so si kolesa izposodili več kot 
36-tisočkrat.

Veseli in ponosni 
smo, da v času 

od vzpostavitve 
sistema BICY 

septembra 2012 še 
ni prišlo do večjih 
poškodb sistema, 

ki bi bile posledica 
vandalizma, niti 

do odtujitve BICY 
kolesa. Velenjčani 

se zavedamo, da so 
kolesa naša!

BiCY 
mesta In regIje, 
Prijazni dO kOLeS

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Srednja Evropa

PARTNERJI 11 partnerjev iz Avstrije, Češke, Italije, Slovaške, Madžarske, 
Nemčije in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 181.414 evrov

SOFINANCIRANJE 154.202 evrov

TRAJANJE 2010–2013 
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Cilj projekta je bil izdelati smernice za uvedbo trajno-
stnih rešitev na področju javnega prometa. Projekt 
GUTS temelji na treh stebrih: institucionalnem, 
ekonomskem in ekološko-tehničnem. Z uvajanjem 
inovacij in naprednih rešitev na vseh treh področjih 
smo projektni partnerji s pomočjo univerz in inštitu-
tov pripomogli k temu, da je javni potniški promet 
prijaznejši do uporabnikov, ekonomsko učinkovi-
tejši in manj obremenjujoč do okolja. Velik izziv za 
Velenje je zmanjšati uporabo osebnih vozil ter po-
večati uporabo javnih prevoznih sredstev in mehke 
mobilnosti (hoje in kolesarjenja). Brezplačni mestni 
avtobusi prepeljejo približno štiristo tisoč potnikov 
na leto. V okviru projekta GUTS smo povečali njihovo 
ozaveščenost ter izboljšali javno-zasebno sodelova-
nje pri zagotavljanju javnega potniškega prometa. 
Izdelali smo tudi konkretne tehnične smernice za 

Veste, da smo v 
okviru projekta 
GUTS zasnovali 

inovativen sistem 
za načrtovanje 

poti z Lokalcem in 
mestnim kolesom 
BICY? S pomočjo 

brezplačne 
aplikacije za 

pametne telefone 
Lokalca ne boste 
več zgrešili. Prav 

tako boste s 
pomočjo aplikacije 

“Lokalc GUTS” 
vedno seznanjeni 
s tem, koliko BICY 

koles je na voljo na 
posamezni BICY 

postaji.

GUTS 
zeLeni meStni POtniški 
SiStemi

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Srednja Evropa

PARTNERJI 9 partnerjev iz Avstrije, Češke, Italije, Slovaške, Madžarske 
in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 183.156 evrov

SOFINANCIRANJE 155.683 evrov

TRAJANJE 2010–2013

zmanjševanje najbolj obremenjujočih iz-
pustov iz prometa, med uporabniki pa je 
bila zelo dobro sprejeta mobilna aplika-
cija za načrtovanje poti po mestu z me-
stnim avtobusom in sistemom BICY.
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S projektom je Mestna občina Velenje uredila kole-
sarsko pot, ki zagotavlja varno in ustreznejšo po-
vezavo med sosednjimi občinami, s čimer želimo 
Velenje približati drugim kolesarsko razvitim obmo-
čjem. Uredili in označili smo kolesarsko pot, in sicer 
tako, da kolesarjem omogoča lažjo orientacijo ter 
večjo varnost, obenem pa so z devetimi tablami ob 
poti predstavljene naravne in kulturne znamenitosti 
območja.

Mestna občina 
Velenje letos že 

tretjič organizira 
športno prireditev 

»Rekreativno 
kolesarjenje na 
Paški Kozjak«. 

Pridružite se nam!

TEMATSKA POT 
PAšKi KOZJAK

PROGRAM Leader

VREDNOST PROJEKTA 12.150 evrov

SOFINANCIRANJE 10.328 evrov

TRAJANJE 2011–2012
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S projektom smo želeli zagotoviti ustreznejše in 
kvalitetnejše prometne povezave med Partizansko 
cesto, Cesto Simona Blatnika in Cesto talcev. S 
pridobljenimi sredstvi smo izdelali projektno do-
kumentacijo za novo komunalno in prometno in-
frastrukturo ter za posodobitev obstoječe na dveh 
območjih: na območju podjetja Veplas, ki bi pro- 
izvodnjo sicer preselilo drugam, in na območju Ceste 
Simona Blatnika, ki je potrebovala novo povezavo na 
Partizansko cesto. Na območju Veplasa smo v okviru 
projekta zgradili nov most in drugo infrastrukturo, 
podvoz s povezovalno cesto, za katerega smo prido-
bili dokumentacijo, pa zaradi postopkov umeščanja 
trase 3. razvojne osi v prostor še vedno ni izvedljiv.

Rezultate projekta 
Poslovna cona 

Gorenje bomo lahko 
s pridom uporabili 

tudi kot podlago 
pri načrtovanju 

nastajajoče 
industrijske cone 

Stara vas.

POSLOVNA CONA 
GORENJE

PROGRAM Phare Ekonomska infrastruktura

PARTNERJI Mestna občina Velenje, Savinjsko-šaleška območna razvojna 
agencija, Komunalno podjetje Velenje

VREDNOST PROJEKTA 315.043 evrov

SOFINANCIRANJE 283.538 evrov

TRAJANJE 2005–2006 V Mestni občini Velenje se zavedamo, da so so-
dobne komunikacijske povezave nujno potrebna 
infrastruktura, ki mora biti zagotovljena vsem pre-
bivalcem; tudi tistim, ki bivajo v bolj odmaknjenih 
predelih. V finančni perspektivi 2007–2013 žal ni-
smo bili upravičeni do sofinanciranja izgradnje kva-
litetnega odprtega širokopasovnega omrežja na 
območjih, kjer ni širokopasovnih povezav niti eko-
nomskega interesa internetnih operaterjev za izgra-
dnjo omrežja. Tako smo v okviru projektov pokriva-
nja belih lis oziroma področij brez možnosti dostopa 
do širokopasovnih omrežnih povezav v letih 2007 in 
2009 pridobili evropska sredstva za izgradnjo e-točk 
na Paškem Kozjaku in v Cirkovcah. Uporaba interne-
ta je prebivalcem na voljo brezplačno.

Brezplačni e-točki 
z brezplačnim 

dostopom do 
interneta smo 
vzpostavili na 

območju, kjer še 
vedno ni mogoče 

drugače dostopati 
do svetovnega 

spleta. Pa čeprav 
dandanes to že kar 

težko verjamemo.

E-tOčKI
V CiRKOVCAH iN 
NA PAšKEM KOZJAKU

PROGRAM Evropski sklad za regionalni razvoj 
– postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom

VREDNOST PROJEKTA 10.911,87 evra

SOFINANCIRANJE 10.911,87 evra

TRAJANJE 2007–2009
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OKOLJE
OPERATIVNI  PROGRAM

zdravo življenjsko okolje je ena osnovnih človekovih 
pravic. v mestni občini velenje smo na področju varovanja 
okolja in sanacije ter rekultivacije zaradi premogovništva in 
proizvodnje električne energije degradiranega okolja še po-
sebej aktivni. vse naše razvojne načrte in strategije usklaju-
jemo z načeli trajnostnega razvoja ter dosledno srbimo, da 
so skladni z državnimi in evropskimi okoljskimi direktivami. v 
zadnjih letih smo tudi s pomočjo partnerstva v evropskih pro-
jektih izvedli veliko aktivnosti na področjih izboljšanja kvali-
tete zraka, zagotavljanja čiste pitne vode, energetske učin-
kovitosti javnih zgradb, izkoriščanja obnovljivih virov energije 
in ravnanja z odpadki. zaradi uspešnih tovrstnih projektov je 
mestna občina velenje kot primer dobre prakse prepoznavna 
v državah Evropske unije in tudi v širšem prostoru. kot vzorč-
ni partner je velenje vključeno tudi v dva projekta programa 
Europeaid v kazahstanu, GreenPilot in kEY, v okviru katerih 
bomo kazahstanskima regijama kyzylorda in mangystau po-
magali razviti programe okoljske sanacije.

na naslednjih straneh predstavljamo nekaj najbolj re-
prezentativnih projektov s področja odgovornega ravnanja in 
upravljanja z okoljem.
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Glavni cilj projekta TAB je zmanjšati škodljive vpli-
ve onesnaženega zraka na zdravje ljudi. Partnerji 
smo v okviru projekta na nov in ustvarjalen način 
pripravili akcijske načrte za zmanjšanje negativne-
ga vpliva onesnaženega zraka, nastali pa sta tudi 
študiji Ocena ranljivosti za okolje Šaleške doline 
(2012) in Akcijski plan za izboljšanje kvalitete zra-
ka v Šaleški dolini (2014). S pomočjo projekta smo 
nadgradili sistem obveščanja občanov o kakovosti 
zraka v Velenju. Postavili smo dve informacijski toč-
ki. Eno najdete na Cankarjevi ulici v najožjem me-
stnem središču, eno pa ob Velenjskem jezeru, pri 
recepciji avtokampa. Na obeh informacijskih točkah 
poleg podatkov o vremenu (temperatura, veter, vla-
ga, večdnevna vremenska napoved) objavljamo tudi 
podatke o vrednostih žveplovega dioksida (SO2) in 
ozona (O3) v zraku, na točki ob Velenjskem jezeru pa 
še podatke o kvaliteti vode.

Na mednarodnem 
srečanju v okviru 

projekta TAB je bila 
naša osveščevalna 
kampanja o vplivu 

onesenaženega 
zraka na zdravje 

ljudi ocenjena 
najbolje. Prvo 

nagrado smo prejeli 
za vzpostavitev 

ekološkega 
informacijskega 

sistema, ki podatke 
o stanju ozračja 

uporabnikom podaja 
v prijazni grafični 

obliki, ponazorjene s 
sončnico.

TAB 
VdIhnI!

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Srednja Evropa

PARTNERJI 8 partnerjev iz Češke, Italije, Madžarske , Poljske in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 189.220 evrov

SOFINANCIRANJE 160.837 evrov

TRAJANJE 2011–2014

Nosilec in prijavitelj projekta je bila Mestna občina 
Velenje, ki si je skupaj s hrvaškimi in slovenskimi 
partnerji prizadevala za varčnejšo in učinkovitejšo 
rabo energije v javnem sektorju. Glavna ideja pro-
jekta je bila z uvajanjem sodobnih organizacijskih in 
investicijskih ukrepov oziroma metod za zmanjšanje 
energetske intenzivnosti izboljšati gospodarjenje 
z energijo v javnem sektorju. Razvili smo energet-
sko knjigovodstvo, ki smo ga uvedli v kar 20 javnih 
objektov v Velenju, poleg tega pa smo izdali ener-
getski priročnik, v občinsko upravno zgradbo imple-
mentirali nadzorni informacijski sistem za energet-
sko upravljanje objekta, izvedli sklop predavanj na 
temo učinkovite rabe energije ter še kar nekaj dru-
gih aktivnosti.

Leta 2008 smo 
vse vrtce in šole v 

Velenju opremili 
s prijaznimi 
označbami, 

ki uporabnike 
prostorov 

spodbujajo k varčni 
rabi energije. 

Pri tem so nam 
pomagali dijaki 
Šolskega centra 

Velenje.

FUTURE PUBLiC 
ENERGY
energIja za prIhodnost 
V jaVnIh zgradbah 

PROGRAM Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA; Sosedski pro-
gram Slovenija–Madžarska–Hrvaška 2004–2006

PARTNERJI 6 partnerjev iz Hrvaške in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 220.000 evrov

SOFINANCIRANJE 210.463 evrov

TRAJANJE 2007–2008
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V sklopu UseReuse projekta smo decembra 2012 
v Velenju odprli Center ponovne uporabe, katere-
ga osnovni cilji so zmanjšanje količin odpadkov in 
zmanjšanje števila divjih odlagališč ter uresniče-
vanje prednostnega reda ravnanja z odpadki, torej 
njihova ponovna uporaba. Tovrstni centri poleg ok- 
oljskih in ekonomskih prinašajo tudi številne social-
ne koristi. Gre namreč za princip socialnega podje-
tja, ki brezposelnim osebam iz ranljivih ciljnih skupin 
omogoča usposabljanje in kasneje uspešnejšo vrni-
tev na trg dela oziroma začetek poklicne poti, poleg 
tega pa centri ponovne uporabe omogočajo nakup 
različnih izdelkov po zelo ugodni ceni, kar lahko ra-
zumemo tudi kot neke vrste pomoč socialno šibkim. 
Velik del dejavnosti Centra ponovne uporabe je na-
menjen tudi okoljskemu osveščanju in informiranju 
širše javnosti.

Od odprtja Centra 
ponovne uporabe do 

danes je z njegovo 
pomočjo lastnike 

menjalo več kot 40 
ton predmetov, ki bi, 
če jih ne bi usmerili 
v ponovno uporabo, 
kot odpadki končali 

na odlagališču.

USE-REUSE
uporabImo Izdelke znoVa!

PROGRAM Evropski socialni sklad

PARTNERJI 10 partnerjev iz Slovenije

VREDNOST PROJEKTA plača ene osebe za obdobje treh let

SOFINANCIRANJE plača ene osebe za obdobje treh let

TRAJANJE 2011–2014
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S tem projektom želimo predvsem nadgraditi Center 
ponovne uporabe in za njegovo delovanje zagotoviti 
dodatne prostore, kupiti opremo za mizarsko, stroj-
no in elektro delavnico Centra ponovne uporabe ter 
električno vozilo za zbiranje in prevoz predmetov iz 
gospodinjstev. Tako bomo lahko še uspešneje izpol-
njevali poslanstvo in cilje Centra ponovne uporabe 
(zmanjšanje količin odpadkov, zmanjšanje števila 
divjih odlagališč, ponovna uporaba, izboljšanje social-
nega in ekonomskega statusa prebivalstva). Projekt 
izvajamo v partnerstvu z Veliko Gorico, s komunalnim 
podjetjem Velika Gorica ter Šolskim centrom Velenje.

Ker ste občanke 
in občani Center 

ponovne uporabe 
Velenje zelo dobro 

sprejeli in je njegovo 
delovanje doslej 

pokazalo številne 
merljive pozitivne 

učinke, smo se 
odločili, da z njim 
nadaljujemo in ga 

še nadgradimo. 
Načrtujemo, da bo 

Center ponovne 
uporabe Velenje 

v naslednjih 
letih zaživel kot 

samostojno socialno 
podjetje. 

iMBY
da, na mojem dVorIšču!

PROGRAM Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška

PARTNERJI 4 partnerji iz Hrvaške in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 276.832 evrov

SOFINANCIRANJE 262.990 evrov

TRAJANJE 2013–2015
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Mestna občina Velenje je v okviru Javnega razpisa za 
sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb 
v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je leta 2012 razpi-
salo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, prido-
bila sredstva za energetsko sanacijo Zdravstvenega 
doma Velenje. S projektom nameravamo znižati 
obratovalne stroške tega javnega objekta, zagoto-
viti boljše pogoje za uporabnike in zaposlene ter re-
konstruirati zdravstveni dom. Dela obsegajo sanacijo 
stavbnega ovoja, menjavo oken na severni in južni 
fasadi (zaradi dotrajanosti in energetske neučinko-
vitosti) ter prenovo strojnih in elektro instalacij. V 
dveh traktih velenjskega zdravstvenega doma bo 
vgrajen prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki bo 
zagotavljal zadostno količino svežega zraka ob mi-
nimalnih izgubah toplote. V sklopu obnove bo v po-
sameznih delih urejena tudi nova, energetsko učin-
kovita razsvetljava hodnikov.

Ponosni smo, da 
bomo energetsko 

sanacijo 
Zdravstvenega 

doma Velenje 
opravili tako, da 

bomo ohranili 
vse arhitekturne 
kvalitete objekta, 
uvrščenega med 

najprepoznavnejše 
predstavnike 

velenjske 
arhitekture iz 

obdobja moderne.

ENERGETSKA SANACiJA 
ZDRAVSTVENEGA DOMA

PROGRAM Kohezijski sklad

VREDNOST PROJEKTA 1.197.215 evrov

SOFINANCIRANJE 836.387 evrov

TRAJANJE 2014

Glavni cilj projekta je bil spodbuditi rabo potenci-
ala degradiranih območij za razvoj in vzpostavitev 
trajnostnih projektov s področja obnovljivih virov 
energije in učinkovite rabe energije. Med rezulta-
ti projekta lahko med drugim naštejemo lokalno in 
nacionalno analizo potencialov, investicijske predlo-
ge za implementacijo M2RES pristopa v Savinjsko-
šaleški regiji, več dogodkov za spodbujanje javnega 
in zasebnega interesa za revitalizacijo degradiranih 
površin z investicijami v obnovljive vire energije ter 
operativni priročnik z naslovom Razvoj obnovljivih 
virov energije na degradiranih območjih.

V preteklosti 
je bilo zaradi 

premogovništva 
in pridobivanja 

električne energije 
v Šaleški dolini 
veliko zemljišč 

degradiranih. S 
pomočjo projekta 

M2RES jim dajemo 
novo družbeno in 

ekonomsko vlogo. V 
njih ne vidimo več 

negativnih posledic, 
ampak nove 
priložnosti!

M2RES
degradIranIm zemljIščem 
dajemO nOvO vrednOSt

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa

PARTNERJI 14 partnerjev iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Črna gore, Grčije, 
Italije, Madžarske, Romunije in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 170.120 evrov

SOFINANCIRANJE 144.602 evrov

TRAJANJE 2011–2014
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Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
Šaleški dolini« je projekt dveh občin, ki zajema gra-
dnjo osmih kilometrov kanalizacijskega omrežja 
(4,74 km v mestni občini Velenje in 3,25 km v občini 
Šoštanj). Cilj projekta je izgraditev ustrezne infra-
strukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpa-
dnih voda na območjih, ki so v državnem programu 
opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena 
s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na 
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s 
predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov 
na okolje do leta 2015. V okviru operacije so bili iz-
grajeni naslednji odseki kanalizacije: Šalek–Paka 
levi breg, Gorica–Zgornji Šalek, Straža, Podkraj – ob-
močje Ring, Metleče (2. del), Skorno–Florjan, Florjan 
(Mlakar), Koroška cesta v Šoštanju.

S projektom 
Odvajanje in 

čiščenje odpadne 
vode v Šaleški dolini 

smo sklenili obroč 
kanalizacijskega 
sistema, ki pred 

onesnaženjem 
ščiti tudi Šaleška 

jezera. Tako bomo 
Velenjčanke in 
Velenjčani ter 

obiskovalci lahko 
tudi v prihodnje 

kvalitetno preživljali 
prosti čas ob in v 

Velenjskem jezeru.

OdVAJANJE	IN	čIščENJE	
ODPADNE VODE 
V šALEšKi DOLiNi

PROGRAM Kohezijski sklad

PARTNERJI Občina Šoštanj in Mestna občina Velenje

VREDNOST PROJEKTA 2.067.546,81 evra

SOFINANCIRANJE 1.190.835,24 evra

TRAJANJE 2011–2014
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Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini je pro-
jekt treh občin Šaleške doline, ki obsega izgradnjo 
treh čistilnih naprav za pitno vodo (čistilna naprava 
Grmov vrh, čistilna naprava Čujež, čistilna naprava 
Mazej), vzpostavitev daljinskega nadzora vodovo-
dnega sistema in izgradnjo 43,5 km vodovodnega 
omrežja (magistralni vodovod Ljubija, povezovalni 
cevovod Velenje–Hrastovec–Cirkovce, primarni vo-
dovod Konovo, primarni cevovod Severna veja, pri-
marni cevovod Ravne s črpališčem in vodohranom, 
povezovalni cevovod Velenje–Šmartno ob Paki, od-
sek Lokovica–Gorenje).

Projekt prinaša veliko koristi za celotno Šaleško do-
lino. Med drugim bomo 45 tisoč prebivalcem zago-
tovili varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo s pitno 
vodo, povečali število prebivalcev, priključenih na 

Projekt Oskrba s 
pitno vodo v Šaleški 

dolini zagotavlja 
varno in zanesljivo 
oskrbo s pitno vodo 

45 tisoč prebivalcem 
doline in ob tem 
tudi zmanjšuje 

vodne izgube. Te 
odslej ne bodo 

presegale 25 %. 
Tako bodo izgube pri 
nas bistveno manjše 

od slovenskega 
povprečja.

OSKRBA S PiTNO VODO 
V šALEšKi DOLiNi

PROGRAM Kohezijski sklad

PARTNERJI Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki in Mestna občina 
Velenje

VREDNOST PROJEKTA 29.424.634,03 evra

SOFINANCIRANJE 23.966.364,42 evra

TRAJANJE 2010–2015

omrežje za oskrbo z vodo, zmanjšali število prebivalcev, ki so izposta-
vljeni neustrezni pitni vodi, zmanjšali vodne izgube in zgradili integri-
ran sistem, ki bo obratoval varneje in učinkoviteje ter bo v primerjavi 
z obstoječim tudi cenejši za vzdrževanje. Poleg tega se bodo izboljšali 
kakovost površinskih voda, varnost pred onesnaževanjem voda ter 
življenjski in zdravstveni pogoji prebivalstva.
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S projektom bomo v naselju Škale - Hrastovec na 
območju, kjer je to potrebno, uredili komunalno in 
cestno infrastrukturo. Komunalna in prometna in-
frastruktura bosta zagotavljali varnost prebivalcev, 
prostor pa bo z naložbo celostno urejen in skladen 
z lokalnim okoljem. Naložba bo prispevala k izbo- 
ljšanju kakovosti življenja prebivalcev, k zagotavlja-
nju enakovrednih bivalnih pogojev v primestnem ob-
močju, k ohranjanju narave in k čistejšemu okolju.

V sklopu projekta bomo v naselju Škale - Hrastovec 
uredili 510 m cest, 414 m kanalizacijskega sistema 
odpadnih komunalnih vod, 525 m kanalizacijskega 
sistema odpadnih padavinskih vod, 476 m vodovo-
da, 527 m plinovoda, 510 m energetskega koridorja 
in 528 m telekomunikacijskega koridorja. Z ureditvi-
jo prometne, komunalne in energetske infrastruktu-
re bodo tako vzpostavljeni pogoji za pozidavo.

Razmišljate o 
gradnji hiše? Iščete 

primerno zemljišče? 
Že letos bo v naselju 

Škale - Hrastovec 
na voljo 25 lepih, 

sončnih gradbenih 
zemljišč. Enajst jih 

je v lasti Mestne 
občine Velenje.

CESTNA iN KOMUNALNA 
iNFRASTRUKTURA 
V NASELJU 
šKALE	-	HRAStOVEc

PROGRAM Ukrepi razvoja podeželja: 322 – Obnova in razvoj vasi

VREDNOST PROJEKTA 599.902 evrov

SOFINANCIRANJE 193.141,36 evra

TRAJANJE 2013–2014

Projekt je bil razdeljen v dva dela. Prva faza je obse-
gala nadgradnjo vodovodnega sistema porečja Pake 
in dokončanje magistralnega vodovoda Velenje–
Šoštanj, odsek Pesje–Šoštanj, dolgega 1804 metre. 
Ta faza je bila izvedena v drugi polovici leta 2003. 
Druga faza, izvedena v času od decembra 2004 do 
avgusta 2006, pa je obsegala rekonstrukcijo mehan-
skega dela čiščenja in dograditev Centralne čistilne 
naprave Šaleške doline z biološko stopnjo čiščenja, 
zmogljivosti 50 tisoč populacijskih enot.

Z obnovo Centralne 
čistilne naprave 

Šaleške doline 
smo znižali tudi 
okoljsko dajatev 

za obremenjevanje 
voda.

RAVNANJE Z ODPADNiMi 
VODAMi iN NADGRADNJA 
VODOVODNEGA SiSTEMA 
pOREčJA	pAKE

PROGRAM ISPA, ukrep št. 2000/SI/16/P/PE/003

PARTNERJI Občina Šoštanj in Mestna občina Velenje

VREDNOST PROJEKTA 9.014.146,55 evra

SOFINANCIRANJE 4.507.073,28 evra Sklad ISPA; 3.042.142,49 evra Republika 
Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor

TRAJANJE 2003–2006
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IZOBRAŽEVANJE
OPERATIVNI  PROGRAM

Po izsledkih študije organizacije unEsco se bo leta 
2020 obseg znanja človeštva podvojil že vsakih 75 dni. v 
velenju se zavedamo, da moramo, če želimo ohranjati korak 
s časom in (p)ostati konkurenčna družba znanja, zagotavlja-
ti dobre pogoje za vseživljenjsko učenje vseh skupin prebi-
valstva. Tako stalno vlagamo v izboljševanje infrastrukture 
za vzgojo in izobraževanje na vseh stopnjah in skrbimo tudi 
za možnosti vsebinske bogatitve ter kvalitativne rasti pro-
gramov. Tudi za izboljšave, nadgradnjo in dopolnitev rednih 
dejavnosti na področju izobraževanja smo skupaj z javnimi 
zavodi in drugimi projektnimi partnerji uspešno kandidirali za 
pridobitev evropskih sredstev.
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Mestna občina Velenje in Šolski center Velenje sta leta 
2007 skupaj s partnerji iz Nemčije in Avstrije pristopila 
k projektu »EduCate« z namenom, da bi prispevali k 
ohranitvi naseljenosti podeželja in popestrili turistično 
ponudbo na podeželju. V sklopu projekta so bili obliko-
vani izobraževalni moduli s področij turizma, marke-
tinga, gastronomije, ekološke pridelave in predelave, 
regionalnih produktov, označevanja, pravične trgovine, 
povezovanja, ekonomskih vidikov in komuniciranja. 
Partnerji projekta smo skupaj razvili univerzalni mul-
tiplikativni model tečajev oziroma priročnik za izobra-
ževanje ljudi, ki se na podeželju ukvarjajo s turizmom 
in kulinariko. V vsakem partnerskem mestu smo zanje 
organizirali tudi tridnevni brezplačni tečaj, ki je zajemal 
seznanitev z več primeri dobre prakse, kuharski tečaj 
in izobraževalne delavnice z vseh prej navedenih izo-
braževalnih področij.

Tradicionalne 
slovenske jedi 

smo odkrivali in 
jim nadeli novo 

preobleko na 
3-dnevnem tečaju 

»Revitalizacija 
podeželja ter 

obuditev in 
popestritev 

turistične 
ponudbe«. Tečaja 

se je udeležilo več 
kot 20 ponudnikov 

kulinarike in 
turizma iz 

Savinjske regije.

EduCate 
IzobražeValnI modulI 
za gOStinSki SektOr

PROGRAM Vseživljenjsko učenje

PARTNERJI 9 partnerjev iz Avstrije, Nemčije, Španije in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 16.810 evrov

SOFINANCIRANJE 12.725 evrov

TRAJANJE 2007–2009

Glavni namen projekta je implementacija metodologije 
50/50 ter oblikovanje evropske mreže šol, ki varčujejo 
z energijo. Metodologija 50/50 temelji na osveščanju 
in promociji učinkovite rabe energije in obnovljivih vi-
rov energije. S takšnimi ukrepi pridobimo vsi: prihranijo 
šole in plačniki računov, energetsko učinkovite šole pa 
prispevajo tudi k boju proti energetski neučinkovitosti 
ter podnebnim spremembam. V projekt je bilo vklju-
čenih kar 58 šol, 6.900 učencev, učiteljev in hišnikov 
ter 43 lokalnih skupnosti. Prihranke pri rabi energije je 
doseglo 70 % vključenih šol, na šolo je bilo prihranje-
nih 2.100 evrov, v ozračje je šlo 339 ton toplogrednih 
plinov manj, prihranjenih je bilo več kot 1.100 MWh 
energije. Velenjski zavod KSSENA je vodil aktivnosti 
na petih osnovnih šolah (OŠ Antona Aškerca, OŠ Mihe 
Pintarja Toleda in OŠ Šalek v Velenju, OŠ Frana Roša v 
Celju, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu).

Na Evropskem 
tednu trajnostne 

energije, ki je lani 
potekal v Bruslju, 
je projekt Euronet 

50/50 prejel 1. 
nagrado v kategoriji 

Izobraževanje. 
V projektu 

Euronet 50/50 
max, nadgradnji 
projekta Euronet 

50/50, sodeluje 16 
partnerjev iz 13-ih 

evropskih držav 
(500 šol in 48 drugih 

javnih zgradb). Zavod 
KSSENA projekt 

izvaja na vseh 
velenjskih osnovnih 
šolah ter na šolah v 

občinah Celje, Nazarje 
in Slovenj Gradec.

EURONET 50/50
učInkoVIta raba energIje 
V šolah

PROGRAM Inteligentna energija Evrope

PARTNERJI 10 partnerjev iz Finske, Grčije, Italije, Madžarske, Nemčije, 
Poljske, Portugalske, Španije in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 70.744 evrov

SOFINANCIRANJE 53.057 evrov

TRAJANJE 2009–2012
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Projekt je namenjen čezmejnemu širjenju znanja 
o energiji. Med partnerskimi regijami (Avstrijska 
Štajerska, Gradiščansko in Slovenija – mestni obči-
ni Maribor in Velenje) potekajo intenzivne izmenja-
ve. Ob pridobivanju znanja o energiji in energetiki 
spodbujamo tudi socialno, jezikovno in kulturno so-
delovanje med sosedi. V projekt so vključeni otroci, 
starejši od 8 let, ki v okviru naravoslovnih in kultur-
nih dni ter poletnega energetskega tabora razvija-
jo trajnostne ideje in koncepte za otroška igrišča, 
ki temeljijo na idealni predstavi otrok in njihovega 
energetskega znanja. Skupaj z lokalnimi mentorji in 
s strokovnjaki skušajo razviti posebno, na znanju o 
energiji temelječo opremo za otroke, ki jo bomo po-
tem namestili v vseh sodelujočih mestih. 

V okviru projekta 
Cul Energy 4 Kids 

smo zabavne 
počitnice, ki pa so 

bile tudi poučne, 
omogočili 30 

otrokom iz Velenja. 
Vsi so sodelovanje 

na tridnevnem 
čezmejnem 

Energetskem taboru 
na Mariborskem 

Pohorju ocenili kot 
nepozabno doživetje.

CUL ENERGY 4 KiDS
OtrOCi SPOznavamO in  
dožIVljamo energIjo

PROGRAM Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Avstrija

PARTNERJI 4 partnerji iz Avstrije in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 90.000 evrov

SOFINANCIRANJE 85.500 evrov

TRAJANJE 2013–2014

Primeri takšne opreme so gugalnica s fotovoltaičnim upravljanjem ali 
s prikazom porabe energije ter LED tobogan. Igrala na temo energi-
je in energijsko optimizirana igrala bomo postavili tudi v velenjskem 
Sončnem parku.
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K investiciji v nizkoenergetski vrtec Vrtiljak smo pri-
stopili, da bi vrtcu zagotovili ustrezne prostore za 
izvajanje dejavnosti štirih oddelkov nižje starostne 
stopnje, otrokom pa kvaliteten vzgojno-izobraževa-
lni proces v zdravem in varnem bivalnem okolju, ki 
upošteva zahteve pedagoške stroke, sodobne učne 
tehnologije in veljavnih prostorskih standardov ter 
normativov za vrtce. Pri izgradnji vrtca smo v prvi 
vrsti želeli doseči kar najboljšo funkcionalnost in 
prilagodljivost objekta ter visoke ekološke standa-
rde. Tako smo uredili talno ogrevanje, okna in vra-
ta ustrezajo tehničnim predpisom pravilnika PURES, 
toplotna prehodnost posameznih konstrukcij je 
skladna s standardi. Ravna streha je ozelenjena in 
omogoča rabo padavinske vode. Nizkoenergetski vr-
tec ima vezni hodnik ter štiri igralnice s pripadajoči-
mi prostori. Bruto površina dozidka vrtca Vrtiljak je 
840,25 kvadratnega metra.

Vrtec Vrtiljak je 
bil eden prvih 

objektov vzgojno-
izobraževalnih 

zavodov, ki smo 
jih energetsko 

sanirali. Letos smo 
energetsko sanirali 

še dve enoti Vrtca 
Velenje: Lučko in 

Tinkaro.

iZGRADNJA 
NIZKO	-	ENERgEtSKEgA	
VRTCA VRTiLJAK

PROGRAM Evropski sklad za regionalni razvoj – »Razvoj regij«

VREDNOST PROJEKTA 863.000 evrov

SOFINANCIRANJE 526.779 evrov

TRAJANJE 2010–2011
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V okviru projekta, katerega cilj je bila vzpostavitev 
mreže multimedijskih centrov v vsaki statistični re-
giji Republike Slovenije in financiranje njihovega de-
lovanja ter programa v začetnih letih, smo v Velenju 
odprli regionalni multimedijski center Kunigunda. 
Sprva je imel prostore v nekdanji Elektrotehni, leta 
2012 pa smo ga preselili v novo zgrajeni Gaudeamus.

Ena od stvari, ki 
jo lahko naredijo 

v multimedijskem 
centru Kunigunda, 

je tudi prenos 
posnetkov z video 

kaset na sodobnejše 
medije. Vabljeni!

VZPOSTAViTEV 
MULTiMEDiJSKiH 
CENTROV

PROGRAM Evropski sklad za regionalni razvoj – »Razvoj regij«

VREDNOST PROJEKTA 29.759,28 evra

SOFINANCIRANJE  22.319,46 evra

TRAJANJE 2005–2006
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OPERATIVNI  PROGRAM
Ena ključnih prednostnih nalog lokalne skupnosti je 

skrb za napredek in višanje kakovosti življenja. Pri tej pa ne 
gre le za življenjski standard. Prej obratno. kakovost življenja 
gradi predvsem tisto, kar nam lajša življenje, tisto, kar nam 
daje občutek sprejetosti, pripadnosti, tisto, kar naredi naš 
vsakdan enostavnejši in ga polni s tistim, kar nas napolnjuje, 
bogati, osrečuje. v velenju si skupaj z različnimi organizaci-
jami in društvi ves čas prizadevamo s pomočjo različnih pro-
jektov in dejavnosti ustvarjati pogoje za kakovostno življenje 
vseh naših občank in občanov. mladinski center velenje in 
mladinski svet velenje na različne načine spodbujata mlade 
k aktivnemu sooblikovanju življenja v lokalni skupnosti, za 
še mlajše številne raznolike programe pripravlja in koordinira 
medobčinska zveza prijateljev mladine velenje, za večjo ka-
kovost življenja starejših smo pod okriljem občinske uprave 
in društev upokojencev oblikovali več skupin, programov in 
projektov. na področju kakovosti življenja smo doslej naredili 
res veliko. nekatere projekte uvodoma le navajamo, nekaj pa 
jih v nadaljevanju tudi na kratko predstavljamo.

KAKOVOST   
			ŽIVLJENJA
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PROJEKTi MESTNE 
OBčINE	VELENJE
INDU.PIK – modeli revitalizacije objektov industrijske 
kulturne dediščine; Mladi iz izključenosti do vključe-
nosti; Kultura in urbana prenova mest; Podpora me-
stom; PARPE – Parki in ljudje; Športni park Konovo; 
Mala dvorana Doma kulture Velenje; Obnova eko 
muzeja Grilova domačija

PROJEKTi MLADiNSKEGA 
CENTRA VELENJE
Omrežen.si&Omrežena.si – razvoj socialnih kompe-
tenc mladih; Mladi ambasadorji medkulturnega dia-
loga; Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zapo-
slitve na področju socialnega varstva – Pripravniki; 
Mladi za Velenje – premikamo meje; Bodi prosto-
voljec; Medkulturna dimenzija; Kultura, mladi, na-
rava in prostovoljstvo; Aktivna mladina; Mladinska 
pobuda – evropski uličar; Literatura in medkulturni 
dialog; Družimo se v Velenju; Ali medkulturni dialog 
pozimi zamrzne?; WMFCE – Z glasbo do združene 
Evrope; Youth 4 EU – Mladi za Evropo

PROJEKTi  
LJUDSKE UNiVERZE VELENJE
THESS – izobraževanje za turistično in hotelsko upravljanje; KISS – 
Prepoznajmo interese, pokažimo sposobnosti; AHAED – raziskova-
nje sodobne tehnologije za starejše; V očetovih čevljih; ENERCITIES; 
Vseživljenjska telenovela; Začetna integracija priseljencev; Program 
spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov 
tretjih držav na območju Velenja; POKI – Ponudimo odraslim kakovo-
stno izobraževanje; ISIO – Informiranje in svetovanje v izobraževanju 
odraslih; UŽU BIPS – Usposabljanje za življenjsko uspešnost: beremo 
in pišemo skupaj; UŽU MI – Usposabljanje za življenjsko uspešnost: 
most do izobrazbe; Računalniška pismenost za odrasle; Center vseži-
vljenjskega učenja SAŠA; Neformalno izobraževanje odraslih; Uvajanje 
modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja; 
LAS – Iz preteklosti v prihodnost z modnimi velikani; LAS – Z znanjem 
na(d) vas; UŽU IP – Usposabljanje za življenjsko uspešnost: izzivi po-
deželja; UŽU MK – Usposabljanje za življenjsko uspešnost: moj korak; 
Razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013; LAS – 
Izobraževalni izzivi na podeželju; LAS – Izobraževalni izzivi na podeže-
lju Zgornje Savinjske doline; LAS – Most do znanja in priložnosti; Dvig 
ravni pismenosti; LAS – Sadni gozd, LAS – Učni parki Šaleške doline; 
LAS – Med drevesom in zibelko
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Celovito smo obnovili objekt Vila Bianca pod vzno-
žjem Velenjskega gradu, na vstopu v Velenje iz celj-
ske smeri. Stavba, sicer spomenik naše kulturne 
dediščine, je dolga leta vidno propadala in kazila po-
dobo mesta. Ko smo uspeli pridobiti evropska sred-
stva za obnovo Vile Biance, smo hkrati začeli tudi 
z večjim in dolgoročnejšim projektom, imenovanim 
Prenova in oživitev mestnega središča. Vila Bianca 
je po obnovi že zaživela novo življenje. Z bogatimi 
vsebinami in dogajanjem je velik korak na poti k ce-
lovitemu preporodu velenjskega Starega trga.

Edinstven ambient 
Vile Biance je 

primeren za 
različne priložnosti: 

raznovrstne 
kulturne prireditve, 
poslovna srečanja, 

novinarske 
konference, poroke 
… Veličastno okolje 
in stari del mesta 

jim dajeta poseben 
pridih žlahtnosti. 
V Vili Bianci se je 

doslej zvrstilo že več 
kot 600 dogodkov, 

ki jih je obiskalo 
več kot 23.200 

obiskovalcev.

ViLA BiANCA, faza i
ViLA BiANCA, faza ii

PROGRAM Evropski sklad za regionalni razvoj – »Razvoj regij«

VREDNOST PROJEKTA 2.746.707 evrov

SOFINANCIRANJE 1.654.480 evrov

TRAJANJE 2007–2010

V okviru projekta CLEAR smo stalne razstave Muzeja 
Velenje, ki domuje v enem najlepše ohranjenih slo-
venskih gradov, na Velenjskem gradu, prilagodili in 
nadgradili tako, da so dostopne vsem ljudem, tudi 
gibalno in senzorno oviranim. Ogledate si jih lahko 
sami ali pa vas na ogled pospremijo usposoblje-
ni in prijazni vodiči. Za obiskovalce Muzeja Velenje 
na Velenjskem gradu smo pripravili tudi tipni vo-
dnik za slepe in slabovidne, filme, ki so sestavni deli 
sta-lnih zbirk, pa smo opremili z zvočnim zapisom 
in s podnapisi. Izdelali smo makete tlorisov Velenja 
in Velenjskega gradu, ki omogočajo, da rast mesta 
od arhitekturne zasnove iz zgodnjih petdesetih let 
20. stoletja do danes ter razvoj in številne prezidave 
Velenjskega gradu občutite pod vašimi prsti.

V okviru projekta 
CLEAR je nastala 

tudi serija 
razglednic “Velenje 

– mesto kontrastov”, 
s katerimi posebej 

nagovarjamo 
slabovidne osebe. 

S pomočjo barvnih 
kontrastov jim 
predstavljamo 

in približujemo 
kulturno-

zgodovinsko 
dediščino Velenja.

CLEAR
Vsem dostopnI kulturne 
VsebIne In objektI

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa

PARTNERJI 13 partnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Grčije, Italije, Madžarske, 
Romunije in Slovenije

VREDNOST NAŠEGA 
DELA PROJEKTA 150.000 evrov

SOFINANCIRANJE 127.500 evrov

TRAJANJE 2011–2014
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Velenje je najmlajše slovensko mesto. Ker je bilo 
zgrajeno načrtno, ima kvalitetno urbanistično za-
snovo in več arhitekturno zanimivih objektov. Želimo 
si, da bi bili naša arhitekturna in krajinska dediščina 
prepoznavni in cenjeni, kakor si zaslužita. S projek-
tom ATRIUM smo to deloma že dosegli. Uredili smo 
novo velenjsko tematsko pot »VELENJE – sprehod 
skozi mesto moderne« ter izdali enako naslovljen 
arhitekturni vodnik po našem mestu. Odprli smo tudi 
arhitekturni svetovalni kotiček, v katerem se lahko 
občanke in občani brezplačno posvetujejo s strokov-
njaki s področja arhitekture in krajinske arhitekture. 
Pomemben del projekta ATRIUM pa so promocijske 
aktivnosti, s katerimi naše mesto predstavljamo na 
celotnem območju Jugovzhodne Evrope.

ATRIUM-ov 
arhitekturni kotiček 
lahko obiščete vsak 

torek med 10. in 
12. ter med 16. in 
18. uro. Razpored 

svetovalcev in 
področij svetovanja 

najdete na spletni 
in FB strani Mestne 

občine Velenje.

ATRiUM  
spoznajmo arhItekturno 
dedIščIno našega mesta

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa

PARTNERJI
18 partnerjev iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Grčije, 
Hrvaške, Italije, Madžarske, Romunije, Slovaške, Srbije in 
Slovenije

VREDNOST NAŠEGA 
DELA PROJEKTA

134.090 evrov

SOFINANCIRANJE 113.977 evrov

TRAJANJE 2011–2013 Projekt EE CULTURE se ukvarja s problematiko ener-
getske sanacije objektov, ki so varovani kot objekti 
kulturne dediščine. Za tovrstne objekte je potrebno 
ob obnovi pridobiti soglasje in smernice Zavoda za 
kulturno dediščino. Te so pogosto težko združljive 
z zagotovitvijo energetske učinkovitosti objektov. 
Tako je ena od tem projekta pristop k tovrstni pro-
blematiki in iskanje najprimernejših rešitev. V mestni 
občini Velenje bomo s pomočjo projekta EE CULTURE 
obnovili Vilo Rožle v Sončnem parku.

Vila Rožle stoji v 
Sončnem parku, ki 

je vpisan v Register 
kulturne dediščine 

pri Ministrstvu 
za kulturo. Ker je 

naš park spomenik 
vrtnoarhitekturne 
dediščine, smo ob 

prenovi spoštovali 
tudi pogoje, ki jih je 

pripravil Zavod  
za kulturno  

dediščino Celje.

EE CULTURE
energetSka SanaCija 
objektoV kulturne dedIščIne

PROGRAM Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška

PARTNERJI 5 partnerjev iz Hrvaške in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 314.759 evrov

SOFINANCIRANJE 299.021,05 evra

TRAJANJE 2014–2015
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Cilj projekta je bil ustvariti pogoje za uravnotežen 
razvoj mest ali tistih njihovih delov, ki so nastali v 
dobi socializma, pri čemer je šlo predvsem za izbolj-
šanje pogojev bivanja, povečanje tržne privlačnosti 
mest in ohranjanje pozitivnih vrednot iz preteklosti. 
V okviru projekta smo analizirali tržne potenciale v 
sodelujočih mestih in soseskah, pripravili nabor do-
brih praks uporabe javnih stavb in javnih površin, iz-
delali mednarodni vodič za nadaljnji razvoj mest in 
sosesk, nastalih v obdobju socializma ter mednaro-
dno strategijo za razvoj postsocialističnih mest do 
leta 2020. V Velenju smo organizirali pilotno akcijo, s 
katero smo uredili in prenovili otroško igrišče v kra-
jevni skupnosti Gorica.

Najvidnejša in 
najuspešnejša 
pilotna akcija 

projekta 
ReNewTown je bila 

prenova javnega 
prostora v krajevni 

skupnosti Gorica. 
Prenovili smo ga 

tako, kot je bilo 
zgrajeno Velenje 

– s prostovoljskim 
delom. V prenovo, 
ki je trajala teden 

dni, so prostovoljci 
vložili 1567 

delovnih ur in 
veliko neprecenljive 

pozitivne energije.

ReNewTown
noVa postsocIalIstIčna mesta, 
konkurenčna In prIVlačna

PROGRAM Program teritorialnega sodelovanja – Centralna Evropa

PARTNERJI 7 partnerjev iz Češke, Nemčije, Poljske, Slovaške in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 181.620 evrov

SOFINANCIRANJE 154.377 evrov

TRAJANJE 2011–2014
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Prva faza prenove mestnega središča Velenja – pre-
nova promenade – je vsekakor ena največjih inve-
sticij Mestne občine Velenje v zadnjih petih letih. 
Za izvedbo projekta smo uspeli pridobiti skoraj dva 
milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev in 
320 tisoč evrov iz državnega proračuna, 910 tisoč 
evrov pa smo financirali iz lastnih sredstev. Če se za 
izvedbo projekta ne bi odločili, evropskega in držav-
nega denarja Velenje ne bi bilo deležno. Velenjska 
promenada, ki je nastala sredi sedemdesetih let 
20. stoletja, je bila zaradi precej dotrajane urbane 
opreme nujno potrebna obnove. Z izgradnjo nove 
dvoetažne parkirne hiše, v kateri so 143 parkirnih 
mest, trije poslovni prostori in javna stranišča, smo 
občankam in občanom omogočili tudi lažji dostop do 
Zdravstvenega doma Velenje, z novim prireditvenim 
prostorom, amfiteatrom ob Paki, pa tudi možnost 
dostopa do reke. 

S prenovo 
promenade smo 

ustvarili novo 
mestno dnevno 

sobo. Želimo vam 
veliko prijetno 

preživetih prostih ur 
na nabrežju Pake!

PRENOVA 
MESTNEGA 
SREdIščA

PROGRAM Evropski sklad za regionalni razvoj – »Razvoj regij«

VREDNOST PROJEKTA 2.780.000 evrov

SOFINANCIRANJE 1.963.887 evrov

TRAJANJE 2012–2014

Z obnovo promenade smo posodobili in izboljšali javno infrastrukturo 
ter prometno varnost in poskrbeli tudi za to, da bo mestno jedro pri-
jaznejše podjetniško okolje.
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Mestna občina Velenje je leta 2005 odkupila objekt 
nekdanjega doma učencev, da bi v njem uredila mla-
dinski hotel. V sklopu projekta smo objekt obnovili 
in v njem poleg mladinskega hotela uredili še veli-
ko dvorano, ki je v prvi vrsti namenjena mladinskim 
dejavnostim, hkrati pa omogoča tudi nizkoceno- 
vni kongresni turizem. Sprva so bila v prenovljenem 
stolpiču nekdanjega dijaškega doma tudi neprofitna 
stanovanja, a smo jih zaradi povečanja števila dija-
kov in študentov od drugod preuredili v dijaške in 
študentske sobe. Prijavo za projekt smo oddali ok-
tobra 2008, leta 2010 pa je bil projekt zaključen in 
mladinski hotel ter dvorano smo predali v upravlja-
nje Mladinskemu centru Velenje. 

Če potrebujete 
prostor za seminar, 

delavnico ali kakšen 
druge vrste dogodek, 

je Mladinski hotel 
Velenje pravi naslov 

za vas. Prav tako 
seveda, kadar iščete 
prijetno, a cenovno 

ugodno namestitev!

iZGRADNJA MLADiNSKO 
tURIStIčNE	
iNFRASTRUKTURE 
V VELENJU

PROGRAM Evropski sklad za regionalni razvoj – »Razvoj regij«

VREDNOST PROJEKTA 932.285 evrov

SOFINANCIRANJE 518.390 evrov

TRAJANJE 2008–2010
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Mestna občina Velenje je skupaj s partnerskimi obči-
nami (Maribor, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Novo 
mesto in Ptuj) sodelovala v projektu Evropska pre-
stolnica kulture. To sodelovanje je za Velenje pomeni-
lo veliko priložnost, ki smo jo uspeli tudi dobro izkori-
stiti. Nadgradili smo obstoječe programe na področju 
kulture in razvili več novih vsebin in oblik sodelovanja. 
Evropska prestolnica kulture je v mesto nedvomno 
prinesla nov zagon, pripomogla k boljši prepoznavno-
sti Velenja v slovenskem in mednarodnem prostoru 
in precej prispevala tudi k večji kakovosti življenja v 
mestu. V okviru projekta smo opredelili štiri program-
ske sklope (Ključi mesta, Urbane brazde, Terminal 
12, Življenje na dotik), v okviru katerih smo izvedli 24 
odmevnih projektov, ki so jih v sodelovanju udejanjili 
javni zavodi s področij kulture, vzgoje in izobraževanja 
ter raziskovalne institucije, kulturna društva, gospo-
darske družbe in ustvarjalni posamezniki.

Velenje se je kot del 
Evropske prestolnice 

kulture uvrstilo v 
družbo mest, med 

katerimi so tudi 
Atene, Firence, 

Amsterdam, Berlin, 
Pariz ... Od leta 2012 

naprej je v Velenju 
še dosti več tistih, 

za katere je kultura 
preprosto način 

življenja.

EVROPSKA 
PRESTOLNiCA 
KULTURE 2012
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S projektom Bridge, kjer sta kot slovenska partnerja so-
delovala Ljudska univerza Velenje ter Zavod IPAK, smo 
poiskali način in razvili poseben  pristop  za  učinkovi-
to  približevanje  uporabe informacijsko-komunikacij-
ske tehnologije starejšim ljudem.  Najprej smo opravili 
analizo končnih uporabnikov, pripravili izobraževalne 
module za učitelje, analizirali obstoječa gradiva za sta-
rejše in pripravili nova ter izdelali simulator bančnega 
avtomata. S projektom smo želeli starejši populaciji 
predstaviti prednosti uporabe informacijsko-komuni-
kacijske tehnologije ter v njih prebuditi željo po pri-
dobivanju uporabnih znanj ter odpraviti morebiten 
strah pred novimi tehnologijami. Starejši so tako do-
bili priložnost, da se bodisi prvič seznanijo z informa- 
cijsko-komunikacijsko tehnologijo bodisi svoje znanje 
nadgradijo v sklopu tečajev, ki so prilagojeni starejšim 
od 50 let.

BRiDGE
prIblIžeVanje dIgItalnega 
Starejšim

PROGRAM Vseživljenjsko učenje

PARTNERJI 7 partnerjev iz Avstrije, Italije, Poljske, Švedske, Velike 
Britanije in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 367.623 evrov

SOFINANCIRANJE 264.689 evrov

TRAJANJE 2009–2011

Več o projektu 
Bridge najdete na 

spletni strani www.
seniors-bridge.
eu. Tam lahko 

preizkusite tudi 
simulator bančnega 

avtomata.
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Prebivalce Šoštanja, Šmartnega ob Paki in velenjskih 
primestnih naselij smo vključili v različne oblike vse-
življenjskega učenja. Zagotovili smo tehnično opre-
mo za izvajanje načrtovanih dejavnosti na različnih 
lokacijah. Tako smo omogočili krajevno dostopnost 
neformalnega izobraževanja in z vključitvijo različnih 
ciljnih skupin (starejši, brezposelni, ženske ...) spod-
budili intenzivnejše medgeneracijsko povezovanje in 
sodelovanje ter povečali vpis v različne izobraževa-
lne programe. Z informacijsko-komunikacijsko opre-
mo smo opremili tudi dve podeželski knjižnici, kar bo 
omogočilo večjo vključenost prebivalcev podeželja v 
različne oblike vseživljenjskega učenja ter spodbu-
jalo medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. V 
projekt je bilo vključenih več kot tisoč ljudi.

Z	ZNANJEm	NA(d)	VAS	
VsežIVljenjsko učenje za 
vSakOgar

PROGRAM Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje

PARTNERJI Knjižnica Velenje in Andragoški zavod Ljudska univerza 
Velenje

VREDNOST PROJEKTA 24.749,86 evra

SOFINANCIRANJE 21.037,38 evra

TRAJANJE 2013–2014

Julija 2014 se je iztekel projekt, katerega glavni re-
zultati so večjezični video slovar, mednarodni ko-
ledar, mednarodna kuharska knjiga, mednarodni 
herbarij zanimivih in posebnih listavcev ter skupne 
maskote. V projektu so sodelovale šole oziroma 
ustanove, v katere so vključene osebe s posebnimi 
potrebami, med njimi Center za vzgojo in usposa-
bljanje Velenje. Učenci sodelujočih institucij so se s 
pomočjo projekta na igriv in prijazen način seznanili 
z različnimi evropskimi kulturami.

COMENiUS
šOLSka PartnerStva

PROGRAM 2012-1-GB1-COM06-18714-6 Europe, my country

PARTNERJI 9 partnerjev iz Belgije, Litve, Nemčije, Poljske, Španije, Velike 
Britanije in Slovenije

VREDNOST PROJEKTA 12.000 evrov

SOFINANCIRANJE 12.000 evrov

TRAJANJE 2012–2014

V času trajanja 
projekta se je 

obisk v knjižnicah 
povečal za več kot 

3 %, precej pa se 
je povečalo tudi 

število članov.

Oktobra 2012 so 
Velenje obiskali 

projektni partnerji, 
učenci Centra 

za vzgojo in 
usposabljanje 

Velenje pa so si 
lahko ogledali 

Nemčijo, Poljsko,  
Anglijo, Belgijo in 

Španijo.
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URA NAZIV KRAJ ORGANIZATOR URA NAZIV KRAJ ORGANIZATORV Mestni občini Velenje 
si prizadevamo, da bi bil 

letošnji september še 
posebej praznično obarvan, 

saj praznujemo 55 let od 
uradnega odprtja novo 
zgrajenega mestnega 

središča. Zato smo pripravili 
pester program prireditev ob 

občinskem prazniku, žal pa 
smo morali nekaj dogodkov 

zaradi nestabilnega vremena 
že odpovedati. 

AVGUST
URA NAZIV KRAJ ORGANIZATOR

ČETRTEK, 28. AVGUST 2014

17.00 Otvoritev kanalizacije v zaselku 
Straža

Straža KS Staro Velenje

19.00 Slavnostna seja ob krajevnem 
prazniku (40 let) KS Staro Velenje

Vila Bianca KS Staro Velenje

SEPTEMBER
TOREK, 2. SEPTEMBER 2014

19.00 Predstavitev knjige zGodbe 
Velenja

Knjižnica Velenje Knjižnica Velenje

NEDELJA, 7. SEPTEMBER 2014

14.30 Mlinarska nedelja – srečanje 
soseske

Vovkov mlin TD Vinska Gora in KUD 
Dobrna

TOREK, 9. SEPTEMBER 2014

17.00 Prireditev ob zaključeni 
energetski sanaciji Vrtca Tinkara

Vrtec Tinkara Mestna občina Velenje 
in Vrtec Tinkara

SREDA, 10. SEPTEMBER 2014

18.00 Koncert moškega pevskega 
zbora Društva upokojencev 
Velenje

Šaleški grad KS in TD Šalek

ČETRTEK, 11. SEPTEMBER 2014

16.00 Predaja gasilske opreme PGD Velenje Mestna občina Velenje 
in PGD Velenje

PETEK, 12. SEPTEMBER 2014

Mednarodni Lirikonfest Velenje 
2014 - XIII. mednarodno 
književno

Vila Bianca Velenjska knjižna 
fundacija in Mestna 
občina Velenje

17.30 Pogovor z Lirikonfestovimi 
lavreati 2014

19.00 Slavnostna podelitev 
Lirikonfestovih nagrad in 
priznanj

SOBOTA, 13. SEPTEMBER 2014

15.00 Odprtje ceste Potočnik Pri Končniku 
(KS Plešivec)

KS Plešivec

16.00 Prireditev ob krajevnem 
prazniku – kulturni program in 
druženje krajanov

Igrišče pri OŠ 
Plešivec

KS Plešivec

16.00 Vesela jesen in odprtje 
prenovljenega otroškega igrišča

Ob otroškem 
igrišču pri blokih 
(Goriška cesta 
53–65)

KS Gorica

V koledarčku prireditev 
ob občinskem prazniku so 
objavljeni podatki, znani 
do 12. septembra 2014. 
Pridržujemo si pravico do 
sprememb.

Aktualne informacije najdete 
na spletu (www.velenje.si), 
na FB in Twitterju.
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URA NAZIV KRAJ ORGANIZATOR URA NAZIV KRAJ ORGANIZATOR

NEDELJA, 14. SEPTEMBER 2014

10.00 Odprtje prenovljenega 
športnega igrišča v Pesju

Športno igrišče v 
Pesju

KS Pesje

PONEDELJEK, 15. SEPTEMBER 2014

16.00 Predaja Lukove vile tabornikom Lukova vila Mestna občina Velenje

18.00 Prireditev ob zaključeni 
energetski sanaciji Vrtca Lučka

Vrtec Lučka Mestna občina Velenje 
in Vrtec Lučka

TOREK, 16. SEPTEMBER 2014

18.00 Uvod v 25. Pikin festival
Odprtje dveh razstav: Velenjske 
znamke in V jutranji tišini 
Marjana Klepca

Velenjski grad Muzej Velenje, 
Festival Velenje, Pošta 
Slovenije in Mestna 
občina Velenje

SREDA, 17. SEPTEMBER 2014

9.00
▼ 

15.00

Evropski teden mobilnosti 2014
Naše ulice, naše odločitve
Dan brez avtomobila 

Rudarska cesta Mestna občina Velenje

16.00 Tekmovanje v pikadu in ruskem 
kegljanju v počastitev praznika 
mestne občine Velenje in 
praznika Mestne četrti Levi breg 
vzhod

Kardeljev trg 5-7 Mestna četrt Levi breg 
Vzhod

ČETRTEK, 18. SEPTEMBER 2014

16.00 Tekmovanje v pikadu in ruskem 
kegljanju v počastitev praznika 
mestne občine Velenje in 
praznika Mestne četrti Levi breg 
vzhod

Kardeljev trg 5-7 Društvo upokojencev 
Šalek

16.00 Kegljaški turnir za prehodni 
pokal KS Konovo

Pri Domu krajanov 
Konovo

KS Konovo, Društvo 
upokojencev Konovo

18.00 Odprtje prenovljene poti na 
Velenjski grad

Vznožje poti ob 
Vili Bianci

Mestna občina Velenje 
in Muzej Velenje

PETEK, 19. SEPTEMBER 2014

17.00 Osrednja slovesnost ob prazniku 
Mestne občine Velenje

Slavnostni govornik bo Bojan 
Kontič, župan Mestne občine 
Velenje. Podelitev občinskih 
priznanj. Glasbeni program bodo 
pripravili Gordana Hleb ter Miha 
in Jure Smirnov Oštir.

Dom kulture 
Velenje

Mestna občina Velenje

18.30 Koncert ob prazniku Mestne 
občine Velenje – Pihalni 
orkester Premogovnika Velenje 
z gosti 

Titov trg Velenje
V primeru slabega 
vremena koncert 
odpade.

Mestna občina Velenje

SOBOTA, 20. SEPTEMBER 2014

9.00 Odprtje nove tržnice Cankarjeva ulica Mestna občina Velenje

9.00
▼ 

12.00

Velenje se predstavi: 
predstavitev velenjskih klubov, 
društev, vrtcev, šol in drugih 
institucij ob občinskem prazniku 
ter Tek očkov

Titov trg, 
Cankarjeva ulica

Mestna občina Velenje 
in Športna zveza 
Velenje

16.00 Počastitev starejših krajanov 
KS Bevče

Dom KS Bevče KS Bevče

19.00 Stare slike mladega mesta 
Projekcija filmov Weekend v 
Velenju (1967) in Novo Velenje 
(1960)

Kino Velenje, 
velika dvorana

Muzej Velenje in 
Festival Velenje

20.00 Koncert ob prazniku Mestne 
občine Velenje – Soulfingers

Pred Rdečo 
dvorano Velenje
V primeru slabega 
vremena bo 
koncert v Rdeči 
dvorani Velenje.

Mestna občina Velenje 
in Max Club Velenje
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URA NAZIV KRAJ ORGANIZATOR URA NAZIV KRAJ ORGANIZATOR

NEDELJA, 21. SEPTEMBER 2014

8.00 Evropski teden mobilnosti 2014
3. rekreativno kolesarjenje na 
Paški Kozjak ob Evropskem 
tednu mobilnosti 2014

Zbor: Kamnolom 
Paka od 9. do 
10. ure, start ob 
10. uri

Mestna občina Velenje 
in Triatlon klub Velenje

10.00
▼ 

19.00

16.00

25. Pikin festival
Pikin otvoritveni družinski dan 

Svečano odprtje 25. Pikinega 
festivala in koncert skupine 
Rok´n´Band

TRC Jezero 

TRC Jezero – 
Zeleni oder

Festival Velenje

18.00 Koncert ob prazniku mestne 
občine Velenje: Salonski 
orkester LUCKY & The pipes
Gostja večera: Elda Viler

Sončni park
V primeru slabega 
vremena bo 
koncert v Vili 
Bianci.

Mestna občina Velenje 

PONEDELJEK, 22. SEPTEMBER 2014

12.00 Odprtje učnega in 
raziskovalnega laboratorija

Visoka šola za 
varstvo okolja

Visoka šola za varstvo 
okolja in Mestna 
občina Velenje

17.00 Evropski teden mobilnosti 2014
Družinsko kolesarjenje s Piko

Zbirno mesto: 
pri čolnarni ob 
Velenjskem jezeru
V primeru 
slabega vremena 
kolesarjenje 
odpade.

Mestna občina Velenje

SREDA, 24. SEPTEMBER 2014

15.00
▼ 

18.00

Merjenje krvnega tlaka in 
holesterola

Dom krajanov 
Konovo

Krajevni odbor 
Rdečega križa Konovo

17.00 Slavnostna seja v počastitev 
občinskega praznika

Gasilski dom 
Šalek

KS Šalek

ČETRTEK, 25. SEPTEMBER 2014

15.30 Nogometna tekma s 
predstavniki Slovenske vojske 

Pomožno igrišče 
pri Konjeniškem 
klubu Velenje

Mestna občina Velenje

PETEK, 26. SEPTEMBER 2014

17.00 Odprtje novih pridobitev v 
Šaleku

Šaleška 
promenada

Mestna občina Velenje 
in KS Šalek

SOBOTA, 27. SEPTEMBER 2014

16.00 Proslava ob krajevnem prazniku 
KS Bevče

KS Bevče KS Bevče

9.00 2. sejem jesenskih dobrot Center Vinske 
Gore

Turistično društvo in 
KS Vinska Gora

OKTOBER
SOBOTA, 4. OKTOBER 2014

8.00
▼ 

13.00

11. jesenski sejem Cankarjeva ulica Festival Velenje in 
Mestna občina Velenje

15.00 Gledališka predstava Krstnikov dom 
ob cerkvi v Vinski 
Gori

Karitas Vinska Gora

NEDELJA, 12. OKTOBER 2014

13.00 Kostanjev piknik na lovski koči Lopatnik Lovsko športno 
društvo Vinska Gora, 
KS Vinska Gora, 
Društvo upokojencev 
Vinska Gora, Turistično 
društvo Vinska Gora, 
ZZB NOV Vinska Gora

17.–19. OKTOBER 2014

3. mednarodni festival vezenja Rdeča dvorana 
Velenje

Muzej Velenje, Univerza 
za 3. življenjsko 
obdobje Velenje, 
Festival Velenje, 
Mladinski center 
Velenje in Mestna 
občina Velenje

Aktualne informacije najdete na spletu 
(www.velenje.si), na FB in Twitterju.
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Mestna občina Velenje
Titov trg 1 
3320 Velenje
Telefon: (03) 8961 600 
Faks: (03) 8961 654 
Brezplačna telefonska številka: 080 88 09
info@velenje.si 
www.velenje.si

Uradne ure
ponedeljek od 8. ure do 14.30 
torek od 8. ure do 14.30
sreda od 8. do 17. ure 
petek od 8. do 13. ure

 KONTAKTi,, 
 URADNE URE, 

beleŽKa
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