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Leto je hitro naokoli in spet je tu september. Mesec, 
v katerem Velenje praznuje. Praznik mestne občine 

Velenje je 20. september. Tega dne je bilo 
leta 1959 uradno odprto novo zgrajeno me-
stno središče, ki so ga tedaj in ga še danes 
odločilno zaznamujejo Titov trg, Dom kul-
ture, občinska upravna stavba, gimnazija, 
Steklena direkcija, Delavski klub in takrat 
Delavska, danes Ljudska univerza Velenje. 

Praznovanje občinskega praznika pa se ne omejuje 
le na en dan, saj je pri nas vsako leto toliko novega, 
da se večji in manjši praznični dogodki običajno vr-
stijo več kot mesec dni. Odprtja, predaje novih prido-
bitev namenu, predstavitve, tekmovanja in nastopi, 
kulturne prireditve, športna in zabavna druženja ... 
Ogromno je pri nas posameznikov, organizacij, dru-
štev, klubov, sosesk ..., ki imajo kaj pokazati, ki želijo 
sodelovati in prispevati k boljšemu in prijaznejšemu 
življenju v naši skupnosti. 

Morda se še spomnite, morda ne – pred letom dni ste 
v vašem nabiralniku našli podobno knjižico. V Mestni 
občini Velenje smo se ob lanskem občinskem prazni-
ku odločili, da se vam nekoliko podrobneje predsta-
vimo. V knjižici smo zbrali nekaj osnovnih podatkov 
o naši občini ter opisali glavna področja našega dela. 
Tokrat vam namenjamo nekoliko drugačno praznično 
darilce. Mestna občina Velenje velja, kar se pridobi-
vanja evropskih sredstev tiče, za eno najuspešnejših 
v Sloveniji. Trenutno smo vključeni v 11 evropskih 
projektov. Eden teh je tudi projekt ATRIUM, katerega 
osnovni namen je arhitekturno dediščino uporabiti 
kot enega od pomembnih temeljev lokalnega razvo-
ja. Z vzpostavitvijo mednarodne kulturne poti, ki je 
eden glavnih ciljev projekta, se bodo gotovo odprle 
nove priložnosti, predvsem na področju kulturnih in 
turističnih dejavnosti ter produktov. V okviru projekta 
ATRIUM bomo septembra, v mesecu našega občin-
skega praznika, postavili nekaj novih označevalnih ta-
bel, ki bodo domačinom in obiskovalcem predstavljale 
najpomembnejše objekte naše arhitekturne dediščine 
iz obdobja moderne oziroma tako imenovanega med-
narodnega sloga, po katerem je Velenje z arhitektur-
nega vidika najbolj prepoznavno. Gre za stavbe in kra-
jinske ureditve iz obdobja izgradnje novega Velenja, 
saj je obdobje moderne arhitekture umeščeno v čas 
od konca 2. svetovne vojne do začetka sedemdese-
tih let 20. stoletja. Poleg označevalnih tabel bomo v 

Spoštovani 
občanke
in občani,
dragi Velenjčanke 
in Velenjčani!
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Galeriji Velenje odprli tudi informacijsko središče za 
arhitekturo ter izdali arhitekturni vodnik z naslovom 
Velenje, sprehod skozi mesto moderne izpod peresa 
velenjskega arhitekta Roka Polesa. Na kratek sprehod 
skozi mesto moderne pa vas z osnovnimi informaci-
jami o v arhitekturnem vodniku predstavljenih stav-
bah vabimo tudi s tole knjižico. Prav je, da vemo, kaj 
vse zanimivega in dragocenega lahko najdemo doma, 
prav je, da svoje mesto in njegovo zgodovino čim bolje 
poznamo ter smo nanju ponosni. Prav je tudi, da ho-
čemo živeti v lepem in urejenem okolju ter smo pri-
pravljeni za to nekaj narediti tudi sami. V Velenju je 
bilo vedno tako. In je še vedno tako. Kot boste videli 
v koledarju prazničnih dogodkov, smo mednje uvrsti-
li tudi delovno akcijo, s katero bomo pred jesenskim 
deževjem, kakor smo to nadvse uspešno naredili lani, 
uredili brežine Pake in Trebuše.

Želja po ohranjanju arhitekturne in kulturne dedišči-
ne ter po oblikovanju kvalitetnega javnega prostora, 
namenjenega občankam in občanom, nas je vodila 
tudi pri obnovi Sončnega parka, ki bo večji del prav 
tako končana v prazničnem septembru. Tako bo naš 
Sončni park letos še lepše zažarel v jesenskih barvah.

Bojan Kontič,
župan
Mestne občine
Velenje

Ker v teh dneh ravno začenjamo z deli, ki bodo po-
dobo našega mestnega središča precej spremenila, 
pa nekaj prostora v tej knjižici namenjamo tudi pred-
stavitvi projekta Lepi center – prenova promenade. 
Avtor nove podobe promenade je arhitekt Dean Lah 
iz ljubljanskega arhitekturnega biroja ENOTA, ki je do-
slej prejel že več arhitekturnih nagrad, in je prav tako 
Velenjčan. Želim si, da bi prenova potekala brez za-
pletov, tako kot načrtujemo, da bi bila za stanovalce 
in obiskovalce mestnega središča čim manj moteča 
in da bi bilo ob letu osorej čim več tistih, ki bodo z 
novim obrazom tega dela Velenja zadovoljni. Želim si, 
da bi bilo Velenje po dobri, sodobni arhitekturi znano 
tudi v prihodnje. 

Prijazno povabljeni na praznične prireditve in prijeten 
september vam želim!
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Veduta (ital.): 
pogled, razgled.

Sitejanska 
tradicija: Camillo 
Sitte (1843–1903) 
je bil avstrijski 
arhitekt in teoretik 
načrtovanja mest 
po umetniških 
načelih, mdr. z 
upoštevanjem 
lepih pogledov 
na prostorske 
poudarke.

po delu Velenja, ki ga najbolj 
zaznamuje arhitektura moderne, začnemo v 
Sončnem parku [1]. Severni del Sončnega parka 
se domala dotika območja starega premogovni-
škega jaška in elektrarne, središča industrializaci-
je vzhodnega dela Šaleške doline. Če imamo čas, 
si pred Muzejem premogovništva Slovenije ogle-
damo stroj Dominion, s katerim so izvažali pre-
mog v jašku Preloge in velja za »stroj, ki je zgradil 
Velenje«. 

Pot nadaljujemo mimo kotalkališča in skozi sta-
novanjsko območje vila-blokov, ki so nastali v 
najzgodnejši fazi mesta, do Osnovne šole mihe 
Pintarja toleda [2] in mimo »konjušnice« [3] 
do Jenkove ceste. 

Jenkova cesta je pravokotno postavljena na 
Kidričevo cesto in ima t. i. heliocentrično smer 
[majhen odklon od smeri sever–jug], ki zagota-
vlja najboljše osončenje stanovanjskih stavb. Kot 
vedutna os je Jenkova v maniri sitejanske urbani-
stične tradicije usmerjena na Velenjski grad. 

Po Jenkovi se spustimo z nekoliko dvignjene ob-
rečne terase, varne pred poplavami, kjer je pričelo 
nastajati mesto, v dolinsko dno: tako se je po re-
gulaciji Pake tudi mesto spustilo v dolinsko dno, ki 
ni bilo več poplavno. Stavbe na pobočju še imajo 
vidne strme strehe, v dolinskem dnu pa so že gra-
dili hiše z ravnimi strehami. Ogledamo si stolp-
nico [Kersnikova cesta 1 –  danes Abanka] [4]. 

SprehOd
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Po Tomšičevi cesti nadaljujemo pot mimo stano-
vanjskih blokov in nebotičnika [5] do Kidričeve 
ceste. Tomšičeva je vzporedna z nekdanjo žele-
zniško progo skozi dolino, Kidričeva pa pomeni 
vzhodno mejo mesta moderne, ki jo je mesto pre-
stopilo z gradnjo sosesk v sedemdesetih in osem-
desetih letih. 

Po Kidričevi pridemo do Pake in nadaljujemo ob 
njej: mimo vile družine Cesar [6], starega dela 
zdravstvenega doma [7], gimnazije [8] in 
Osnovne šole Gustava Šiliha [9]. Vse te stav-
be ob Paki so že umeščene na geometrijsko mrežo 
mestnega središča, ki ni več heliocentrična, ampak 
poravnana s Šaleško cesto. 

Po mostu preko Pake vstopimo v središče mesta: 
po južni strani Steklene direkcije [10] do Doma 
kulture [11], po pasaži med Delavsko univerzo 
in Delavskim klubom [12], po Cankarjevi ulici do 
Kristlovega bloka [13]. 

Okoli Kristlovega bloka gremo skozi podhod pod 
Šaleško cesto in naredimo krog po otroškem 
igrišču [14], nato pa se odpravimo do križišča ob 
Šaleški cesti. Šaleško na vsakem koncu zaznamu-
je grad; na enem Velenjski, na drugem Šaleški. 

Mimo »rudarske stolpnice« [15] in občinske 
stavbe [16] pridemo na titov trg [17] in naš 
sprehod zaključimo pri Hotelu Paka [18].
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Na trikotnem območju med provizoriji, cesto pro-
ti jezeru in kinom je nastal Sončni park z umetnim 
jezercem, ploščadjo in glasbenim paviljonom, vo-
dometom, sprehajališčem pod ozelenjeno pergo-
lo, visokim jamborom, aluminijastim skulpturalnim 
obeliskom, bazenčkom z mozaikom in labirintom. 
Deli parka so bili urejeni po načelih svobodne-
ga angleškega parka, drugi pa strogo geometrizi-
rani. Udarniško zgrajeno »najlepše kotalkališče v 
Jugoslaviji« je omogočalo vrhunska kotalkarska tek-
movanja, s tribunami in reflektorsko osvetljavo pa 
tudi kulturne in športne prireditve.

 SONČNI PARK, 
 KOTALKALIŠČE,

Paviljon: avtonomna 
mala stavba ali del 
stavbe, navadno v 
celoti ali delno odprt 
oz. zastekljen.

Obelisk: (gr. obeliskos 
= raženj, nabodalo) 
izhodiščno visok 
koničast steber s 
piramido na koncu, 
v širšem pomenu 
poudarjen prosto 
stoječ vertikalni 
element v odprtem 
prostoru.

Letos smo v Sončnem 
parku uredili javno 
razsvetljavo, obnovili 
del sprehajalnih 
poti, pergolo in 
spomenik Manifest 
avtorja Cirila Cesarja, 
očistili bazenček z 
mozaikom in vanj 
namestili vodomet, 
uredili postajo 
avtomatiziranega 
sistema izposoje 
mestnih koles BICY in 
postavili nekaj novih 
klopi. V parku redno 
obrezujemo drevje 
in grmovnice ter 
skrbimo za splošno 
urejenost okolice. 
Prihodnje leto bomo 
obnovili prireditveni 
prostor za Vilo Rožle. 
Na ploščad bomo 
postavili oder in ga 
pokrili s paviljonom. 
Tako bomo v Sončnem 
parku dobili čudovit 
prireditveni prostor 
in vanj ponovno 
vnesli več življenja in 
dogajanja.

Bazenček z 
mozaikom 
»Atlantida« 
kiparja Cirila 
Cesarja. Dolga 
leta zasuti 
bazenček
je spet očiščen.

avtorja:  Paul Filipsky (Sončni park)
 Ciril Pogačnik (kotalkališče)

1960

1962
01
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To je prva osnovna šola v novem Velenju. Šola je 
pritlična, paviljonskega tipa: pri cesti sta velika vo-
lumna, avla z upravo in telovadnica, od njiju pa se 
dolga vzporedna hodnika spuščata po pobočju nav-
zdol. Ob hodnikih so levo in desno nanizane po štiri 
učilnice, dobro osvetljene z juga in od strani, z izhodi 
na prosto, za pouk zunaj, v vmesnih zasebnih atrijih. 

Z inovativno obliko, ki temelji na sodobnih pedago-
ških načelih, so želeli prikazati naprednost novega 
režima. Prebivalci Velenja so sodelovali pri gradnji 
šole z udarniškim delom in s finančno pomočjo v 
obliki posojila.

 OSNOVNA ŠOLA,
 MIHE, 
 PINTARJA,
 TOLedA, 

Nadstrešek 
pri vhodu ima 
podpornik v obliki 
črke V, kakršni so bili 
v času gradnje šole 
zelo moderni.

Atrij: središčni, 
navzgor odprt 
zunanji prostor.

Učenci in učitelji Osnovne 
šole Mihe Pintarja Toleda 
Velenje so letošnjo pomlad 
ob pomoči Mestne občine 
Velenje in drugih donatorjev, 
zunanjih sodelavcev ter 
staršev v atrijih uredili 
vrtičke. Gredic je 10 in za 
vsako skrbi en oddelek od 
1. do 5. razreda. Tako zdaj 
v atrijskih vrtičkih rastejo 
korenje, grah, fižol, krompir, 
česen, ajda, rdeča pesa, 
peteršilj, čebula, kumarice …

avtorji:  Miloš Hohnjec
 Drago Umek
 Mitja Milovanović

1955
02
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V blok s štirikapno streho je zlepljenih deset ena-
kih vrstnih hiš, ki imajo klet, pritličje in nadstropje. 
Izrazito je upoštevano funkcionalistično načelo, naj 
fasade iskreno izražajo notranjščino: majhna okna 
na severni, obcestni fasadi kažejo, da so za njimi 
servisni prostori (sanitarije, stopnišča), večja okna 
na južni fasadi pa osvetljujejo bivalne prostore. 
Vzor tovrstni gradnji (urbanistično in arhitekturno) 
lahko najdemo v načrtih Ivana Vurnika za delavsko 
kolonijo v Mariboru (1928). Vse je podrejeno nače-
lu ekonomičnosti: da je čimbolj poceni izpolnjen ži-
vljenski minimum. Prostori so skromni, funkcionalno 
razporejeni. 

Izvedba je klasična: zidani zidovi, dvokapnica z lese-
nim ostrešjem. Tovrstno oblikovanje, ki izrazito spo-
minja na delavske kolonije, v drugi fazi rasti mesta 
ni bilo več zaželeno.

 KONJUŠNICA,
 – desetorček,1947

03

Bloka se je zaradi njegove 
oblike kmalu prijelo ljudsko 
poimenovanje »konjušnica«. 
V pogovorih Velenjčanov pa 
je pogosto omenjena še ena 
konjušnica. Gre za nekdanjo 
grajsko konjušnico, ki je stala 
na mestu današnjega bloka, 
poimenovanega Standard, v 
kateri so leta 1886 uredili šolo.
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Stolpnica je bila postavljena kot vedutni poudarek 
v os ceste mimo parka. Fasada je oblikovana v bru-
talistični maniri, torej v vidnem armiranem betonu. 
Beton je bil ulit v profilirane opaže, da so nastale črte 
na fasadnem plašču in kasetne členitve parapetov 
kot sodoben okras fasade. V pritličju je konstrukcija 
popolnoma vidna: slopi se širijo navzgor, da podprejo 
konzolne stanovanjske etaže. Stolpnica je torej spo-
daj zašiljena, lahko bi rekli »zapičena v tla«. Stavbno 
telo je po načelih klasične arhitekture členjeno na 
transparentno javno pritličje (podstavek), ki nosi 
stanovanjsko jedro (telo), strešni paviljon z lebdečo 
strešno ploščo pa je kronal stavbo.

 STOLPNICA RŠC,
 (Kersnikova cesta 1), 

RŠC = Rudarski 
šolski center.

Kaseta: škatlasto 
oblikovano polje, 
pravokoten del 
členjene ploskve.

Parapet: nizek zid na 
koncu etažne plošče 
ali ravne strehe, na 
terasi, balkonu. Zid 
od tal do spodnjega 
roba okna ali druge 
odprtine.

Slop: pokončen 
podporni člen 
stavbe. Za razliko 
od stebra, ki je 
navadno okrogel, je 
slop pravokotnega 
tlorisa, neredko je 
ena stranica izrazito 
daljša v primerjavi 
z drugo.

avtor: Drago Umek

1963

Stolpnica je 
bila zasnovana 
za dijake 
rudarske šole, 
ki so tam bivali 
pri družinah. 
V vsakem 
stanovanju je bilo 
več sob za dijake 
– gojence, za 
katere so skrbele 
rudarske družine.

04
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Nebotičnik je prostorski poudarek križišča: tu se pot 
v mestno središče križa s Tomšičevo cesto. Stavba 
je zasnovana osno simetrično, srednji del glavne fa-
sade je poudarjen z barvo in malo izstopi, na njem 
betonske transene balkonskih niš ustvarijo dekora-
tivne šrafirane ploskve.

Razgibana severna fasada ni avtorska muha: sobe 
z okenskimi nišami dobijo živo vzhodno in zahodno 
sonce, ne le difuzne severne svetlobe. 

 STANOVANJSKI,
 NEBOTIČNIK, 
 T10, 

Transena: 
dekorativno 
obdelana zaporna 
plošča za okno.

Šrafura: serija linij, 
ki ustvari značilen 
vzorec.

avtor: Ivan Kocmut

1961

V sklopu vzgoje za 
urbano bivanje v 
sodobnem mestu so 
ljudi prepričevali, 
naj na balkonih ne 
sušijo perila (posebej 
ne ob sobotah in 
nedeljah, ko je mesto 
polno turistov) in 
naj ne hodijo po 
travi.

05
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V Velenju sta bili v šestdesetih letih zgrajeni dve mo-
dernistični vili: vila akademskega kiparja in obliko-
valca Cirila Cesarja in vila župana Nestla Žganka. Za 
razliko od drugih enodružinskih hiš, ki so jih tačas 
gradili v Velenju, sta imeli obe vili ravno streho. Vila 
Cesar ima dva obraza: severna fasada proti cesti (v 
javni prostor) je bolj zaprta, južna fasada proti Paki 
(zasebna) pa je po celi širini odprta s terasami oz. 
balkoni in steklenimi stenami za njimi. Okna so dru-
žena v vertikalne pasove, vreze v beli fasadi, ki so bili 
še poudarjeni z rjavo barvo parapetov. 

Tlorisno sestavljata hišo dva zamaknjena kubusa, 
med njima je transparentno stopnišče z vetrolovom 
in nadstreškom.

 VILA CESAR, 

Kubus: (lat. cubus = 
kocka) geometrijsko 
telo, ki ga omejuje 
šest kvadratov. V 
širšem pomenu 
gladek, enostaven 
kvader.

zasnova: Ciril Cesar
arhitekturna obdelava: Rade Popovič

1967

Ciril Cesar je letos dopolnil 90 let. Ob tej priložnosti 
je Galerija Velenje pripravila pregledno razstavo, 
stalna razstava njegovih del pa je na ogled v 
prostorih Muzeja Velenje na Velenjskem gradu.

06

20 21



Stari del zdravstvenega doma ima pritlični trakt ter 
večnadstropnega, s pasažo na stebrih v pritličju, kjer 
so poleg ambulant še upravni prostori. Med trakto-
ma sta zasteklena hodnika, ki delujeta kot prostor-
ska cezura: trakta sta s hodnikoma hkrati ločena 
(razmaknjena) in povezana. Nižji trakt ima zatrepni 
fasadi, obloženi z lomljenim vulkanskim kamnom, 
višji pa pritličje s poliranim apnencem.

Posebnost stavbe so kovinske, kamnite in opečne 
transene pred okni ter teraco (venecijanski) tlak.

Posebno pozornost je arhitekt namenil stopnišču, 
ki ima reprezentančen značaj. Ročaj je kovinski, na 
masivnem, nizkem teraco parapetu.

Trakt: (lat. tractus 
= poteza, vrsta) del 
stavbe, stavbno krilo, 
enota.

Pasaža: (fr. passage 
= prehod) pokrit 
prehod skozi/pod 
poslopjem.

Cezura: zareza, 
kontroliran hoten 
odmik med dvema 
stavbnima deloma.

avtor: Ivan Kocmut

1963
 ZDRAVSTVENI DOM, 
 (stari del), 

Venecijanski tlak: tlak iz 
lomljenih kosov kamnitih 
plošč, ki so zalite z betonom 
in zbrušene.

07
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Stavba je funkcionalistično zasnovana: velike učil-
nice so na svetli južni strani, kabineti in sanitarije 
na severni, po sredi teče širok hodnik, osvetljen od 
strani. Da bi se skozi velika okna južne fasade stavba 
pregrevala, preprečujejo pokončni in ležeči betonski 
brisoleji. Z rastri različno širokih linij betonskih in ko-
vinskih členov ter igro svetlobe in sence so brisoleji 
tudi dekorativen element vstopne fasade, ki gleda v 
mesto. Okna sanitarij so bila prekrita z betonskimi 
transenami. Stavbo so poživljali abstraktni vzorci in 
žive barve (rumena, rdeča, modra).

 GIMNAZIJA,
 prvotno IRŠ –, 
 Industrijska rudarska šola, 

Brisole: (fr. brise 
soleil = lomilec 
sonca) velike lamele, 
nameščene pred 
fasado, ki zasenčijo 
okna, da se stavba 
ne pregreva.

avtor: Oton Gaspari

1958

Betonski tlak (teraco, ital. terrazzo, 
je brušen betonski tlak, navadno ulit 
in obdelan na mestu) na hodnikih z 
velikimi raznobarvnimi pravokotniki v 
črni mreži je parafraza Mondrijanovih 
(Piet Mondrian, 1872–1944) 
abstraktnih geometrijskih slik.

08
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Čeprav je bila že zgrajena Osnovna šola Mihe Pintarja 
Toleda, je bilo v Velenju otrok toliko, da so takoj po-
trebovali še eno. Zasnovana je bila po povsem dru-
gačnem konceptu kot prva: skrajno zgoščeno, v več 
etažah, v vsaki z osrednjo avlo namesto hodnikov 
(t. i. brezkoridorni sistem). Čeprav je šlo za funkcio-
nalističen pristop k oblikovanju, se pojavi ornamen-
talni okras: z meandrom na stopnicah, s členitvijo 
serije oken na uniformirani glavni fasadi.

 OSNOVNA ŠOLA,
 GUSTAVA ŠILIHA, 

Ob odprtju so šolo 
okrasili z vetrnicami. 
Enako so naredili 
letos ob njeni 
petdesetletnici.

avtor: Emil Navinšek

1963

Gustav Šilih (1893–1961; pedagog, psiholog, 
literat, Maistrov borec) se je rodil v Velenju. 
Tu je obiskoval tudi osnovno šolo. Večino 
življenja je preživel v Mariboru, a snov za 
svoje literarno ustvarjanje je rad zajemal iz 
Šaleške doline. Zelo znana je njegova dolinska 
bajka Nekoč je bilo jezero, v njegovi literarni 
zapuščini pa je tudi nedokončan mladinski 
roman o velenjskih rudarjih Grbavi plemič.

09
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Pri oblikovanju te stavbe je bilo v vsem mestu naj-
bolj natančno upoštevanih vseh pet načel moderne 
arhitekture/arhitekture »mednarodnega sloga«, ki 
jih je postavil njen pionir Le Corbusier:

1. ravna streha (sicer ni izkoriščena kot terasa/vrt),
2. horizontalno, pasovno okno,
3. konstrukcija na pilotih (stebrih), lebdeča stavbna 

masa,
4. svoboden tloris (možno je poljubno deliti notranji 

prostor),
5. svobodna kompozicija fasade.

 STeKLeNA, 
 DIREKCIJA,
 prvotno uprava, 
 Rudnika lignita Velenje,

Mednarodni slog 
(angl. international 
style) je nastal 
v dvajsetih in 
tridesetih letih 
20. stoletja, v času 
obličenja sodobne 
arhitekture. 
Značilna je skrajna 
poenostavitev 
oblike, zavračanje 
ornamenta, 
transparentnost 
stavb, iskren prikaz 
konstrukcije, 
asimetrija, strojna 
estetika. Slogani: 
ornamet je zločin, 
resnica je v gradivu, 
oblika sledi funkciji, 
hiša je stroj za 
bivanje.

avtor: Aljoša Aljančič

1959

Prvotno sta bila mogoča 
pogled in prehod skozi 
(pod) stavbo, hiša se 
je tal dotaknila le s 
paviljonom, v katerem je 
bilo stopnišče.

10
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 DOM KULTURE, 

Po kvaliteti 
oblikovanja in 
uporabnosti je 
velenjski dom 
kulture veljal za eno 
najlepših zgradb v 
Jugoslaviji. Dvorana 
v notranjščini je 
bila ena najbolj 
akustičnih, imela je 
pogrezljivi proscenij 
in vrhunsko odrsko 
tehniko.

avtor: Oton Gaspari

1959

Dom kulture je bil 
uradno odprt 29. 
novembra 1960. 
Mestna občina 
Velenje ga je v letih 
2004–2006 celovito 
obnovila. Novi so 
napušč, stenske 
obloge pročelja, 
vitražne stene z 
vhodom, ostrešje, 
notranja oprema 
preddverja, dvorane, 
sanitarije, avdio 
in druga tehnika, 
obnovljena stranska 
stopnišča, podest 
pred vhodom, streha 
nad upravnim delom, 
elektro inštalacije 
in razsvetljava. 
Prenovljeni Dom 
kulture Velenje je bil 
odprt 29. novembra 
2006.

11

Kulturni dom je stavba izredne arhitekturne odlič-
nosti. Likovna obdelava fasadnih ploskev je razno-
lika: geometrijske betonske transene zastrejo okna 
notranjega stopnišča, obloga iz različno obdelanega 
zelenega kamna ustvarja bogat stavbni plašč, paso-
vi belega kamna se prepletajo, raznobarvne šipe se 
sestavijo v mozaik steklene stene; s sijočo pločevino 
obložen nadstrešek povzema klasični motiv trikotne-
ga tempeljskega čela. Vhodno fasado, kuliso »me-
stnega odra«, krasi transparentna stavbna plastika.
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Trietažna univerza in pritlični klub tvorita vzhodni 
rob Titovega trga. Obe stavbi povezuje enotna likov-
na obdelava z rdečim ometom in ploskvami opeč-
nih ploščic ter enak črn venec, s katerim je podčr-
tan vrh stavbe. Povezani pa sta tudi z nadstreškom. 
Univerza ima poudarjeno oblikovan dostop na streho 
in s transenami zastrta okna stopnišča.

Zunanjščino je zaznamoval velik napis DELAVSKI 
KLUB.

 deLAVSKA, 
 UNIVERZA,,
 DELAVSKI KLUB, 

Ob Delavskem klubu 
je bil »rožni mozaik« 
— s poševnimi 
potmi v abstrakten 
vzorec razdeljena 
cvetlična greda 
— ter vrsta lop za 
goste z razgledom 
na mestno središče. 
Lope so imele tanke 
betonske stene in 
oboke.

avtor: Oton Gaspari

1959

V stavbi nekdanje Delavske univerze danes deluje Andragoški zavod 
Ljudska univerza Velenje, Delavski klub pa se zdaj imenuje Restavracija DK. 

12

Pred leti (2003) je bil korenito obnovljen tudi spomenik 
Onemele puške pred Delavsko univerzo.  
Avtorja spomenika, postavljenega leta 1971, sta Stojan 
Batič in Vladimir Mušič, avtor prenove pa Rok Poles.
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Objekt ima diametralno različni fasadi: obcestna je 
enakomerno členjena s trakovi oken, zadnja pa je z 
razsutimi okenskimi odprtinami in poševnimi oken-
skimi izzidki izrazito grafično obravnavana. Čitljiva 
je členitev na betonski podstavek in opečno telo s 
podstrešnim vencem prezračevalnih rež. Masivna 
vmesna plošča omogoči spremembo statičnega si-
stema iz stebrov v stene. Nosilci pogledajo na fasado. 
Razmeroma ozka lamela omogoča kakovostno osve-
tljavo stanovanj z dveh strani.

 KRISTLOV BLOK, 

Za blok je avtor leta 
1964 dobil nagrado 
Prešernovega sklada.

Avtor: Stanko Kristl

1963 Skoraj enak trgovsko–
stanovanjski objekt istega 
arhitekta je tudi blok na 
Prešernovi cesti 10, ki se od 
predstavljenega razlikuje le po 
obdelavi fasade – klinker opeka je 
zamenjana s klasičnim ometom.

13
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Ob idealnem mestu za odrasle so udarniško zgradili 
še idealno mesto za otroke: otroško igrišče. Mesto 
odraslih je bilo severno od Šaleške ceste, mesto 
otrok pa južno od nje. Po zeleni ploskvi so bile med 
drevjem in grmovjem speljane asfaltirane poti za 
sprehode, kotalkanje ter vožjo s kolesi in skiroji. Ob 
poti so stali pravo letalo, tovorni in osebni avto ter 
ozkotirna lokomotiva, namenjeni igri. Za čas mo-
derne značilno navdušenje nad prometom in hitro-
stjo se je s staršev skozi igro prenašalo na otroke. 
Zgrajena sta bila indijanska vasica s krogom kamni-
tih sedežev in otroški kopalni bazen, postavljene so 
bile gugalnice in vrtiljaki. 

 OTROŠKO IGRIŠČE, 

Enako kot mesto 
odraslih je tudi 
mesto otrok skozi 
čas doživelo 
več »slogovnih 
preobrazb«, kot so se 
spreminjali estetski 
ideali in prepričanja, 
kaj je to »dobro 
igralo«.

Avtor: M. Cerar

1963

Mestna občina Velenje 
se od leta 2008 ponaša 
z nazivom Otrokom 
prijazno Unicefovo 
mesto. Tudi zato, ker 
ves čas posebno skrb 
posvečamo urejanju 
otroških igrišč.

Konec leta 2009 
smo začeli tematsko 
urejati otroška 
igrišča Vrtca 
Velenje. Otroke 
po igriščih vodijo 
junaki različnih 
zgodb in jim na 
zanimiv način 
približajo različne 
pojave. Na otroškem 
igrišču pri Osnovni 
šoli Gorica pa lahko 
sledimo zgodbi o 
»Goriških škratih«.

14
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Stolpnica je višinski poudarek Titovega trga. Z njo se 
je v Velenju prvič pojavila skeletna gradnja z mon-
tažno fasado iz samih prefabriciranih betonskih, 
aluminijastih in zasteklenih elementov. Stopnice 
in dvigala so sredi etaže, naokoli pa so simetrično 
postavljena štiri stanovanja, vsako z instalacijskim 
jedrom v sredini. Instalacijsko jedro je lahko sredi 
stanovanja in brez naravnega zračenja, ker je upora-
bljena tehnična inovacija: jaški z ventilacijskimi tu-
ljavami, ki so omogočili umetno zračenje. 

Stanovanja so imela nov, revolucionaren tloris, ki 
omogoča kroženje okoli sanitarnega jedra, zato se 
zdi, da je stanovanje večje.

 RUDARSKA,
 STOLPNICA, 

Skeletna gradnja: 
sistem gradnje 
z ogrodjem v 
ponavljajočem 
se rastru. Skelet 
prevzame nosilno 
funkcijo. Lahko je 
viden navzven ali 
skrit s fasado.

Prefabrikacija: 
gradnja iz v naprej 
pripravljenih 
elementov 
konstrukcije ali 
fasade, izdelanih na 
industrijski način v 
večjih serijah.

avtorja:  Ilija Arnautović  
  Miran Mihelič

1961

Arhitekta sta enake 
stolpnice postavila 
tudi na Roški cesti 
in v Savskem naselju 
v Ljubljani. Visoke 
stavbe še vedno 
opazno sooblikujejo 
ljubljansko silhueto.  

15
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Sprednja in zadnja fasada občine sta strogo uni-
formirani, z enotnim discipliniranim ritmom oken, 
ozkimi črnimi navpičnicami med njimi in zeleno 
kamnito oblogo. Jasno čitljiv nadstrešek vodi v pri-
tlično avlo, ki povezuje upravno stavbo z dvorano. 
Obojestranska zasteklitev ustvari transparentnost: 
omogoči pogled skozi avlo, skozi hišo. 

Titov trg je usmerjen proti Domu kulture, občinska 
uprava (prvotno uprava premogovnika) pa stoji za/
nad ljudmi in simbolno nadzoruje trg ter dogajanje 
na njem.

 OBČINSKA,
 UPRAVNA
 STAVBA, 

Posebnost dvorane 
sta valovit strop 
in lebdeči kubus z 
vbočeno stekleno 
steno.

Avtorja:  Janez Trenz  
  Karlo Hus

1959

Novo Velenje je bilo v veliki 
meri zgrajeno z udarniškim 
delom. Z njim so začeli takoj 
po vojni, ko so popravljali 
med vojno poškodovane 
premogovniške objekte, 
domačije in ceste ter kopali 
premog za upokojence.

Potem so zgradili kino, 
zadružni dom, vrtec, počitniške 
hišice in restavracijo ob jezeru, 
športna igrišča, stadion, 
osnovno šolo, uredili otroška 
igrišča in park ter regulirali 
reko Pako. Od leta 1947 do 
1964 so Velenjčani opravili 
več kot milijon prostovoljskih 
delovnih ur.

16
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Likovni vrh intenzivno obdelanega mestnega sredi-
šča je bila monumentalna tlakovana ploščad, okoli 
katere so v asimetričnem ravnovesju v zelenje raz-
postavljene javne zgradbe: Dom kulture, Delavska 
univerza in Delavski klub, občina, hotel in uprava 
premogovnika. Trg je bil zasnovan kot mestni pro-
stor »par excellenece« – kot prostor političnega in 
kulturnega spektakla. Paradni dostop po Cankarjevi 
cesti privede na sredino trga, ki se konično oži proti 
Domu kulture na eni in občini na drugi strani.

 TITOV TRG, 

Zelenica pred 
občinsko stavbo 
naj bi imela obliko 
črke L v čast Francu 
Leskošku Luki, ki je 
dostikrat zastavil 
besedo za velenjski 
premogovnik in 
načrte, ki so se 
porajali v mladem 
mestu. Franc 
Leskošek Luka 
(1897–1983) je bil 
eden pomembnejših 
jugoslovanskih 
politikov. Leta 1977 
je bil imenovan za 
častnega občana 
Velenja. 

avtor: Paul Filipsky

1959
17

Od leta 1945 do 
začetka leta 1959 
so v Velenju zgradili 
750 družinskih in 
več kot 100 samskih 
stanovanj, okoli 300 
stanovanj pa je bilo 
leta 1959 v gradnji.
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Hotel sprejema goste pod portikom iz zamaknjenih 
betonskih plošč. Jedilna salona za steklenimi stena-
mi sta se odpirala na vrtno ploščad s tristo sedeži. 
Obloga plošč iz kamna lehnjaka v pritličju poudarja 
trdnost in težo. Steklene stene, ki tečejo tudi okoli 
vogala, razsnovijo volumne. Iz razgibanega pritličja 
raste strogo kubično telo. Prvo nadstropje je oblože-
no s ploščicami: tu so bili dva luksuzna apartmaja s 
televizijo, slavnostna banketna dvorana in hotelska 
restavracija. Štiri vrhnja nadstropja s sobami so bila 
gladko ometana, sivo-modra, atika se je zaključila s 
trakom svetil. Vrh hotela je bila terasa.

 hOTeL pAKA, 

Portik: pokrit 
nadstrešek na 
stebrih pred vhodom 
v stavbo.

Atika: nizka stena na 
vrhu fasade, ki sega 
nad streho.

Avtor: Stanko Rohrman

1961
18

Na vrtu je bil nadstrešek z 
luknjo: priljubljeni arhitekturni 
gag, povzet morda po Le 
Corbusierjevem paviljonu v 
Parizu iz leta 1925.
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Velenjska promenada je nastala sredi sedemdesetih 
let 20. stoletja. Takrat sodobna urbana oprema je 
danes že precej dotrajana, obnove so potrebni neka-
teri komunalni (toplovod, vodovod) in komunikacij-
ski vodi, močno načet je most čez Pako. 

Promenada je prostor z velikim mestotvornim po-
tencialom, zato si zasluži fizično prenovo in vse-
binski preporod, nadgradnjo, ki sledi sedanjim po-
trebam in trendom. Ali bolje: prenovo, preporod in 
nadgradnjo promenade si zaslužimo Velenjčanke in 
Velenjčani! 

Priprava projekta prenove tega dela mestnega sre-
dišča je bila kar dolgotrajna. S promenado in nje-
no urbano revitalizacijo so se poglobljeno ukvarjali 
udeleženci kreativne delavnice in sodelavci projek-
ta PromenadaTM, enega od projektov, ki smo jih v 
Velenju pripravili v okviru Evropske prestolnice kul-
ture 2012. O promenadi in njeni bodoči ureditvi so 
govorili na več delavnicah in srečanjih strokovne 

 prOMeNAdA, 
arhitektura: ENOTA, d. o. o.

2014

javnosti, organizirali smo tudi javne razprave. Za iz-
delavo idejne zasnove prenove promenade smo ob-
javili javni razpis, na katerega se je s svojimi reši-
tvami odzvalo pet prijaviteljev. Tričlanska komisija, v 
kateri je sodeloval tudi predstavnik Zbornice za ar-
hitekturo in prostor Slovenije, je projekte ocenjevala 
na podlagi treh meril: nagrade odgovornega projek-
tanta ali projektantskega biroja, kakovost predlaga-
nih rešitev, cena. Postopek oddaje javnega naročila 
po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi 
se je zaključil brez izbire, zato smo nadaljevali s po-
stopkom pogajanj. Povabili smo vse ponudnike, ki so 
izpolnjevali pogoje, a se za sodelovanje niso odlo-
čili vsi. Največ točk je prejel ljubljanski arhitekturni 
biro ENOTA, d. o. o., ki smo mu kot najugodnejšemu 
ponudniku oddali javno naročilo. Za izvajalca del je 
bilo s postopkom javnega razpisa kot najugodnejši 
ponudnik izbrano podjetje HTZ Velenje, I. P., d. o. o. 

Mestna občina Velenje je projekt prenove mestne-
ga središča prijavila na 6. javni razpis za sofinan-
ciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete 
»Razvoj regij« Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za ob-
dobje 2012–2014. Pridobili smo skoraj dva milijona 
evrov nepovratnih sredstev (1.963.886,52 evra). Za 
projekt smo pridobili še 320 tisoč evrov iz državnega 
proračuna, 910.610 evrov pa bomo financirali iz la-
stnih sredstev. Če se za izvedbo projekta ne bi odlo-
čili, evropskega in državnega denarja Velenje seveda 
ne bi bilo deležno. 
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Projekt Prenove mestnega središča Velenja je oce-
njen na 3.722.937 evrov (z vključenim davkom na 
dodano vrednost in prestavitvijo ter obnovo ko-
munalnih vodov). V to številko je zajeta celotna 
izvedba – od izdelave investicijske in projektne 
dokumentacije do izgradnje celotne promenade z 
dvoetažno parkirno hišo na njenem severnem kon-
cu (današnje parkirišče med Zdravstvenim domom 
Velenje in Šolskim centrom Velenje), z novim mo-
stom sredi promenade ter amfiteatrom ob bregovih 
Pake. S prenovo promenade bomo ob tem zmanjša-
li poplavno ogroženost mesta ter povečali njegovo 
atraktivnost za obrtnike, podjetnike, stanovalce in 
obiskovalce. V navedeno vrednost projekta so všteti 
tudi stroški nadzora, nakupa in dobave opreme, ob-
veščanja javnosti ter vodenja projekta.

Prenova promenade bo potekala v več fazah, saj si 
želimo, da bi bila za stanovalce in obiskovalce me-
stnega središča ter za vse, ki v Velenju delajo, se šo-
lajo ali v mestno središče prihajajo po opravkih, kar 
najmanj moteča. Dela naj bi bila predvidoma zaklju-
čena do julija 2014.

V soboto, 21. septembra, bomo pripravili »sprehod 
po novi velenjski promenadi«. Pridružite se nam in 
vprašajte, kar vas zanima! Sicer pa vas prijazno pro-
simo, da ste v času prenove promenade razumeva-
joči in potrpežljivi. Verjamemo, da se bomo drugo 
leto tak čas z veseljem srečevali na lepi, novi velenj-
ski promenadi.

V novi parkirni 
hiši bo 143 
parkirnih mest 
ter trije poslovni 
prostori in javne 
sanitarije.
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Velenje bo z novo ureditvijo 
promenade še bolj zeleno 
mesto. Park se bo izpred 
gimnazije razširil še na 
drugi breg Pake, pomembno 
novo dimenzijo in kvaliteto 
pa bo mestnemu prostoru 
dalo tudi »približevanje« 
mesta in reke. Paka ne bo več 
le hitela mimo nas, ampak 
jo bomo lahko poslušali, 
opazovali, ob njej posedali, 
se družili, sončili ali hladili. 
Stopničast amfiteater bo 
novo, atraktivno mestno 
prizorišče. 

Načrt ureditve 
promenade

Risba klopi, 
oblikovane za 
novo velenjsko 
promenado.

Velenje je posebno 
mesto. Kot novo 
povojno mesto je 
bilo zasnovano na 
modernističnem 
idealu vrtnega 
mesta in je kot 
tako edinstveno 
v slovenskem 
prostoru. To 
posebnost je 
potrebno zadržati, 
nato očistiti 
odvečnih elementov, 
ki so se nabrali skozi 
čas in nazadnje 
nadgraditi v 
skladu s potrebami 
sodobnega življenja. 
V tem duhu je 
načrtovana prenova 
promenade.
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PARKIRNA mEStA V  mEStNEm SREDIŠČU

CONA A

CONA B

CONA C

VHODI 
V ZDRAVSTVENI DOM

LEKARNA

ŠCV - G
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PEDIATRIJA

Nova 

parkirna hiša
(izgradnja predvidoma 

junij 2014)
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CANKARJEVA CESTA

Nov most

za pešce
(izgradnja predvidoma 

junij 2014)

ŠCV
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AMBULANTA
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Cona A in B
Na območjih modrih con A in B je parkiranje plačljivo ob delovnih dneh 

med 7. 00 in 15. 30 in stane 40 centov na uro.  Parkiranje, krajše od 

30 minut, je v conah A in B brezplačno. Čas prihoda je potrebno 

označiti na vidnem mestu v vozilu! 

Večja parkirišča v modrih conah A in B:
vzdolž Šaleške ceste (med Rudarsko in Kidričevo cesto) – 126 parkirnih mest; 

med nekdanjo Elektrotehno in Cankarjevo ulico – 94 parkirnih mest; med stavbo 

C Šolskega centra Velenje in Tomšičevo cesto (proti glasbeni šoli) – 50 parkirnih mest; 

med reko Pako in Domom kulture – 44 parkirnih mest; pri Novi ljubljanski banki – 30 

parkirnih mest; pri Upravni enoti – 34 parkirnih mest.

Cona C
Na območju modre cone C je parkiranje plačljivo vseh 24 ur vse dni v 

tednu, z označitvijo prihoda na vidnem mestu v vozilu pa je tu 

omogočeno brezplačno parkiranje do 120 minut. 

Na parkirišču za pošto na Kardeljevem trgu so 204 parkirna mesta.

0,4 EUR/h 0,4 EUR/h

0,4 EUR/h
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0,2 EUR/h
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Parkirna mesta v mestnem središču

Garažne hiše
Parkirnih mest v garažni hiši pri Avtobusnem postajališču Velenje 

je 307. Ura parkiranja stane 20 centov. 

V garažni hiši nakupovalnega centra Mercator, kjer je v kletnih 

prostorih 330 parkirnih mest, je parkiranje brezplačno 24 ur na 

dan vse dni v letu. 

Po izgradnji nove dvoetažne parkirne hiše bomo imeli ob 

Zdravstvenem domu Velenje namesto 84 kar 143 parkirnih mest. 

Prijazno prosimo vse voznice in voznike, 

da so v času gradnje nove parkirne hiše 

(končana naj bi bila junija 2014) 

potrpežljivi in razumevajoči.  

Na območju mestne občine Velenje je modra cona razdeljena na tri območja, kjer je parkirnino potrebno plačevati (modre cone A, B in C). 

Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v vseh modrih conah brezplačno in časovno neomejeno.
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NEDELJA, 11. AVGUSt 2013

9.00 Hitro potezni šahovski turnir 
ob prazniku Mestne občine 
Velenje in KS Šentilj

Športni park 
Šentilj

Šahovsko 
društvo Šentilj

NEDELJA, 18. AVGUSt 2013

13.00 Tradicionalno srečanje članov 
Društva upokojencev Šentilj 

Športni park 
Šentilj

Društvo 
upokojencev 
Šentilj 

tOREK, 20. AVGUSt 2013

17.00 Športno tekmovanje v ruskem 
kegljanju med zaselki KS 
Šentilj 

Športni park 
Šentilj

Društvo 
upokojencev 
Šentilj 

ČEtRtEK, 22. AVGUSt 2013

8.30 Športno tekmovanje društev 
upokojencev za pokal KS 
Šentilj 

Športni park 
Šentilj

Društvo 
upokojencev 
Šentilj 

PEtEK, 23. AVGUSt 2013

17.00 Športno tekmovanje v košarki 
med zaselki KS Šentilj

Športno 
društvo Šentilj

20.00 Praznik KS Staro Velenje Stari trg Otvoritev pločni-
ka na Ljubljanski 
cesti in prenovlje-
nega otroškega 
igrišča, nastop 
Velenjskih tam-
burašev in projek-
cija filmov Milana 
Mariča o Velenju, 
Velenjčankah in 
Velenjčanih.

KS Staro 
Velenje

16. festival mladih kultur 
Kunigunda  

Različne 
lokacije v 
mestu

Festival bo pote-
kal od 23. do 31. 
avgusta. 
Info: www.kuni-
gunda.si

Mladinski 
center 
Velenje

SOBOtA, 24. AVGUSt 2013

11.00 27. tradicionalno srečanje 
borcev, planincev in članov 
veteranskih združenj

Graška gora Prireditev je po-
svečena 69. oble-
tnici pohoda XIV. 
divizije, 22. oble-
tnici slovenske 
osamosvojitve in 
prazniku mestne 
občine Velenje. 
Slavnostni go-
vornik predse-
dnik Državnega 
zbora Republike 
Slovenije Janko 
Veber, pozdravni 
nagovor predse-
dnik Združenja 
borcev za vredno-
te NOB Velenje 
in župan Mestne 
občine Velenje 
Bojan Kontič.

Območno 
združenje 
borcev za 
vrednote NOB 
Velenje

13.00 Praznik KS Staro Velenje
Ulični sejem in predstavitev 
domačih rokodelskih obrti 

Stari trg KS Staro 
Velenje

13.00 Športno tekmovanje v odbojki 
med zaselki KS Šentilj 

Športni park 
Šentilj

Športno 
društvo Šentilj 

15.00 Starotrški dan v Šaleku Šalek Nastop mažoretk, 
citrark, pevcev 
iz Šaleka, prikazi 
viteškega življe-
nja, brezplačen 
pečen vol …

KS Šalek in TD 
Šalek

19.30 Praznik KS Staro Velenje
Tradicionalna noč v Starem 
Velenju 

Stari trg Živa glasba pri Vili 
Bianci, nastop an-
sambla Krajcarji 
na Starem trgu, 
nastop skupi-
ne Free Guns 
pred Hotelom 
Razgoršek, 
brezplačen srnin 
golaž …

KS Staro 
Velenje

PROGRAM PRIREDITEV
oB oBČINSKEM PRAZNIKU 2013

URA NAZIV KRAJ OPIS ORGANIZATOR

V koledarčku prireditev ob občinskem prazniku so objavljeni podatki, znani do 
20. avgusta 2013. Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do sprememb. 

Aktualne informacije najdete na spletu (www.velenje.si), na FB in Twitterju.

54 55



URA NAZIV KRAJ OPIS ORGANIZATOR URA NAZIV KRAJ OPIS ORGANIZATOR

NEDELJA, 25. AVGUSt 2013

10.00 
▼

18.00

6. srednjeveški dan na 
Velenjskem gradu

Velenjski 
grad

Svečana povorka 
nastopajočih, 
program konje-
nikov, sejemska 
igra »Tatič«, peka 
kruha po srednje-
veško, lokostrel-
sko tekmovanje, 
srednjeveška 
glasbena skupina, 
trebušne plesal-
ke, srednjeveški 
ples z zastavami, 
meči, manufak-
tura, kaligrafija, 
razstava malih 
živali …

Turistično 
društvo 
Velenje

SREDA, 28. AVGUSt 2013

8.00 Planinski pohod po obronkih 
KS Šentilj

Zbor: 
Športni park 
Šentilj

Planinsko 
društvo Šentilj 

ČEtRtEK, 29. AVGUSt 2013

17.00 Otroški živ žav Športni park 
Šentilj

Društvo 
prijateljev 
mladine 
Šentilj 

PEtEK, 30. AVGUSt 2013

8.00 
▼

20.00

Pirglov poletni tabor Na travniku 
pod 
Pirglovim 
hribom 
ob Šaleški 
cesti

Zadnji dan tabora, 
obnova trim steze 
in kres. 

Mestna občina 
Velenje, 
Šaleška zveza 
tabornikov 
in velenjski 
skavti 

15.00 Odprtje obnovljene 
podružnične osnovne šole v 
Cirkovcah

Podružnična 
OŠ Cirkovce

 Mestna občina 
Velenje in KS 
Cirkovce

16.00 Slavnostna seja in otvoritev 
novih pridobitev v KS Šentilj

Športni park 
Šentilj

Svet KS Šentilj 

18.00 Športno tekmovanje v 
nogometu med zaselki KS 
Šentilj

Športni park 
Šentilj

Športno 
društvo Šentilj 

SOBOtA, 31. AVGUSt 2013

9.00 Družinsko kolesarjenje po KS 
Šentilj

Zbor: 
Športni park 
Šentilj

Športno 
društvo Šentilj 

13.00 Športno tekmovanje dvojic v 
odbojki na mivki   

Športni park 
Šentilj

Športno 
društvo Šentilj 

NEDELJA, 1. SEPtEmBER 2013

15.00 Šentiljske igre Športni park 
Šentilj

Šaljive družabne 
igre med zaselki 
KS Šentilj.

KPD Šentilj

tOREK, 3. SEPtEmBER 2013

8.00 22. seja Sveta Mestne občine 
Velenje

Sejna 
dvorana 
Mestne 
občine 
Velenje

 Mestna občina 
Velenje

ČEtRtEK, 5. SEPtEmBER 2013

9.00 Športni dan 20. pehotnega 
polka Celje

TRC Jezero 20. pehotni 
polk Celje 
in Mestna 
občina 
Velenje

19.00 Koncert modrijanov titov trg  Mestna občina 
Velenje in 
Festival 
Velenje
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SObOTa, 7. SEPTEMbER 2013

9.00
▼

17.00

Regata seniorjev ob 
občinskem prazniku

Velenjsko 
jezero

Klub vodnih 
športov 
Velenje

10.00 
▼

12.00

7. festival veteranskih godb Titov trg V primeru sla-
bega vremena 
bo prireditev v 
dvorani Glasbene 
šole Fran Korun 
Koželjski Velenje. 

Andragoško 
društvo Univerza 
za III. življenjsko 
obdobje Velenje, 
Mestna občina 
Velenje in 
Festival Velenje

NEDELJA, 8. SEPtEmBER 2013

14.30 Mlinarska nedelja Dolina 
mlinov

TD Vinska 
Gora

SREDA, 11. SEPtEmBER 2013

16.00 Praznik Mestne četrti Levi 
breg vzhod s športnimi 
dejavnostmi 

Kardeljev 
trg 7

 MČ LB vzhod

ČEtRtEK, 12. SEPtEmBER 2013

16.00 Praznik Mestne četrti Levi 
breg vzhod s športnimi 
dejavnostmi za upokojence

Kardeljev 
trg 7

 MČ LB vzhod 
in Društvo 
upokojencev 
Šalek

PEtEK, 13. SEPtEmBER 2013

16.00 Dobrodelna prireditev
Z »Mojčinim lepim svetom« 
pomagajmo velenjski družini

Pred 
Domom 
kulture 
Velenje

Plesna šola 
Spin, Mestna 
občina Velenje 
in Festival 
Velenje

17.00 
▼

19.00

Odprtje prenovljene ceste 
proti »John Vugrinec«

»Pri 
Vodušku«

KS Škale–
Hrastovec  

18.00 Svečana seja ob 80–letnici 
delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva Šalek

Gasilski 
dom Šalek

PGD Šalek

SOBOtA, 14. SEPtEmBER 2013

8.00 Gasilsko tekmovanje za 
memorial Rafaela Gorška 
starejšega  

Gasilski 
dom Šalek

PGD Šalek

9.00 Teniški turnir ob občinskem 
prazniku

Tenis igrišča 
pri Beli 
dvorani

Smučarski 
klub Velenje

9.00 Pohod po mejah KS Podkraj Zbor: 
podpostaja

KS Podkraj

9.00
▼

12.00

»Velenje se predstavi« in
tek očkov

titov trg Predstavitev 
športnih in kul-
turnih društev, 
izobraževalnih 
institucij ter 
društev in institu-
cij, ki delujejo na 
področju zdravja.

Mestna občina 
Velenje in 
Športna zveza 
Velenje

15.00 Odprtje obnovljene ceste 
Jovan–Jovanov vrh 

Pri 
podružnični 
OŠ Plešivec

 KS Plešivec 

NEDElja, 15. SEPTEMbER 2013

13.00 Ribiško tekmovanje v 
počastitev občinskega 
praznika

Škalsko 
jezero

Ob 18. 30 razgla-
sitev rezultatov in 
slavnostna pode-
litev nagrad.

Ribiška 
družina 
Velenje

PONEDELJEK, 16. SEPtEmBER 2013

15.00 Dan Rdečega križa Dom 
krajanov 
Konovo

Merjenje hole-
sterola, krvnega 
sladkorja in 
pritiska.

KS Konovo

Evropski teden mobilnosti 
2013
»Vaš korak za čistejši zrak«

Različne 
lokacije v 
mestu

Evropski teden 
mobilnosti bo 
trajal od 16. do 
22. septembra. 
Info: www.vele-
nje.si 

Mestna občina Velenje 
v sodelovanju z 
agencijo KSSENA, 
Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem 
prometu, Šolskim 
centrom Velenje, 
Medpodjetniškim 
izobraževalnim 
centrom, Vrtcem 
Velenje, OŠ Mihe 
Pintarja Toleda, 
Športno zvezo 
Velenje, Festivalom 
Velenje, Društvom 
tabornikov Rod 
jezerski zmaj in 
Triatlon klubom 
Velenje   
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tOREK, 17. SEPtEmBER 2013

16.00 Srečanje borcev Dom 
krajanov 
Konovo

KS Konovo

17.00 Predstavitev okoljskega 
informacijskega portala

Cankarjeva 
ulica

Mestna občina 
Velenje

SREDA, 18. SEPtEmBER 2013

9.00 
▼

15.00

Evropski teden mobilnosti 
2013
»Vaš korak za čistejši zrak«
Dan brez avtomobila

Rudarska 
cesta

Ulična lutkov-
na predstava 
Metuljček 
Cekinček, likovne 
ustvarjalne delav-
nice, šola rolanja, 
poligon »kole-
sarček«, prodaja 
rabljenih koles, 
predstavitev al-
ternativnih vozil, 
eko energetske 
bralne urice in 
ustvarjalnice …

Mestna občina Velenje 
v sodelovanju z 
agencijo KSSENA, 
Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem 
prometu, Šolskim 
centrom Velenje, 
Medpodjetniškim 
izobraževalnim 
centrom, Vrtcem 
Velenje, OŠ Mihe 
Pintarja Toleda, 
Športno zvezo Velenje, 
Festivalom Velenje, 
Društvom tabornikov 
Rod jezerski zmaj 
in Triatlon klubom 
Velenje

18.00 Županov sprejem za zlate 
maturante

Vila Bianca Mestna občina 
Velenje

ČEtRtEK, 19. SEPtEmBER 2013

16.00 Kegljaški turnir za pokal KS 
Konovo

Dom 
krajanov 
Konovo

KS Konovo

18.00 Odprtje razstave ob 40–letnici 
Male Napotnikove kiparske 
kolonije

Galerija 
Velenje

Galerija Velenje

19.00 Proslava ob občinskem 
prazniku

Dom 
kulture 
Velenje

Slavnostni govor-
nik župan Mestne 
občine Velenje 
Bojan Kontič. 
Podelitev ob-
činskih priznanj. 
Kulturni program: 
multimedijski 
umetnik Stane 
Špegel in Plesni 
studio N.

Mestna občina 
Velenje

PEtEK, 20. SEPtEmBER 2013

16.00 Kegljaški turnir Društva Invalid Dom 
krajanov 
Konovo

KS Konovo

17.00 Županov sprejem za 
novorojence

Mladinski 
hotel

Mestna občina 
Velenje

17.00 
▼

21.00

Srečanje članov Sveta KS 
Škale–Hrastovec  in sosednjih 
KS

Brunarica 
Gmajna

KS 
Škale–Hrastovec  

20.00 Velenju ob občinskem 
prazniku – nastop skupin iz 
prijateljskih mest

titov trg V primeru slabega 
vremena v Domu 
kulture Velenje.

Mestna občina 
Velenje; Festival 
Velenje in 
Mladinski center 
Velenje

SOBOtA, 21. SEPtEmBER 2013

8.00 Velenjska mestna avantura TRC Jezero Društvo 
tabornikov Rod 
Jezerski zmaj 
Velenje

8.00 Pohod po meji KS Konovo Zbor: Dom 
krajanov 
Konovo

KS Konovo

9.00 Pohod po meji KS Staro 
Velenje

Zbor: VTV KS Staro Velenje

9.00 Sejem jesenskih dobrot Pred 
Večnamenskim 
domom v Vinski 
Gori

KS in TD Vinska 
Gora

10.00 »Sprehod« po novi velenjski 
promenadi

Zbor: pri 
spomeniku 
Nestlu 
Žganku, 
Titov trg

Predstavitev 
projekta prenove 
mestnega sre-
dišča in ogled 
gradbišča.

Mestna občina 
Velenje

20.00 Premiera performansa
Projekt SPACEBOUND

Stara 
Pekarna

Festival Velenje

Evropski teden mobilnosti 
2013
»Vaš korak za čistejši zrak«
Kolesarjenje na Paški Kozjak

Zbor: 
Kamnolom 
Paka

9.30 – start 
rekreativnega 
kolesarjenja
10.15 – start 
dirke 
Info: www.trivele-
nje.com

Mestna občina 
Velenje in 
Triatlon klub 
Velenje
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NEDELJA, 22. SEPtEmBER 2013

10.00 24. Pikin festival
Pikin otvoritveni družinski dan

TRC Jezero 16.00 – svečana 
otvoritev festivala 
(Zeleni oder).
Pikin festival bo 
trajal od 22. do 
28. septembra.
Info: www.pikin-
festival.si

Festival 
Velenje

15.00 Srečanje krajanov starejših, 
od 70 let

Gasilski 
dom Bevče

KS Bevče

PONEDELJEK, 23. SEPtEmBER 2013

17.00 Evropski teden mobilnosti 
2013
»Vaš korak za čistejši zrak«
Otvoritev odseka kolesarske 
poti med APS in Restavracijo 
Jezero ter družinsko 
kolesarjenje s Piko
od 70 let

Parkirišče 
pri APS-u

Od 16.30 – prija-
va udeležencev

Mestna občina 
Velenje in 
Pikin festival

tOREK, 24. SEPtEmBER 2013

16.00 Prijateljska nogometna tekma 
med mešano ekipo Slovenske 
vojske in Ministrstva za 
obrambo ter mešano ekipo 
Mestne občine Velenje, 
Premogovnika Velenje ter 
rekreativnih igralcev

Pomožno 
igrišče pri 
Konjeniškem 
klubu Velenje

Mestna občina 
Velenje

SREDA, 25. SEPtEmBER 2013

17.00 Županov sprejem za prvošolce TRC Jezero, 
Pikin 
Festival

Mestna občina 
Velenje

PEtEK, 27. SEPtEmBER 2013

9.00 
▼

12.00

Jesen na Grilovi domačiji za 
mlade

Grilova 
domačija

TD Vinska 
Gora

SOBOtA, 28. SEPtEmBER 2013

9.00 
▼ 

16.00

Delovna akcija: urejanje 
brežin Pake in trebuše

Zbor: titov 
trg

Mestna občina 
Velenje

17.00 24. Pikin festival
Zaključna slovesnost festivala

TRC Jezero Festival 
Velenje

10.00 Športno srečanje KS in MČ Dom 
krajanov 
Stara vas

KS Stara vas

14.00 Jesen na Grilovi domačiji Grilova 
domačija

TD Vinska 
Gora

19.00 Proslava KS Konovo v 
počastitev občinskega 
praznika in 40–letnice KS 
Konovo s podelitvijo krajevnih 
priznanj za leto 2013 ter 
zaključek del na komunalni 
infrastrukturi

Dom 
krajanov 
Konovo

KS Konovo

NEDELJA, 29. SEPtEmBER 2013

15.00 Prireditev ob krajevnem 
prazniku in odprtje ceste 
Gasilski dom–Škrlin  

 Gasilski 
dom Bevče

 KS Bevče

SREDA, 2. OKtOBER 2013

18.00 Predstavitev arhitekturne 
poti »Velenje – sprehod 
skozi mesto moderne« in 
predstavitev arhitekturnega 
vodnika (projekt ATRIUM)

Galerija 
Velenje

Mestna občina 
Velenje
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ČEtRtEK, 3. OKtOBER 2013

16.00 Dnevi zaščite in reševanja
Slavnostno odprtje

Titov trg Dnevi zaščite in 
reševanja bodo 
potekali do 5. ok-
tobra na različnih 
lokacijah v mestu 
(strokovni posve-
ti, predstave za 
otroke, državne 
vaje, tekmova-
nja …).
Info:
www.sos112.si

Uprava 
Republike 
Slovenije za 
zaščito in 
reševanje in 
Mestna občina 
Velenje

PEtEK, 4. OKtOBER 2013

16.00 
▼

17.30

Dnevi zaščite in reševanja
Državna vaja »Velenje 2013«

Titov trg, 
Cankarjeva 
ulica, 
Šaleška in 
Rudarska 
cesta

 Uprava 
Republike 
Slovenije za 
zaščito in 
reševanje in 
Mestna občina 
Velenje

16.00 Prireditev ob prazniku KS 
Šmartno

Dom KS 
Šmartno

Športno srečanje 
krajanov – pohod 
po KS, otvoritev 
ruskega kegljišča …

KS Šmartno

SOBOtA, 5. OKtOBER 2013

16.00 Uradna predaja razširjenega 
kanalizacijskega in 
meteornega omrežja ter dela 
prenovljene krajevne ceste 
namenu

»Pri 
Glavniku«

KS Kavče

16.30 
▼

18.00

Dnevi zaščite in reševanja
Zaključna slovesnost

Titov trg in 
Cankarjeva 
ulica

 Uprava Republike 
Slovenije za zaščito 
in reševanje in 
Mestna občina 
Velenje

NEDELJA, 6. OKtOBER 2013

15.00 Gledališka predstava za 
Karitas

Kersnikov dom, 
Vinska Gora

 TD Vinska 
Gora

NEDELJA, 13. OKtOBER 2013

13.00 Kostanjev piknik Lovska 
koča na 
Lopatniku

 TD Vinska 
Gora

tOREK, 15. OKtOBER 2013

 Mednarodna konferenca mest 
in regij
»City Impulses«

Hotel Paka 
Velenje

Konferenca bo 
potekala 15. in 
16. oktobra.
Info: www.vele-
nje.si

Mestna občina 
Velenje

ČEtRtEK, 17. OKtOBER 2013

17.00 Odprtje galerije na prostem Peš pot 
med 
pošto in 
Kardeljevim 
trgom

Mestna občina 
Velenje

SOBOtA, 19. OKtOBER 2013

13.00 
▼

15.00

Vseslovensko srečanje društev 
bolnikov z osteoporozo

Rdeča 
dvorana 
Velenje

Častni pokrovitelj 
prireditve pred-
sednik Republike 
Slovenije Borut 
Pahor, slavnostni 
govornik župan 
Mestne občine 
Velenje Bojan 
Kontič.

Zveza društev 
bolnikov z 
osteoporozo 
in Mestna 
občina Velenje

ČEtRtEK, 24. OKtOBER 2013

 60–letnica Medobčinske 
zveze prijateljev mladine 
Velenje

Dom 
kulture 
Velenje

 Medobčinska zveza 
prijateljev mladine 
Velenje

SOBOtA, 26. OKtOBER 2013

14.00 Tolckarija Igrišče pri 
podružnični 
OŠ Vinska 
Gora

 TD Vinska 
Gora

64 65



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

6766



BElEŽKA

6968



Če želite, da vas obveščamo o dogodkih v občini, vas 
vabimo, da izpolnite soglasje in ga pošljete na naslov: 
mEStNA OBČINA VELENJE
tajništvo župana
titov trg 1, 3320 Velenje
ali po elektronski pošti na naslov: info@velenje.si 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1; v 

nadaljevanju: ZVOP-1) podajam naslednje

 

SOGLASJE
Soglašam, da Mestna občina Velenje v svojih evidencah 

obdeluje moje naslednje osebne podatke:

 

IME IN PRIIMEK:

NASLOV:

ELEKTRONSKI NASLOV: 

Zgoraj navedeni osebni podatki se bodo zbirali in obdelovali izključno za namene 
pošiljanja vabil na dogodke v organizaciji Mestne občine Velenje in za pošiljanje 
obvestil Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje bo zbrane osebne 
podatke uporabljala skladno z določbami ZVOP-1, za čas do mojega preklica.



Krajevne skupnosti
in mestne četrti
Mestne občine Velenje
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