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Statistika 

Uvodnik župana Mestne občine Velenje

Z dobro energijo naprej

Prihodnost Velenja bo zelena!

Prestrukturiranje SAŠA regije

Proračun Mestne občine Velenje

PAMETNO VELENJE
• Digitalna platforma Pametno Velenje 
• Ultra hitra širokopasovna optična infrastruktura
• Širitev Poslovne cone Stara vas
• Poslovna cona Pesje 
• Industrijsko-tehnološki park SAŠA (SAŠA TecHub i4.0”) 
• Industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti (Stara 

elektrarna)
• Javni zavod Center Sonaravnih Tehnologij 
• Nova občinska spletna stran www.velenje.si

ZELENO VELENJE
• Kolesarjenje in trajnostna mobilnost
• Državni kolesarski povezavi do Hude luknje in Dobrne
• Mestno kolesarsko omrežje
• Avtomatiziran sistem za izposojo koles Bicy
• Bicikel bus in Štrekna bus
• Gorskokolesarske poti na Vodemli
• Ureditev kolesarske steze na deponiji premoga
• Mestni potniški promet Lokalc
• Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa 
• Ureditve peš povezav v mestu
• Parkirišče za tovorna vozila
• Ureditev parkirišč pri »Stari Nami« (Kidričeva cesta), na 

Kersnikovi cesti, pod vrtcem Tinkara, Vista
• Pločnik v Krajevni skupnosti Šentilj in ob Ljubljanski cesti, 

prehod za pešce na Cesti Jožeta Ervina Prislana
• Prikazovalniki hitrosti
• Modre cone
• Javna razsvetljava
• Javne električne polnilnice
• Podzemne zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov
• Oskrba s pitno vodo in izgradnja kanalizacijske 

infrastrukture
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• Vodovod Črnova, Loke–Jurk 2. faza, 
odcep Petelinjek

• Kanalizacija Pirešica 1. faza, Bevče, 
dograditev kanalizacijskega sistema 
Vinska Gora

• Komunalna ureditev Rakove goše 
• Obnova vodovoda in kanalizacije na 

Toledovi cesti in Cesti bratov Mravljakov
• Vsakoletna obnova komunalne 

infrastrukture
• Nepovratna finančna sredstva za 

izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav za obdobje 2022–2027

• Energetska pisarna
• Energetska sanacija javnih stavb
• Energetska sanacija in rekonstrukcija 

zdravstvenega doma
• Rastlinski plavajoči otoki – 

ekoremediacijski otoki
• Energetsko nevtralna Centralna čistilna 

naprava Šaleške doline

DRUŽBENO VELENJE 
Stanovanjsko načrtovanje
• Razpis za dodelitev neprofitnih 

stanovanj
• Sofinanciranje stroškov kredita za mlade 
• Oskrbovana stanovanja na Žarovi cesti
• Stanovanjski kompleks na zelenici med 

pošto in reko Pako 
• Pridobitev prostora za nadaljnji razvoj 

Velenja ob železnici
• Stanovanjski blok pri nekdanji A banki
• Stanovanjski objekti na Gorici
• Stanovanjsko naselje ob Sončnem parku
• Stanovanjsko naselje na Zlatem griču

Izobraževanje, kultura in šport
• Vzdrževanje objektov Vrtca Velenje 

(prenova kuhinje v enoti Lučka)
• Vzdrževanje objektov osnovnih šol 
• Prizidek Centra za vzgojo, izobraževanje 

in usposabljanje Velenje 
• Prireditveni prostor Graška Gora
• Ureditev Parka državnosti in postavitev 

spominskega obeležja

• Večnamenski in večgeneracijski objekt v 
Krajevni skupnosti Šentilj

• Večnamenski in večgeneracijski objekt v 
Krajevni skupnosti Podkraj

• Učni čebelnjak ob Škalskem jezeru
• Urbani park Velenje
• Otroška igrišča
• Prenova otroškega bazenčka na Pikinem 

igrišču
• Nadkritje balinišča
• Sanacija malega zimskega bazena
• Planinski dom na Paškem Kozjaku

Zdravstvo in gasilska služba
• Javni gasilski zavod in gasilska služba
• Rekonstrukcija in dozidava Doma za 

varstvo odraslih Velenje
• Bivalna enota Varstvenodelovnega centra 

SAŠA

CELOSTNI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ VELENJA
• Gradnja tretje razvojne osi Velenje–Slovenj 

Gradec, Šentrupert–Velenje 
• Rekonstrukcija državnih cest: Kidričeva 

cesta, Šaleška cesta, Velenje–Škale, križišče 
Arnače na cesti Velenje–Dobrteša vas

• Krožno križišče v Trebuši
• Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu
• Razvoj objezerskega območja (parkirišča, 

gradnja nove in nadgradnja obstoječe 
čolnarne)

• Urbana prenova mestnega središča
• Sanacija ploščadi pred Domom kulture 

Velenje
• Mestna tržnica Velenje
• Urbana prenova Stantetove in Kardeljevega 

trga
• Pasji park in senzorični park za pse

ZELENA PREOBRAZBA
• Zelena preobrazba daljinskega sistema 

ogrevanja v Šaleški dolini
• Vodikove tehnologije v brezemisijskem 

transportu in razogljičenju energetike 
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Statistika
Statistični podatki za občino Velenje za obdobje od 2017 do 2021

Vir: SURS 
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Zato smo pripravili akcijski načrt, v katerem so viri 
ogrevanja razpršeni, in ga poslali na Vlado Republike 
Slovenije in odgovorne institucije Evropske komisije, 
saj pričakujemo podporo in financiranje pri zeleni 
preobrazbi.
 
Zadali smo si veliko. Do leta 2027 želimo ustvariti 
1.000 novih delovnih mest in zgraditi vsaj 400 novih 
stanovanj. Verjamemo, da bo vedno več podjetij svoje 
prostore iskalo pri nas, saj ustvarjamo dobre pogoje 
za to. In to bo naša prioriteta tudi v prihodnje, saj si 
želimo, da bo Velenje čez 10 let polno življenja, še 
bolj moderno, bivanje pa bo še na višjem nivoju.
 
Z vso vnemo si prizadevamo, da je Velenje mesto, ki 
ponuja različne možnosti za vse generacije. In želimo si, 
da bi v naše mesto privabili tudi mlade od drugod. Da 
bi v Velenju prepoznali mesto, v katerem bi si ustvarili 
dom in družino. Obenem pa moramo poskrbeti za 
dostojno življenje ranljivih skupin ljudi.
 
Verjamem, da bomo zmogli premagati vse ovire 
na poti do zadanih ciljev. In še naprej bomo srčni, 
solidarni in povezovalni.

Z optimizmom zremo v jutrišnji dan! 
In z dobro energijo gremo naprej!

župan Mestne občine Velenje
Peter Dermol

Spoštovani!

Pred vami je druga številka brošure Pozdravljena, 
prihodnost, v kateri so predstavljeni največji in 
najpomembnejši projekti Mestne občine Velenje, ki 
smo jih realizirali pred kratkim ali jih načrtujemo v 
naslednjem obdobju. 
 
Na Mestni občini Velenje se zavedamo, da smo zaradi 
izstopa regije iz premoga, ki nas čaka v prihodnosti, 
pred pomembnimi izzivi. Pot bo zagotovo zahtevna in 
proces prestrukturiranja, ki je pred nami, zahteva od 
nas ogromno znanja, jasno zastavljene cilje, vrhunski 
kader in vso dobro energijo, ki jo premoremo. In to 
imamo. Vendar pri tem procesu zahtevamo podporo 
države. Pravičen prehod namreč brez tega ne bo 
mogoč.
 
Do takrat, ko bo Premogovnik Velenje prenehal 
obratovati, moramo pripraviti vse, da bomo imeli 
pogoje za  kakovostna usposabljanja in prilagajanja 
novi situaciji ter da bomo lahko zagotovili delovna 
mesta z visoko dodano vrednostjo, ki bodo pomenila 
boljšo prihodnost za našo lokalno skupnost. Z 
dobro plačanimi delovnimi mesti so povezana tudi 
ostala področja – kultura, šport, saj je okrepljeno 
gospodarstvo lahko vir prihodka tudi za različna 
društva, klube, organizacije.  
 
V publikaciji predstavljamo različna področja: Pametno 
Velenje, Zeleno Velenje, Družbeno Velenje, Celostni 
in trajnostni razvoj Velenja in Zelena preobrazba. Cilji 
vseh projektov, aktivnosti in načrtov so zagotavljanje 
kakovostnega življenja v našem mestu in odpiranje 
novih možnosti za razvoj.
 
Poseben poudarek dajemo tudi iskanju najboljših 
rešitev za prihodnost sistema daljinskega ogrevanja 
v Šaleški dolini. Možnosti je več, potreben je dober 
razmislek, preden se odločimo za pravo. 

Velenje je mesto, prijazno občanom, Velenje je mesto s srcem!

Vem, da ima Velenje svetlo prihodnost!
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Imamo energijo 
za spremembe
Mi smo pripravljeni na spremembe.  
Imamo voljo, znanje in kompetence.
Imamo energijo za spremembe. 
 
Tisto našo, notranjo in tisto naravno,
ki jo bomo ujeli iz narave in z njo  
nadomestili obstoječo, fosilno.

Imamo energijo za prihodnost 
in z njo gremo samo naprej. 
In to je dobra energija.

Tista, ki je med nami, ki nas navdihuje,  
pomirja in daje občutek varnosti.

Dobri ljudje imamo dobro energijo.
In dobra energija, vodi v dobre spremembe.
V dobre stvari.

Z dobro energijo, naprej.

Z DOBRO 
ENERGIJO,
NAPREJ
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Prihodnost 
Velenja bo 
zelena!
V novih podobah Mestne občine Velenje že od januarja 
uporabljamo grafični element, ki prikazuje prehod 
mesta iz rumene barve v zeleno, pri čemer zelena 
ne pomeni le zelene barve narave, s katero se lahko 
v Velenju pohvalimo, ampak predstavlja življenje v 
Velenju. Predstavlja mlade, ki jih želimo obdržati ali 
privabiti nazaj po koncu študija, svetlo prihodnost, 
nove priložnosti in dobro življenje za vse generacije, 
ki ga bomo omogočali tudi z zelenim prehodom.
 
Velenje je bilo izbrano za sodelovanje V MISIJI 100 
PODNEBNO NEVTRALNIH IN PAMETNIH MEST V 
EVROPI. Poleg Mestne občine Velenje sta na seznam 
uvrščeni še dve slovenski občini, in sicer Mestna občina 
Ljubljana in Mestna občina Kranj. Misija bo podpirala, 
promovirala in predstavljala izbrana mesta pri njihovi 
preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do 
leta 2030 – mesta spodbuja pri njihovemu prehodu 
v zeleno in digitalno prihodnost. V času sodelovanja 
bomo deležni podpore in svetovanja, prednosti pri 
črpanju evropskih sredstev, sodelovanj v projektih, 
možnostih povezovanja in izmenjav dobrih praks. 
Misija mestu prinese visoko prepoznavnost na ravni 
EU in s tem povezane atraktivnosti za investicije in 
gospodarsko dejavnost.
 
Prav tako je bilo s strani Evropske komisije Velenje 
izbrano kot primer dobre prakse z uspešno okoljsko 
sanacijo v preteklosti in ukrepov, ki jih izvajamo 
danes, za enega izmed treh finalistov, ki se 
potegujemo za naziv ZELENI LIST. 

Finalista sta še mesti 
Elsinore (Danska) in Bistrita 
(Romunija). Cilji evropske 
nagrade Zeleni list so 
trije: prepoznati mesta, ki 
izkazujejo dobre okoljske 
rezultate in zavezanost 
ustvarjanju zelene rasti, 
spodbujati mesta, da 
dejavno razvijajo okoljsko 
zavest in vključenost državljanov in Identificirati mesta, 
ki so sposobna delovati kot zeleni ambasadorji, in 
spodbuditi druga mesta, da napredujejo k boljšim 
trajnostnim rezultatom.

Bistvenega pomena za Velenje je področje 
energetske učinkovitosti, POVEČATI ŽELIMO 
ENERGETSKO SAMOOSKRBO (IZKORIŠČANJE 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE) IN ZMANJŠATI 
ODVISNOST OD FOSILNIH GORIV, DA BOMO 
LAHKO POSTOPOMA NADOMESTILI OBSTOJEČI 
TOPLOTNI VIR Z ZELENO ENERGIJO. Za 
zeleno preobrazbo je bistvenega pomena 
tudi vzpostavitev in spodbujanje krožnega 
gospodarstva in krožnih inovacijskih procesov 
v podjetjih, saj se s tem minimizira potreba po 
novih virih, hkrati se zmanjšajo pritiski na okolje.
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Prestrukturiranje 
SAŠA regije
Vlada RS je 13. januarja 2022 sprejela Strategijo za izstop iz premoga, ki Slovenijo zavezuje, da preneha 
z uporabo premoga do leta 2033. Za Velenje to pomeni prenehanje izkopavanja premoga ter prenehanje 
kurjenja premoga za namen pridobivanja električne energije in toplote. Zapiranje premogovnika z 
energetskega vidika predstavlja za celotno Slovenijo velik izziv, saj se v Šaleški dolini iz premoga proizvede 
kar tretjina električne energije v Sloveniji.

Nujna je čimprejšnja zagotovitev finančnih virov 
za pravičen prehod regij (Sklad za pravični prehod, 
Sklad za podnebne spremembe, Načrt za okrevanje in 
odpornost) in takojšnje sprejetje zakonodaje, ki bo ta 
prehod omogočala (Zakon o prestrukturiranju SAŠA 
regije, Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika 
Velenje). Zahtevamo, da bomo kot lokalna skupnost 
pri vsebinski pripravi obeh zakonov aktivno sodelovali. 
Od države pričakujemo sistemski vir za financiranje 
preobrazbe daljinskega sistema ogrevanja v Šaleški 
dolini, tako obnove obstoječega sistema kot 
vzpostavljanja alternativnih virov. 

Interese premogovnih regij bomo uveljavljali tudi preko 
sveta županov obeh premogovnih regij (Savinjsko-
šaleška regija in Zasavje), ki bo aktivno spremljal 
postopke v procesu pravičnega prehoda. Svet si bo 
prizadeval za čimprejšnje sprejetje območnih načrtov 
za pravičen prehod obeh regij, vzpostavitev sistema 
upravljanja pravičnega prehoda, zagotovitev finančnih 
virov in sprejetje zakonodaje za pravičen prehod 
regij. Premogovni regiji se soočata s podobnimi 
težavami glede nujnosti izgradnje ustrezne prometne 
infrastrukture (cestne, železniške), urejanja vodotokov 
in degradiranih površin. Ključno pri tem je, da bodo 
zemljišča v lasti Premogovnika Velenje in drugih družb, 
ki bodo zaradi prenehanja izkopavanja premoga 
končale s svojo dejavnostjo in se ne bodo preusmerile v 
drugo dejavnost, namenjena izključno razvoju in iskanju 
priložnosti v sklopu prestrukturiranja regije. 

Pred nami je odgovorno delo. Zagotoviti moramo 
socialno varnost in priložnost za naslednje generacije. 
S skupnimi močmi in podporo države tudi zmoremo.

PRED NAMI SO TOREJ VELIKI IZZIVI V 
PROCESU PRESTRUKTURIRANJA PREMOGOVNE 
REGIJE V SKLADU Z ZELENO PREOBRAZBO. 
PRAVIČEN PREHOD, PRESTRUKTURIRANJE 
GOSPODARSKIH DRUŽB IN DELOVNIH MEST, 
ZAGOTAVLJANJE PRIMERLJIVIH NADOMESTNIH 
DELOVNIH MEST IN PREOBRAZBA 
DALJINSKEGA OGREVANJA Z OKOLJSKO 
SPREJEMLJIVIMI TOPLOTNIMI VIRI SO LE 
NAJPOMEMBNEJŠI MED NJIMI. 

V PROCESU PRESTRUKTURIRANJA JE 
POTREBNO USTVARITI POGOJE ZA 
VZPOSTAVITEV 5.000 NOVIH PRIMERLJIVIH, 
STABILNIH DELOVNIH MEST Z VIŠJO DODANO 
VREDNOSTJO V ŠALEŠKI DOLINI. 

Evropska komisija je sprejela nov mehanizem Sklad za 
pravičen prehod, ki je namenjen premogovnim regijam 
v tranziciji. V SAŠA regiji smo upravičeni do sredstev 
iz omenjenega sklada v višini 174 mio evrov. Podlaga 
za črpanje je sprejet Območni načrt za premogovno 
regijo SAŠA, ki ga pripravlja Služba Vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko in mora biti potrjen še v 
tem letu s strani Evropske komisije. Drug pogoj pa so 
pripravljeni projekti. V Mestni občini Velenje aktivno 
pripravljamo strateške projekte (te predstavljamo 
tudi v tej brošuri) ter sodelujemo z gospodarstvom 
in nevladnim sektorjem. Pričakujemo, da bodo javni 
razpisi za prijavo projektov za sofinanciranje na voljo 
od pomladi 2023 dalje. 

Sredstva bodo na voljo za sofinanciranje projektov, ki 
sledijo naslednjim strateškim ciljem:
• zagotavljanje pravičnega energetskega prehoda 

regije,
• zaposlitve in veščine za vse,
• regionalna povezljivost in trajnostna mobilnost,
• trajnosten, prožen in raznolik gospodarski razvoj,
• postopna sanacija in revitalizacija prostorsko in 

okoljsko degradiranih območij.
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Proračun Mestne 
občine Velenje 
Za leto 2022 načrtujemo odhodke in izdatke v višini 55,2 milijona evrov. Pri pripravi proračuna za leto 2022 
smo upoštevali potrebe krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter se potrudili, da izboljšujemo kakovost bivanja 
in življenja naših občank in občanov. 

Načrtujemo za 18 milijonov evrov investicijskih 
odhodkov, kar predstavlja skoraj 33 % proračuna. Za 
financiranje projektov v letu 2022 načrtujemo 1,723 
milijona evrov sofinancerskih sredstev.

NE BOMO VIŠALI CEN STORITEV, KI BI DODATNO 
BREMENILE DRUŽINSKE PRORAČUNE!
Zato subvencioniramo številne programe in za njih 
namenjamo več kot 2 milijona evrov. 

Za subvencioniranje stroškov oskrbe z vodo in toplotno 
energijo bomo v letu 2022 namenili 1,168 milijona 
evrov, za subvencije za vrtec pa dodatno več kot 
pol milijona evrov. Subvencioniramo cene storitev za 
urejanje pokopališč v višini 191.893 evrov, nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v višini 123.788 evrov, 
parkirnine (garažne hiše) v višini 95.160 evrov in za 
pomoč družini na domu v višini 65.000 evrov. 

Že vrsto let izvajamo programe, ki so za Velenje 
specifični in pomenijo boljši življenjski standard bivanja 
za naše občane. Več kot 1,5 milijona evrov bomo letos 
namenili za izvajanje projektov t. i. socialne košarice. 

V Velenju skrbimo za različne interesne skupine in 
ne pozabljamo na nikogar! Sredstva so namenjena 
programu športa, cestnega prometa, spodbujanju 
stanovanjske gradnje, razvoju turizma, delovanju 
sistema za zaščito in reševanje, programom za mlade, 
osnovnemu šolstvu, socialnemu varstvu materialno 
ogroženih, umetniškim in knjižničarskim programom, 
socialnemu varstvu starejših, ravnanju z odpadki in 
spodbujanju razvoja malega gospodarstva.

V PRORAČUNU NISMO ZMANJŠEVALI SREDSTEV ZA 
DELOVANJE NAŠIH JAVNIH ZAVODOV, NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH 
ČETRTI!
PRISLUHNILI SMO NJIHOVIM POTREBAM IN 
MARSIKJE SREDSTVA TUDI POVEČALI!

Tekoči odhodki in izdatki
29.406.852 €

53,25 %

Investicijski odhodki
18.083.280 €
32,75 %

Plače in drugi 
izdatki v zvezi 
z delom
7.378.595 €
13,36 %

Rezerva 
351.567 €
0,64 %

55.220.294 EUR
Od tega:

18 MIO EUR INVESTICIJE
2,2 MIO EUR SUBVENCIJE

1,5 MIO EUR SOCIALNA KOŠARICA
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Subvencije

Socialna košarica

Več kot 2 milijona evrov

Več kot 1,5 milijona evrov

590.283 €
Oskrba z vodo

783.600 €
Brezplačen mestni 
potniški prevoz Lokalc 
in brezplačna izposoja 
koles Bicy

191.893 €
Urejanje pokopališč

200.000 €
Center ponovne uporabe, mestna 
blagajna, projekt “Občina po meri 
invalidov”, dnevni centri za posamezne 
skupine in brezplačno pravno svetovanje, 
projekt “Velenje, starosti prijazno mesti”, 
odbor za pomoč občankam in občanom, 
program OZ RK Velenje

577.562 €
Oskrba s toplotno 
energijo

351.000 €
Zavetišče za brezdomce 
in javna kuhinja ter 
projekt Viški hrane

95.160 €
Garažne hiše

65.000 €
Pomoč družini na 
domu

90.000 €
Enkratne izredne 
denarne pomoči

533.470 €
Vrtec Velenje

93.000 €
Denarna pomoč ob 
rojstvu otroka

123.788 €
Nadomestilo za 
uporabo stavbnega 
zemljišča

40.000 €
Sofinanciranje socialnih in 
zdravstvenih programov
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Pametno
Velenje

1.0
Naše gospodarsko okolje temelji na velikih 
poslovnih subjektih in energetski dejavnosti, 
ki je pred izzivom prestrukturiranja. Za 
zmanjševanje odvisnosti gospodarstva 
od velikih poslovnih sistemov je potrebno 
aktivirati in spodbujati lokalne razvojne 
potenciale in konkurenčne prednosti, ki so 
prisotne v malih in srednje velikih podjetjih 
z lastnim razvojem. Potrebne so naložbe, 
ki bodo povečale inovacijske sposobnosti 
lokalnih podjetij in njihovo povezovanje v 
inovacijske razvojno-raziskovalne mreže. Če 
želimo krepiti inovacijsko dejavnost, moramo 
imeti kompetentne kadre, ki bodo ustvarjali 
na znanju temelječo družbo. Potrebno je 
bolje povezati gospodarstvo in šolstvo, 
spodbujati prenos znanja v gospodarstvo in 
v večji meri izkoriščati razvito izobraževalno 
in raziskovalno okolje. Prav tako je zelo 
pomembno, da se že na primarnem nivoju 
izobraževanja uvede učne programe za 
spodbujanje podjetništva in inovacij v 
kontekstu kompetenc in poklicev prihodnosti. 

Ključni izziv in hkrati priložnost za razvoj 
Mestne občine Velenje v pametno in 
visokotehnološko mesto je spodbujanje 
digitalizacije, ki je obenem tudi horizontalna 
tema, ki jo zasledujemo na vseh ostalih 
tematskih področjih. S spodbujanjem 
digitalizacije bomo spodbudili 
konkurenčnost gospodarstva, ustvarili 
boljše pogoje za digitalno poslovanje, hkrati 
pa je cilj večja vključenost in dostop do 
e-storitev za vse skupine prebivalstva (še 
posebej bolj ranljive). 

Predpogoj je zagotovitev dostopa 
do širokopasovnega interneta vsem 
gospodinjstvom, javnim in gospodarskim 
subjektom v občini. S spodbujanjem 
digitalizacije se bo krepila IKT-industrija, kjer 
se bodo ohranjala delovna mesta in ustvarjala 
nova, s pomočjo digitalizacije bo uveden tudi 
koncept pametnega mesta. 
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Digitalna platforma Pametno Velenje 
za enostavnejši dostop do storitev

(projekt TAB) in še mnogih drugih sofinancirali in razvili 
pametne storitve ter digitalne aplikacije, ki izboljšujejo 
dostop do javnih storitev v občini. Z realizacijo 
projekta bomo postavili enotno digitalno platformo 
za promet in mobilnost, stanje okolja, upravljanje 
energetskih virov in javnih objektov. Platforma bo 
omogočila razvoj digitalnega ekosistema, ki bo 
občanom in podjetjem zagotavljal enostavnejše in 
hitrejše izvajanje vsakodnevnih opravil, upravljalcem 
mesta pa orodje za pregledno in učinkovito 
upravljanje skupnosti.  

V letu 2022 smo sprejeli Strategijo digitalnega razvoja 
pametnega mesta in skupnosti, z namenom enovitega 
pristopa k digitalizaciji tako uprave kot celotne lokalne 
skupnosti. S projektom želimo vzpostavljati pogoje 
za pametno in trajnostno skupnost ter omogočiti 
digitalno povezljivost. Z digitalnimi rešitvami bomo 
izboljšali kvaliteto življenja v mestu za vse občane, 
združili različne digitalne storitve pod eno streho z 
izgradnjo enotne digitalne vstopne točke za občane, 
ki bo omogočala poslovanje in komuniciranje z 
občinsko upravo, vsemi oblikami mobilnosti, dostopa 
do informacij o prireditev, komunalnih dobrin, obenem 
pa z elektronsko varno identiteto tudi enostavno 
uporabljala različna plačilna sredstva za storitve v 
mestu (od parkirnin, vstopnic, računov javnih zavodov 
in občinskih podjetij do plačevanja upravnih taks).  

V Mestni občini Velenje že vrsto let v okviru evropskih 
projektov naslavljamo digitalizacijo kot horizontalno 
prioriteto na mednarodnih programih teritorialnega 
sodelovanja. Tako smo iz projektov trajnostne 
mobilnosti (projekta GUTS, BICY), ohranjanja okolja 

1 . 0  P A M E T N O  V E L E N J E

Spodbujamo gradnjo ultra 
hitre širokopasovne optične 
infrastrukture

Časovnica: do 2024

Ocenjena vrednost projekta: 600.000 EUR

Še letos je predviden tudi začetek gradnje omrežja, 
ki bo omogočal ultrahitro širokopasovno optično 
infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželju. V 
okviru projektov RUNE in GOŠO bodo pokrite tako 
sive (območja, kjer je prisotno samo eno omrežje) kot 
bele lise (območja, kjer prebivalci nimajo možnosti 
pridobitve širokopasovnega priključka, saj za izgradnjo 
tovrstne infrastrukture ni komercialnega interesa). 
Projekt vodi država skupaj z EU.
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Širitev Poslovne cone Stara vas 
bo prinesla nova delovna mesta
Poslovna cona Stara vas, ki je umeščena med Velenjsko jezero in 
načrtovano traso hitre ceste tretje razvojne osi, je z več kot 20 
hektari osrednja poslovna cona v Velenju. 

V poslovni coni Stara vas smo uredili komunalno, 
energetsko in cestno infrastrukturo ter opremili skupno 
89.592 m2 zemljišč v skupni vrednosti 2.761.109 EUR. 
Prve tri faze urejanja so že zaključene, zemljišča so 
že bila prodana podjetjem – investitorjem, tako da 
nekatera podjetja v coni že poslujejo, nekaj poslovnih 
objektov je še v fazi gradnje, nekatera podjetja pa še 
pridobivajo gradbeno dokumentacijo. 

Trenutno poteka četrta faza urejanja cone (cca. 
35.400 m2) - pridobivamo gradbeno dovoljenje, da 
bomo lahko dvema farmacevtskima podjetjema uredili 
ustrezno infrastrukturo. Projekt smo prijavili tudi na 
razpis MGRT za sofinanciranje. 

V poslovni coni bo v letu 2024 zgrajen tudi 
industrijsko-tehnološki park za proizvodno naravnana 
zagonska in inovativna podjetja.

Drug del poslovne cone, približno 10 ha, je obremenjen 
z daljnovodom. Ta del cone bo možno dokončno 
urediti, ko bo država daljnovod vkopala v zemljo. 
Pričakuje se, da bo to urejeno vzporedno z gradnjo 
hitre ceste. 

Cilj je, da bo do leta 2027 odprtih novih 1.000 
delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in da bodo 
podjetja uspešno poslovala in se razvijala.

Časovnica: do junij 2024
 
Ocenjena vrednost projekta za 
četrto fazo: 
1.429.770 EUR z DDV, od tega se 
pričakuje sofinanciranje s strani 
MGRT 807.551 EUR.
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Industrijsko-tehnološki park SAŠA 
(SAŠA TecHub i4.0”) bo velika 
podpora podjetništvu

Poslovna cona Pesje bo omogočila 
nadaljnji gospodarski razvoj

Z industrijsko-tehnološkim parkom bomo vzpostavili 
novo, inovativno razvojno-podjetniško okolje, ki bo 
na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih tehnoloških 
podjetij, novih delovnih mest in prestrukturiranje 
gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v 
gospodarske panoge z višjimi dodanimi vrednostmi.

Eden izmed pomembnejših projektov v sklopu 
prestrukturiranja regije je izgradnja industrijsko-
tehnološkega parka v treh nadstropjih v Poslovni 
coni Stara vas, s katerim bomo zadržali hitro rastoča 
tehnološka podjetja v regiji in privabili nova podjetja 
iz okolice. 

Projekt TecHub i4.0 je večnivojska širitev obstoječe 
ponudbe infrastrukture in programov za podporo 
podjetništvu. Gre za izgradnjo novega objekta v 
Poslovni coni Stara vas, ki bo namenjen proizvodno 
naravnanim zagonskim in inovativnim podjetjem. 
Objekt predstavlja pomembno razvojno infrastrukturo 
v skupni izmeri 5.000 m2. V objektu bo vzpostavljen 
tudi demo center Pametne tovarne. Projekt vključuje 
programsko širitev podpore na področje naprednega 
industrijskega inkubiranja in coworkinga, širitev 
prostorskih kapacitet, odpiranje novih dislociranih 
coworking enot v občinah Nazarje, Šmartno ob Paki in 
Ljubno ter večjo stopnjo integracije v novo nastajajoče 
razvojno okolje SAŠA regije.

V sklopu prestrukturiranja premogovne regije Mestna 
občina Velenje veliko energije in sredstev vlaga v 
projekte, ki pomenijo podporo gospodarstvu. Eden od 
teh projektov je ureditev Poslovne cone Pesje. Gre za 
degradirano industrijsko območje, kjer bomo odkupili 
potrebna zemljišča ter jih komunalno uredili, da bodo 
primerna za podjetja oziroma investitorje. V prvi fazi 
do leta 2025 bomo uredili 2,15 ha zemljišč in jih 
namenili novi dejavnosti. 
Kasneje, po prenehanju odkopavanja premoga pa 
bo možno celotno območje revitalizirati, odstraniti 
rudniške objekte in v območje vnesti nove gospodarske 
vsebine. 

V ta območja želimo prioritetno usmerjati predvsem 
raziskovalne in inovacijske dejavnosti na področju 
novih tehnologij, obnovljivih virov energije, 
soproizvodnje toplotne energije in dejavnosti s 
področja krožnega gospodarstva, pa tudi inkubirana 
podjetja in obrtnike. 

Časovnica: do konca leta 2024

Ocenjena vrednost investicije: 
8.515.000 EUR, pričakujemo 
sofinanciranje iz Sklada za pravičen 
prehod

Časovnica: 1. faza bo zaključena 

do leta 2025.

Ocenjena vrednost projekta za 1. fazo:  

3 mio EUR, pričakujemo sofinanciranje iz 

Sklada za pravičen prehod 

1 . 0  P A M E T N O  V E L E N J E
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Staro elektrarno bomo spremenili 
v Industrijsko-izobraževalni park 
Center prihodnosti 
Objekt Stare elektrarne je neizkoriščen in že dolgo 
časa propada, hkrati pa je arhitekturni biser v 
sklopu industrijske stavbne dediščine. Objekt Stare 
elektrarne želimo čim prej revitalizirati in spremeniti 
v industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti. 
Nekoč generator električne energije bi postal generator 
odlično izobraženih človeških virov, zelo uspešnih 
inovacij na področju gospodarstva, obnovljivih virov 
energije in varovanja okolja. V objektu bo imela 
prostore Fakulteta za energetiko s svojim celotnim 
izobraževalnim programom; objekt bo tudi vstopna 
točka za druge študije Univerze v Mariboru. V centru 
bo imel prostore tudi oddelek Fakultete za polimere 
in razvojni oddelek Fakultete za varstvo okolja. 
Preko podjetja CORe bodo izobraževalnemu in 
gospodarskemu sektorju na voljo nove tehnologije (VR, 
AR). Za potrebe prekvalifikacij bodo delovali vstopno/
izstopna točka, inkubator za nevladne organizacije in 
Akademija prekvalifikacij. V Centru prihodnosti bo 
deloval tudi center za razvoj sonaravnih tehnologij. 
Kot podpora gospodarstvu pa bosta v objektu 
vzpostavljena dva testna laboratorija na pobudo 
regijskih podjetij in potreb. 

Projekt je v fazi priprave idejne zasnove, programi bodo 
temeljili na treh stebrih: okolje, krožno gospodarstvo 
in izobraževanje. V letu 2022 predvidevamo 
pripravo vsebin, v letu 2023 pa pripravo projektne in 
investicijske dokumentacije.

Časovnica: do konca 2027

Ocenjena vrednost investicije: 
celotna vrednost 55 mio EUR, 
obnova objekta 30 mio EUR
Pričakujemo sofinanciranje iz 
Sklada za pravičen prehod.
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Javni zavod Center Sonaravnih Tehnologij 
(CST) za izvajanje aktivnosti na področju 
krožnega gospodarstva  

Časovnica: 
do 2027

Ocenjena vrednost 
investicije: 50 mio EUR

Osrednja organizacijska struktura aktivnosti stebra 3 v Centru 
prihodnosti je Center Sonaravnih Tehnologij. Njegov glavni namen bo 
izvajanje aktivnosti na področju krožnega gospodarstva z ogljikom, 
trajnostne energetike, transporta in upravljanja z materiali v obliki 
namenskega raziskovalnega zavoda za izgradnjo in testiranje 
pilotnih tehnoloških postrojenj. Organizacijsko center, ki ga bo 
koordiniral Zavod KSSENA, združuje ključne razvojno-raziskovalne 
kapacitete najbolj izkušenih in priznanih inštitutov in raziskovalnih 
oddelkov Republike Slovenije v partnerskemu konzorciju (KCST – 
konzorcij za center sonaravnih tehnologij). 

Cilj tega stebra je razvoj in validacija tehnoloških rešitev za 
pridobivanje energije iz različnih lokalno prisotnih alternativnih in 
obnovljivih virov.

Ustanovni člani konzorcija CST: Zavod Energetska agencija 
za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA), Kemijski inštitut, 
Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 
Elektroinštitut Milan Vidmar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
energetiko, Termoelektrarna Šoštanj, Premogovnik Velenje in drugi.

1 . 0  P A M E T N O  V E L E N J E
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Nova spletna stran 
Mestne občine Velenje
V letu 2022 smo na Mestni občini Velenje pristopili k 
projektu izdelave nove spletne strani velenje.si. Stran, 
ki je bila doslej turistično-informativno orientirana, 
smo preoblikovali v razvojno, projektno, investicijsko 
in gospodarsko. Nova spletna stran bo namenjena 
različnim ciljnim skupinam – občanom, obiskovalcem, 
investitorjem in podjetjem. 

Razdeljena je v podmenije Za občane, O Velenju, 
Projekti, Za investitorje, Občina in Kontakti. Z 
minimalnim številom elementov smo ustvarili intuitiven 
sistem, ki zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo in 
upošteva digitalne standarde in trende. 

Stran se spretno prilagaja pregledu z mobilnimi 
napravami, saj je dostop do spletnih strani z mobilnimi 
telefoni že večji (58 %) kot z namiznimi ali prenosnimi 
računalniki (42 %). Ustvarjeni so visoki barvni kontrasti 
in jasne izpostavitve, ki izhajajo iz prepoznavnih 
elementov našega mesta.

Občinska spletna stran beleži mesečno približno 20 
tisoč uporabnikov.
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Mestna občina Velenje je bila v okviru projekta Misija EU izbrana za podnebno nevtralna in pametna mesta. 
Poleg mestnih občin Ljubljana in Kranj se je Velenje uvrstilo med 100 evropskih mest, ki bodo delovala kot 
eksperimentalna, inovacijska središča ter omogočila, da bodo do leta 2050 postala podnebno nevtralna vsa 
mesta v EU. 

Poleg tega je Evropska komisija izbrala Velenje za enega izmed treh finalistov za naziv zeleni list. Nominirani 
smo zaradi uspešne okoljske sanacije v preteklosti in ukrepov, ki jih izvajamo tudi danes. Nagrada Green Leaf 
Award (Zeleni list) je bila ustanovljena leta 2015 in izvira iz European Green Capital Award. Poudarja zelena 
dejanja in združuje cilje, ambicije Evropskega zelenega dogovora, iniciative The New European Bauhaus in 
Akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje.

Projekti v okviru področja Zeleno Velenje naslavljajo 
ključne izzive pri prehodu v zeleno in podnebno 
nevtralno prihodnost našega mesta. Bistvenega 
pomena za Velenje je področje energetske 
učinkovitosti. Potrebno je izvajati ukrepe za 
učinkovito rabo energije s spodbujanjem energetske 
prenove stavb javnega in zasebnega sektorja, 
objektov kulturne dediščine ter energetskega 
svetovanja prebivalcem. Gradnja novih stanovanjskih 
kompleksov bo sledila smernicam zelene gradnje, ki 
omogoča napredno energetsko upravljanje stavb, 
povečuje energetsko učinkovitost, porabo vode, 

optimalno izrabo gradbenih materialov, uporabo 
naravi prijaznih materialov, s čimer se bodo zmanjšali 
negativni vplivi na ljudi in okolje. Za doseganje tega 
cilja je ključnega pomena upravljanje in spremljanje 
porabe energije s pomočjo digitalizacije in vključevanja 
v energetske skupnosti. 

Mestna občina Velenje bo spodbujala vlaganja 
v obnovljive vire energije, zlasti na degradiranih 
območjih, za zagotavljanje nadomestnih virov toplote v 
sistemu daljinskega ogrevanja.  

Cilj je, da se prilagajamo in krepimo odpornost pred 
škodljivimi vplivi podnebnih sprememb z naložbami za 
obvladovanje tveganj pred poplavami in plazovi. Hkrati 
moramo ohranjati in izboljšati kakovost okolja, kar 
bomo dosegli s trajnostnim gospodarjenjem z vodnimi 
viri. 

Za zeleno preobrazbo je bistvenega pomena tudi 
vzpostavitev in spodbujanje krožnega gospodarstva 
in krožnih inovacijskih procesov v podjetjih, saj se 
s tem minimizira potreba po novih virih, hkrati se 
zmanjšajo pritiski na okolje. Krožno gospodarstvo je v 
ospredju evropskega zelenega dogovora, kar omogoča 
Mestni občini Velenje veliko razvojno priložnost, zato 
bomo spodbujali izkoriščanje lesnega potenciala, 
nadgrajevanje sistema ravnanja z odpadki, prav tako 
je pomembno spodbuditi gospodarstvo k spremembi 
poslovnih procesov in novih poslovnih modelov, ki 
podpirajo prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo.  

Zaradi zavedanja Mestne občine Velenje o pomenu 
spodbujanja kolesarjenja in drugih oblik trajnostne 
mobilnosti se Velenje razvija tudi kot kolesarsko 
mesto. V prizadevanju za trajnostni razvoj mesta 
spodbujamo uporabo koles tako pri vsakodnevnih 
opravkih kot tudi za namen rekreacije in turizma. V 
prihodnjih letih nameravamo zapolniti manjkajoče 
vrzeli v kolesarski infrastrukturi: kolesarske steze, 
parkirna mesta za kolesa in kolesarnice, polnilnice 
za električna kolesa, nadgraditi in razširiti sistem 
Bicy in vse skupaj digitalno podpreti. Kljub razvoju 
kolesarjenja in hoje ter rasti uporabe javnega 
potniškega prometa kot načina mobilnosti je osebni 
prevoz še vedno močno prevladujoča oblika mobilnosti. 
Na tem področju je potrebno zagotoviti infrastrukturne 
pogoje in stimulacije za posodobitev voznega parka z 
električnimi vozili, CNG ali vodikovimi vozili. Z večjim 
deležem nizko- ali brez-emisijskih vozil se bodo 
zmanjšali tudi okoljski pritiski. 

POVEČATI ŽELIMO ENERGETSKO SAMOOSKRBO (IZKORIŠČANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE) IN 
ZMANJŠATI ODVISNOST OD FOSILNIH GORIV, DA BOMO LAHKO POSTOPOMA NADOMESTILI TOPLOTNO 
ENERGIJO. 
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V Mestni občini Velenje dajemo velik pomen 
trajnostni mobilnosti. Izbrani smo bili kot 
primer dobre prakse z načinom promocije, 
sloganom in podobo, ki smo jo oblikovali za 
ta namen – Moje mesto! Moja izbira! 

2 . 0  Z E L E N O  V E L E N J E

AKTIVNA TRAJNOSTNA 
MOBILNOST ZA ČISTEJŠE 
OKOLJE IN BOLJŠE ZDRAVJE
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Državne kolesarske povezave 
manjšajo razdalje z drugimi kraji

Državna kolesarska povezava do 
Hude luknje bo ena najslikovitejših 
kolesarskih poti v Sloveniji

Državno kolesarsko omrežje povezuje Velenje z drugimi 
kraji v regiji in širše. Glavni državni kolesarski povezavi 
skozi Velenje sta kolesarska povezava Huda luknja 
(del Štrekne), ki povezuje Velenje z Mislinjsko dolino 
in naprej z Avstrijo ter Dravsko kolesarsko potjo, in 
kolesarska povezava, ki povezuje Dobrno, Velenje, 
Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mozirje ter se nadaljuje 

Predvidena kolesarska pot proti Mislinji bo dolga okrog 
9,4 km in bo od Sela pri Velenju do Gornjega Doliča 
potekala večinoma po stari opuščeni železniški progi, 
skozi štiri predore ter preko sedmih premostitvenih 
objektov. Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Mestna občina Velenje in Občina 
Mislinja pa namenjata za izgradnjo svojo kvoto v okviru 
mehanizma Dogovor za razvoj regij. Pridobili smo tudi 
del zemljišč na trasi, potrebnih za gradnjo. 

Časovnica: do konca 2023

Ocenjena vrednost investicije: 
15.708.116 EUR, od tega prispevek 
iz Dogovora za razvoj regij za 
savinjsko regijo (kvota Mestne 
občine Velenje) znaša 2.793.667 
EUR. 

proti Logarski dolini. Obe investiciji vodi Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo.

V prihodnjih letih bomo začeli z aktivnostmi za 
umestitev državne kolesarske povezave Velenje–
Polzela, ki bo omogočila varno in udobno kolesarsko 
povezavo proti Kavčam, Šentilju in Ložnici.
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Državna kolesarska povezava 
do Dobrne skozi Vinsko Goro 

Mestno kolesarsko omrežje za 
bolj zdrav in okolju prijazen način 
premagovanja razdalj v mestu

Kolesarska povezava bo iz Velenja, od Velenjke do meje 
z Občino Dobrna dolga 6,4 km, od tega bosta 2 km 
potekala po ločenih kolesarskih površinah. Kolesarska 
povezava bo omogočala dnevno mobilnost s kolesom 
ter povezavo Velenja skozi Vinsko Goro proti Dobrni. 

V preteklih letih smo zgradili okoli 30 km kolesarskih 
povezav in kar nekaj kolesarskih parkirišč. Želimo 
si, da bi bile mestne kolesarske povezave prijazne 
uporabnikom, zato smo leta 2020 s pomočjo članov 
Mariborske kolesarske mreže pregledali celotno mestno 
kolesarsko omrežje in popisali lokacije, kjer so potrebne 
izboljšave in popravki. Vse ugotovitve smo zbrali v 
poročilu. Ogled kolesark na terenu je v letih 2020 in 
2021 opravil tudi župan s sodelavci in predstavniki 
ranljivih skupin, da bi skupaj ugotovili, kaj se da na 
posameznih odsekih izboljšati in katere napake smo 
že odpravili. Želimo si namreč, da bodo kolesarske 
povezave čim bolj prijazne in varne za vse naše 
občanke in občane. Verjamemo, da bomo v doglednem 
času odpravili ovire in bo kolesarjenje še bolj prijetno. 
Pri tem pa je treba upoštevati tako prostorske omejitve, 
določila različnih pravilnikov kot omejena finančna 
sredstva. 

Časovnica: do konca 2022

Ocenjena vrednost investicije:  
1.268.422 EUR, od tega prispevek 
iz Dogovora za razvoj regij za 
Savinjsko regijo (kvota Mestne 
občine Velenje) znaša 1.040.574 
EUR. 

2 . 0  Z E L E N O  V E L E N J E
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Avtomatiziran sistem za izposojo koles 
Bicy omogoča enostaven in hiter prevoz

V sistemu Bicy, ki je uporabnikom na voljo od leta 2012, 
imamo 148 koles, od tega je polovica koles električnih. 
Uporaba storitev sistema je brezplačna. Ob vsakoletni 
registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z 
novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, 
se delno krijejo stroški vzdrževanja in registracije v 
višini 10 evrov. Registracija je možna v Vili Bianci, tj. 
na sedežu Zavoda za turizem Šaleške doline (Stari 
trg 3, Velenje), od ponedeljka do petka med 9. in 17. 
uro ter enkrat tedensko v prostorih Občine Šoštanj 
(Trg svobode 12, Šoštanj). Kolesa so na voljo na 
16 izposojevalnih postajah v Velenju (Avtobusno 
postajališče Velenje, Vila Bianca, Mestni stadion – MIC, 
Mladinski hotel Velenje, Mestna občina Velenje, Sončni 
park, Selo, Gorica, Šolski center Velenje Stavba C, TC 
Velenjka, KS Pesje, OŠ Šalek, Velenjska plaža, Konjeniški 
klub Velenje, OŠ Antona Aškerca in PC Stara vas) in na 
5 izposojevalnih postajah v Šoštanju (Tresimirjev park, 
Kajuhov park, Metleče, Topolšica, Pohrastnik–Florjan). 
Kmalu bo na voljo tudi nova postaja pri upravni stavbi 
Premogovnika Velenje. Za dostop do storitve sistema 
Bicy uporabnik sklene pogodbo in ob tem pridobi 
uporabniško kartico. Za  registracijo je potrebno 
predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko. 
Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je 

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost investicij v Bicy 
sistem: 50.000 EUR

Kupili smo električni tricikel, ki je namenjen 
invalidnim osebam in je na voljo za izposojo v 
prostorih Zavoda za turizem Šaleške doline.

v novem koledarskem letu potrebno obnoviti. Po 
opravljeni prijavi se lahko sistem Bicy uporablja vse 
dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve 14 ur v 
posameznem koledarskem tednu. 
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Z Bicikel busom tudi letos proti 
Logarski dolini, s Štrekno pa na Koroško
V letu 2021 smo prvič organizirali avtobusne prevoze z 
Bicikel busom. To je 30-sedežni avtobus s prikolico za 
prevoz koles. Namenjen je vsakomur, tako izletnikom 
brez kolesa kot kolesarjem. Z organiziranim javnim 
prevozom smo želeli zagotoviti možnost dostopa do 
Zgornje Savinjske in Logarske doline brez osebnega 
vozila in s tem zmanjšati pritisk pločevine na omenjeni 
območji. Hkrati pa smo ponujali udobno izkušnjo izleta 
brez stresne vožnje v avtomobilu, z manjšim ogljičnim 
odtisom, in tako spodbujali k aktivnemu odkrivanju 
narave. Tudi v letu 2022 smo junija, julija in avgusta 
ob vikendih dvakrat dnevno organizirali prevoze z 
Bicikel busom. 

Časovnica: poletje 2022

Ocenjena vrednost projekta:  
mesečni strošek za Bicikel bus z 
odšteto subvencijo države znaša 
8.339 EUR. Strošek si v enakih 
deležih delimo Mestna občina 
Velenje, Občina Šoštanj in Občina 
Šmartno ob Paki. Za Štrekna bus je 
Mestna občina Velenje v letu 2022 
prispevala 3.050 EUR. Sofinanciranje 
zagotavljajo občine, skozi katere 
vozi Štrekna bus, RRA Koroška, 
Ministrstvo za infrastrukturo RS ter 
Verkehrsverbund Kärnten GesmbH, 
v mednarodnem delu pa tudi 
avstrijski partnerji. 

Z organiziranim javnim prevozom želimo 
zagotoviti možnost dostopa od Dravograda 
do Zgornje Savinjske in Logarske doline brez 
osebnega vozila in s tem zmanjšati pritisk 
pločevine na omenjeni območji.

Sofinanciramo tudi Štrekna bus. To je 30-sedežni 
avtobus s prikolico za kolesa, ki v poletnih mesecih 
vozi med Velenjem, Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovenj 
Gradcem, Otiškim vrhom, Dravogradom ter kopalnim 
jezerom v Labotu (Lavamünd) na avstrijski strani. 
Štrekna je slikovita kolesarska pot po trasi nekdanje 
železnice, na kateri srečate številne nekdanje železniške 
objekte. V celotni dolžini 24 kilometrov je asfaltirana, 
enotno označena in ločena od prometa. Z blagim 
naklonom in urejenimi postajališči je še posebej 
primerna za družine in starejše. Tudi Štrekna bus je v 
letu 2022 vozil tri mesece (junij, julij in avgust) med 
vikendi (sobote in nedelje ter prazniki). Ohranili smo 
dodatno vožnjo med Mislinjo in Velenjskim jezerom v 
opoldanskem času.

2 . 0  Z E L E N O  V E L E N J E
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Spodbujamo razvoj gorskega 
kolesarjenja in širimo dobro 
energijo z gorskokolesarskimi potmi

Uredili bomo kolesarsko stezo 
na deponiji premoga

V začetku leta 2021 so se člani Kolesarskega društva 
Lignit na Vodemli lotili urejanja kolesarskih enoslednic, 
ki so zanimive za širši krog kolesarjev. Z dolžino 
in razgibanostjo prog želijo privabiti zahtevnejše 
kolesarje, s tekočimi progami pa morda bolj začetnike 
in družine. Enoslednice so skupno dolge približno 
2.500 metrov in kolesarje vodijo z vrha Vodemle 
v dolino, v bližino jezer in že urejenih rekreacijskih 
površnih. 

Z gorskokolesarskimi potmi po Vodemli in še dlje 
je Šaleška dolina pridobila novo gorskokolesarsko 
dogodivščino, novo turistično ponudbo za kolesarje 
in kolesarske družine. Z urejenostjo kolesarskih poti 
in razširitvijo v druge regije se privabljamo tiste, ki jih 
zanima gorsko kolesarjenje in jim predstavlja način 
aktivnega preživljanja prostega časa. 

Urediti želimo dodatnih 250 m kolesarske poti proti 
Šoštanju, s čimer bi dobili sklenjeno asfaltno kolesarsko 
površino do deponije premoga. Predvidena je širitev 
kolesarske poti v širini 2,5 m in dograditev pešpoti v 
širini 1,6 m. 

V sodelovanju s Premogovnikom Velenje bomo obnovili 
tudi dotrajane lesene mostičke.

Gorsko kolesarjenje je namreč v zadnjem času ena 
najbolj atraktivnih oblik rekreacije, v katero se vključuje 
najširši del populacije, od otrok do starejših, iskanje 
urejenih in legaliziranih enoslednic pa je zelo v porastu. 
Nedvomno so gorskokolesarske poti na Vodemli, ki je 
že sedaj priljubljena pohodniška destinacija, privabile v 
Velenje tudi nove rekreacije željne obiskovalce.  

Časovnica: 2022–2023, širitev poti 
2024 

Ocenjena vrednost projekta:  
750 ur prostovoljnega dela članov 
Kolesarskega društva Lignit, delež 
Mestne občine Velenje: 3.000 EUR

Časovnica: 2022  

Ocenjena vrednost investicije:  
60.000 EUR 
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Prijaznejša mobilnost z 
avtobusnimi postajališči in 
nadstreški za e-kolesa
V okviru projekta Celostne trajnostne naložbe je 
predvidena rekonstrukcija avtobusnih postajališč 
in postavitev nadstrešnic za parkiranje e-koles. 
Predvidena dela obsegajo rekonstrukcijo avtobusnih 
postajališč, prestavitev peš in kolesarskih površin 
v območju avtobusnih postajališč, ureditev javne 
razsvetljave, odvodnjavanja, prestavitev oz. zaščito 
obstoječih komunalnih, telekomunikacijskih 
in energetskih vodov, umestitev elektro in 
telekomunikacijskih vodov po zahtevah pristojnega 
upravljalca, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 

Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost investicije:  
509.000 EUR, od tega 
sofinanciranje 226.043,98 EUR 

Z mestnim potniškim prometom 
spodbujamo bolj trajnostno mobilnost 
v mestu 
Pri izvajanju javnega potniškega prometa Lokalc 
smo s podpisom nove koncesijske pogodbe za 
10-letno obdobje uvedli nekaj novosti. Rumeno progo 
smo podaljšali do podhoda za pešce v Pesju (do 
kinološkega društva), modro progo pa do pokopališča 
Škale. Pomembna novost je tudi uvajanje digitalizacije. 
Najkasneje do leta 2024 mora koncesionar zagotoviti 
e-prikazovalnike, ki bodo nadomestili fizične table 
na 30 avtobusnih postajališčih. Prikazovali bodo 
pričakovani čas prihodov, fiksne vozne rede s kartami 
prog in postajališč ter obvestila Mestne občine Velenje. 
Vseh avtobusnih postajališč na 6 progah (rumena, 
oranžna, modra, zelena, rdeča in sobotna proga 
do pokopališča Podkraj) je 66. Izvajalca javnega 
potniškega prometa Lokalc sta podjetji NOMAGO in 
APS.

2 . 0  Z E L E N O  V E L E N J E

Časovnica: 2022–2032

Ocenjena vrednost projekta:  
686.000 EUR na leto
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Uredili bomo peš povezave v mestu

Parkirišče za tovorna 
vozila in avtobuse 
pri Obircu

Na Kersnikovi cesti

Pri Stari Nami 
(Kidričeva cesta) 

Hoja predstavlja osnovni način premikanja in ustvarja 
dobro energijo tako za mesto kot za posameznike. 
Prijetno, varno in učinkovito omrežje peš povezav je 
osnova za spodbujanje opravljanja krajših razdalj peš. 
S sodelovanjem v programu Aktivno v šolo in zdravo 
mesto bomo pripravili Lokalni načrt hodljivosti, v 
okviru katerega želimo identificirati potrebne izboljšave 
mestnih peš povezav. Program Aktivno v šolo in zdravo 
mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri 
izvajanju sodeluje tudi CIPRA Slovenija, društvo za 
varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje 
RS in je del prizadevanj Dober tek, Slovenija za več 
gibanja in bolj zdravo prehrano. 

V Mestni občini Velenje se želimo poleg spodbujanja 
kolesarjenja letos osredotočiti tudi na spodbujanje 
hoje. 7. aprila, ob svetovnem dnevu zdravja, smo 
podpisali Mednarodno listino za hojo in se zavezali, da 
bomo spodbujali hojo kot način potovanja, ohranjanja 
zdravja in sprostitve.

Pri Obircu želimo urediti parkirišče za tovorna vozila  
in avtobuse, saj se izkazujejo potrebe po takšnem 
parkirišču. Pridobivamo novo dokumentacijo kot 
osnovo za izdelavo novega občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za to območje.

Etažni lastniki stanovanjsko-poslovne stavbe 
Kersnikova cesta 1 so se odločili, da pristopijo k obnovi 
dotrajanega parkirišča. V sklopu obnove del se bo 
saniralo obstoječe parkirišče, delno razširilo in uredilo 
se bo tudi odvodnjavanje meteorne vode. Projekt bo 
delno sofinancirala tudi Mestna občina Velenje.

V Mestni četrti Velenje – Desni breg, natančneje pri 
Stari Nami, potekajo pripravljalna dela za razširitev 
obstoječega parkirišča, ki je bilo premajhno za okoliške 
stanovalce. V okviru rekonstrukcije urejamo novo 
cesto s parkirišči, meteorno kanalizacijo, obnavljamo 
komunalne vode in urejamo javno razsvetljavo. 

Časovnica: do konca 2027

Ocenjena vrednost projekta:  
cca 100.000 EUR (Višina investicije 
bo lahko bolj natančno ocenjena, 
ko bodo končane analize in 
identificirane potrebne izboljšave.)

UREJAMO PARKIRIŠČA
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Pod vrtcem Tinkara 

V Krajevni skupnosti 
Šentilj

Ureditev prehoda 
za pešce na Cesti 
Jožeta Ervina Prislana

Za potrebe vrtca Tinkara bomo na Šlandrovi cesti 
uredili manjše parkirišče (9 novih mest), ki bo čez 
dan namenjeno staršem, ki vozijo otroke v vrtec 
oz. prihajajo po njih, v večernih urah pa okoliškim 
stanovalcem. Ob ureditvi parkirišča bomo uredili tudi 
odvodnjavanje okolice, ki je tam živečim stanovalcem 
ob močnejših nalivih povzročalo ogromno težav. 

Z začetkom del 1. faze ureditve pločnika in 
rekonstrukcije ceste smo začeli z večjo obnovo in 
ureditvijo prometnih površin v Krajevni skupnosti 
Šentilj. Dela 1. faze so zaključena v letu 2022, v letu 
2023 pa načrtujemo z nadaljevanjem 2. faze, ki 
predvideva gradnjo novega pločnika od Pirha do 
gasilskega doma. Hkrati se bo rekonstruirala tudi cesta, 
dodatno pa se bosta uredili še nova javna razsvetljava 
in meteorna kanalizacija. 

Na mestu, kjer pešpot ob Paki prečka Cesto Jožeta 
Ervina Prislana, bomo uredili prehod za pešce in 
kolesarje na ploščadi trapezne oblike (omogoča 
prečkanje ceste brez ovire za invalide, vozičke in 
kolesarje). S tem bomo zmanjšali hitrost vozil, ki je na 
tem odseku zelo problematična. Uredili bomo še novo 
javno razsvetljavo, ki bo prehod še bolje osvetlila. Prav 
tako bomo osvetlil tudi prehod za pešce na drugi strani 
mostu čez Pako. Prehod bo dokončan v letu 2022.

Na Visti 

Ob Ljubljanski cesti

Z razvojem turističnega območja ob jezeru in 
večjim številom turistov, avtobusov, bivalnikov se je 
pojavila potreba po izgradnji parkirišča s pripadajočo 
komunalno infrastrukturo. Projekt je prostorsko 
umeščen na degradiranem območju v Velenju, ki je 
prepoznan kot strateška lokacija za trajnostno ureditev 
prometa. Gradbeno dovoljenje smo že pridobili. Za 
izvedbo investicije potekajo aktivnosti za sofinanciranje 
iz različnih mehanizmov in skladov EU in RS.

Projekt predvideva gradnjo novega pločnika od križišča 
pri dr. Glavniku do podjetja Trgotur, zgradil se bo še 
nov navezovalni pločnik od dr. Glavnika proti naselju 
Podkraj. V sklopu ureditve pločnika se bo uredilo tudi 
odvodnjavanje, nova javna razsvetljava ter ureditev 
trokrakega križišča pri dr. Glavniku. Križišče bo 
ustrezno razsvetljeno, uredili pa bomo tudi nov prehod 
za pešce, ki bo omogočal varno prečkanje cestišča.

2 . 0  Z E L E N O  V E L E N J E

UREJAMO PLOČNIKE
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Prikazovalniki hitrosti

Urejene imamo Modre cone

Mestna občina Velenje nadaljuje  z mehkimi ukrepi 
ozaveščanja voznikov o hitrosti vožnje na različnih 
odsekih cest. Ker so se ti ukrepi pokazali za dobro 
sprejete in ker so prinesli uspeh pri zmanjševanju 
hitrosti, bomo tudi v 2022 do konca leta postavili nekaj 
dodatnih merilnikov hitrosti »Vi vozite«. 

Merilnike bomo postavili na naslednjih lokacijah: 
športno igrišče Graška gora (1), Plešivec (2), Hrastovec 
(2), zaselek Lazišče (1), Jenkova cesta (1) in Cirkovce – 
pri šoli (2).

Zunanja parkirišča, kjer je obvezno plačevanje parkirnine, so razdeljena v 7 modrih con, in sicer cone 
A, B, C, D, E, G in H. Stanovalci v vseh conah so upravičeni do največ dveh abonmajev za parkiranje 
v modrih conah, razen v coni D (Gorica), kjer lahko stanovalci 1. abonma zamenjajo za dovolilnico za 
parkiranje v garažni hiši Gorica. Modra cona se lahko uvede tudi na pobudo krajevne skupnosti s 
podpisanim sklepom Sveta krajevne skupnosti, da si občanke in občani določenega območja želijo 
uvedbo modrih con.  

S 1. julijem 2022 smo uvedli dve novi modri coni G in H. 
Modra cona G zajema območje parkirišča pred objektom Stari trg 15 in za objektom Stari trg 11, 
parkirišče med objektoma Stari trg 12 in Stari trg 16 ter Foitovo cesto, parkirišče ob objektu Stari trg 26 
ter parkirišče ob Ljubljanski cesti pod cerkvijo. Parkiranje je časovno omejeno in plačljivo od ponedeljka 
do petka med 7. in 18. uro.

Modra cona H zajema parkirišče ob objektih Šalek 99–105 in Šalek 98–110, parkiranje je časovno 
omejeno in plačljivo 24 ur, vse dni v tednu.

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost investicije:  
30.000 EUR 
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Javno razsvetljavo urejamo tudi v 
krajevnih skupnostih

Spodbujamo gradnjo javnih 
električnih polnilnic

Javno razsvetljavo ves čas dograjujemo. S prenovo 
javne razsvetljave in zamenjavo novih LED svetil 
dvigujemo kakovost razsvetljave ter zmanjšujemo 
stroške elektrike in vzdrževalnih del. V letošnjem letu je 
bila izvedena druga faza prenove javne razsvetljave, ki 
zajema 655 svetilk, s katerimi bo po oceni prihranjenih 
dodatnih 31 % energije . Poleg tega je koncesionar 
pobarval 100 drogov javne razsvetljave. Naš cilj je, da v 
sklopu projekta Pametno mesto uredimo neposreden 
nadzor nad javno razsvetljavo, da bo ob povečanem 
prometu svetila močneje in obratno. 
 
Postavili smo 31 svetilk na Cesti Talcev, Cesti na Vrtače 
in v Bevčah, kjer smo postavili tudi novo, pametno 
odjemno mesto, prvo takšno v Velenju. Do konca leta 
2022 načrtujemo postavitev še 65 svetilk, ki bodo 
osvetile več kot 2.000 m novih poti. Postavitev je 
predvidena po različnih lokacijah (pokopališče v 
Vinski Gori, Črnova, Cirkovce, Kavče, Zidanškova, 
Konovo, Kinta Kunte, Škale, Bevče, Gorica, Cesta 
talcev, Cirkovce, Šalek. V naslednjem letu pa še 
Podkraj, Šentilj, itd.
 
Pri optimizaciji stroškov razsvetljave in porabe 
električne energije ima pomembno vlogo poleg 
sodobne tehnologije, kot je LED, tudi način upravljanja 
razsvetljave. 

V lasti Mestne občine Velenje sta dve električni polnilni 
postaji, ki sta postavljeni v kletni etaži garažne hiše 
Mercator in na parkirišču za upravno stavbo Mestne 
občine Velenje. Postaji omogočata brezplačno 
polnjenje štirim vozilom hkrati (štirje priključki Type 2; 
hitro polnjenje moči 22kW-AC). Aktivno spremljamo 
uporabo naših električnih polnilnic ter skladno z 
nacionalnimi razvojnimi usmeritvami načrtujemo 
razvoj polnilne infrastrukture, pri čemer podpiramo 
razvoj alternativnih pogonov vozil in uvajanje potrebne 
infrastrukture. 
V prihodnjih letih načrtujemo širitev polnilne 
infrastrukture v skladu z usmeritvami Agencije za 
energijo. Sprejeli smo tudi odlok, ki ureja in omogoča 
postavitev polnilnih postaj zainteresiranim podjetjem 
na javnih površinah. Tako podjetje Mega M do konca 
leta 2022 načrtuje izvedbo polnilnic na Prešernovi cesti 
pri Stekleni direkciji in v KS Staro Velenje.

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost investicije:  
235.000 EUR

2 . 0  Z E L E N O  V E L E N J E

Novodobna javna svetilka je opremljena z različnimi 
senzorji in krmilniki, ki dodatno optimizirajo delovanje 
luči. Senzorji lahko merijo, na primer, razpoložljivo 
naravno svetlobo in njej primerno prižigajo oziroma 
ugašajo posamezne svetilke ter prilagajajo jakost 
razsvetljave. 
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Podzemne zbiralnice za ločeno zbiranje 
odpadkov in bolj urejeno okolje
Želimo si izboljšati trenutni sistem zbiranja odpadkov 
in ga postopoma zamenjati s podzemnimi zbiralnicami 
za ločeno zbiranje odpadkov. Prva pilotna zbiralnica za 
zbiranje petih frakcij je že v uporabi v Starem Velenju. 
V letu 2022 smo začeli s postavitvijo zbiralnic – v vsaki 
krajevni skupnosti načrtujemo po eno, v prihodnosti 
skupaj načrtujemo postavitev 35 podzemnih 
zbiralnic. Podzemna zbiralnica je načrtovana ob 
novogradnji Oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti in 
v Poslovni coni Stara vas v okviru ureditve IV. faze. S 
koncesionarjem, podjetjem PUP Saubermacher, smo 
pristopili k projektu zagotavljanja enotnega sistema 
zbiranja in odvoza komunalnih in njim podobnih 
odpadkov iz dejavnosti. Pri umeščanju v prostor 
upoštevamo lastništvo parcele, podzemne in nadzemne 
infrastrukturne vode, drevnine, izvedljivost logistike z 
večjim tovornjakom, parkirišča, število prebivalcev in 
volumen prevzetih odpadkov, t. i. odjem industrije, obrti 
in dejavnosti, oddaljenost ipd. Po potrditvi akcijskega 
načrta, ki je že v pripravi, bomo pristopili k izdelavi 
projektne dokumentacije.

Časovnica: 35 podzemnih zbiralnic 
želimo postaviti v naslednjih 5 letih

Ocenjena vrednost investicije:  
posamezni sklop zbiralnic s 
petimi enotami: 50.000–60.000 
EUR, celotna investicija skupaj z 
gradbenimi deli znaša 3,5 mio EUR

Cilj novega načina odlaganja odpadkov je 
zbiranje odpadkov na eni lokaciji v zaprtih 
podzemnih posodah, ki nudijo kakovostnejše 
bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z 
odpadki. Število okolju motečih posod se bo 
zmanjšalo, prav tako se bo zmanjšalo tudi število 
zbiralnic (ekoloških otokov je zdaj več kot 200) 
in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi 
objekti. 
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Dobra oskrba s pitno vodo 
in izgradnja kanalizacijske 
infrastrukture
Mestna občina Velenje je glede opremljenosti z javnim 
vodovodom in kanalizacijo ena bolj urejenih občin na 
območju Slovenije. Imamo 351.619 m vodovodnega 
omrežja in 165.558 m kanalizacijskega omrežja, kar 
zagotavlja 99,4-odstotno pokritost prebivalcev z vodo 
in 89,7-odstotno priključenost prebivalcev na javno 
kanalizacijo. Omrežji še širimo. V lanskem letu smo tako 
na javno kanalizacijo priključili 9 gospodinjstev v Črnovi 
in Lipju.

Letos smo z odprtjem vodovoda v Vinski Gori 
zagotovili nemoteno oskrbo z vodo iz javnega 
vodovoda za 17 gospodinjstev na območju, ki so se 
doslej oskrbovala iz lastnih zajetij. Odprli smo tudi del 
vodovoda Prelska v Vinski Gori. V okviru investicije smo 
zgradili 787 metrov cevovoda in dva hišna priključka v 
dolžini 251 metrov. Izvedena je tudi priprava in podlaga 
za nadaljevanje oz. dokončanje odseka Petelinjek, ki ga 
bomo izvedli v prihodnjih letih. 

Vso komunalno infrastrukturo redno vzdržujemo in 
obnavljamo. Letos načrtujemo še obnovo vodovoda 
in kanalizacije na Cesti bratov Mravljakov, obnovo 
meteorne in fekalne kanalizacije na Toledovi cesti v 

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost zgoraj naštetih 
investicij skupaj: 
1,3 mio EUR

2 . 0  Z E L E N O  V E L E N J E

Pesju, obnovo vodne in armaturne celice rezervoarja 
nad cerkvijo v Starem Velenju, izgradnjo črpališča 
in povezovalnega cevovoda od NPPV Čujež do 
filtrirne postaje Jablanice v Krajevni skupnosti Paka. 
V naslednjem letu pa načrtujemo obnovo vodovoda, 
kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti,

Sočasno z obnovo državnih cest, Šaleške, Kidričeve 
in Škalske ceste, načrtujemo obnovo vse komunalne 
infrastrukture, ki poteka v in ob teh cestah.
Načrtujemo tudi nadaljnjo izgradnjo kanalizacije Bevče, 
dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora, 
komunalno ureditev Rakove goše in projekte iz naslova 
najemnine komunalne infrastrukture.

Črnova

Loke – Jurk, 2. faza

Zgradili smo javni vodovod na območju Spodnje 
Črnove v skupni dolžini 3.805 m, na katerega smo 
priključili 17 gospodinjstev. Uredili smo sekundarne 
cevovode v skupni dolžini 2.589 m, zgradil vodohran 
v velikosti 25 m3 in dva reducirna jaška za regulacijo 
tlaka ter zgradili vodovodne priključne vode DN 32 v 
dolžini 1.216 m).

Z izvedbo investicije nameravamo v 2023 in 2024 
zgraditi 2.707 m javnega vodovodnega omrežja, ki se 
bo napajal iz vodohrana Paški Kozjak 2, in na javno 
vodovodno omrežje priključili 35 prebivalcev zaselka.

Glavni namen izgradnje vodovoda je zagotavljanje enakomerne razvitosti vseh 
predelov v občini ter povečanje standarda in zadovoljstva vseh krajanov, tudi tistih, ki 
živijo na obrobju mesta.

GRADIMO VODOVOD
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Pirešica 1. faza 

Dograditev 
kanalizacijskega 
sistema MKČN 
Vinska Gora 

Odsek Petelinjek

Bevče

Komunalna ureditev 
Rakove goše 

Obnavljamo 
Toledovo cesto in 
Cesto bratov Mravljakov

V krajevni skupnosti Vinska Gora v naselju Pirešica 
smo zgradili kanalizacijo v dolžini cca 1.227 m za 
komunalno odpadno vodo. Projektirana kanalizacija 
se bo priključila na že izvedeno kanalizacijsko omrežje 
Pirešica–Podvin. 

Na območju KS Vinska Gora se je v zadnjem obdobju 
močno povečala poselitev in posledično število 
prebivalcev. V ta namen smo pred časom že pristopili 
k izgradnji novega vrtca ter tudi h komunalni ureditvi 
Vinske Gore. V ta namen smo tako že zgradili malo 
čistilno napravo (MKČN) in del kanalizacije. S prijavo 
na javni razpis MOP za dodelitev sredstev (ukrep: 
Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, 
podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z 
vodo in okoljske infrastrukture, operacija: »Investicije 
v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo 
na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«) pa želi Mestna 
občina Velenje dokončati kanalizacijsko omrežje v KS v 
naslednjih območjih: 

a)  Kanalizacija Vinska Gora - center (infrastruktura na 
 območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II, faza 
 II-I in II-II): Predvidena je priključitev 10 objektov.

b) Kanalizacija Vinska Gora - center (kanalizacija 
 obstoječega naselja Vinska Gora - center): 
 Predvidena je priključitev 19 objektov.

c) Kanalizacija Pirešica - sever (kanalizacija Podvin-
 Pirešica); Predvidena je priključitev 27 objektov.

d) Kanalizacija Pirešica-jug (Kanalizacija Pirešica, 
 kanal 2, 3 in 5): Predvidena je priključitev 9 
 objektov.

V okviru investicije smo zgradili 787 m cevovoda 
in dva hišna priključka v dolžini 251 m. Z investicijo 
zagotavljamo oskrbo z vodo ob trasi gravitacijskega 
cevovoda ter priključitev dodatnih objektov s 
prebivalci, ki ležijo ob trasi novega vodovoda. 
Nadaljevanje projekta bomo izvedli v naslednjih letih.

Načrtujemo nadaljnjo izgradnjo kanalizacije Bevče, 
in sicer faz 3 in 4, v nadaljevanju pa še 5 – v skupni 
dolžini cca 3.837 m, s katero bomo omogočili priklop 
dodatnim 50 hišam oz. okrog150 osebam. V 2022 
bo izdelana projektna dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in izvedbo ter upravna 
dokumentacija (gradbeno dovoljenje). Začetek 
izgradnje načrtujemo v letu 2023 in nadaljevanje v 
naslednjih letih.

V sklopu projekta Rakova goša se bo uredila celotna 
komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, cesta, 
javna razsvetljava in kabelska kanalizacija za elektro 
vode) z začetkom še v letošnjem letu.

V okviru obnove vodovoda in kanalizacije na Cesti 
bratov Mravljakov že izvajamo gradbena dela. 
Investicija zajema obnovo javnega kanalizacijskega 
voda za mešano kanalizacijo v skupni dolžini 355 m, 
vodovodnega omrežja z vodovodnimi priključki v 
skupni dolžini 654 m, obstoječe ceste v dolžini 300 m 
in izgradnjo klančine v dolžini 17 m.

Gradbena dela potekajo tudi v okviru obnove 
komunalne infrastrukture na Toledovi cesti in Cesti 
Janka Ulriha. V sklopu investicije bomo obnovili 
vodovodno omrežje v skupni dolžini okrog 664 m, 
kanalizacijo za komunalno odpadno vodo v dolžini 
672 m ter kanalizacijske odcepe za priključke v dolžini 
okrog 85 m, kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo 
v skupni dolžini okrog 418 m in kanalizacijske odcepe 
za priključke v dolžini okrog 71 m.

GRADIMO KANALIZACIJO
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Vsakoletna obnova 
komunalne infrastrukture
Komunalno podjetje Velenje ima v skladu z zakonodajo v najemu komunalno infrastrukturo za izvajanje 
gospodarskih javnih služb, za kar pa trem občinam lastnicam plačuje najemnino.

V sklopu teh sredstev se financirajo in izvajajo manjše in večje obnovitvene investicije (projekti, 
nadzor, izvedba) na področju:
• Oskrbe s pitno vodo (Strojne, elektro in gradbene obnove manjših in večjih vodovodnih odsekov; 

lani npr. v Lipju, letos na območju Podkraja, Pesja)
• Odvajanja komunalne in padavinske vode (Strojne, elektro in gradbene obnove manjših in večjih 

kanalizacijskih odsekov, menjava jaškov ipd., lani npr. obnova magistralnega kolektorja pri Gorenju, 
letos pri klasirnici, na Jerihovi, v Kavčah)

• Čiščenje komunalne in padavinske vode (Strojne, elektro in gradbene obnove črpališč; letos 
izvajamo sanacijo usedalnikov na centralni čistilni napravi)

• Distribucije toplote (Strojne, elektro in gradbene sanacije; sem sodijo vsakoletne tehnološke 
prenove toplotnega sistema in toplotnih podpostaj; letos na območju Šlandrove, Stanetove). 
Pomembne del je namenjen tudi pripravi dokumentacije za prehod daljinskega ogrevanja na 
obnovljive vire

• Distribucije plina
• Pokopališke in pogrebne dejavnosti (urejanje dveh pokopališč, Podkraj in Škale; letos bomo 

uredili 50 klasičnih grobnih mest z odvodnjavanjem v Podkraju, lani smo razširili pokopališče v 
Škalah)

 
Planirana letna najemnina komunalne infrastrukture za leto 2022 je 4.859.770 EUR.

2 . 0  Z E L E N O  V E L E N J E

Omogočamo nepovratna finančna 
sredstva za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, lastniki 
obstoječih stanovanjskih objektov, ki ležijo v Mestni 
občini Velenje na območjih, na katerih se ne predvideva 
izgradnja javne kanalizacije. Višina sofinanciranja znaša  
1.500 EUR na obstoječ stanovanjski objekt (500 EUR 
več kot lani). 

Namen dodeljevanja sredstev je spodbujanje varstva 
okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi 
odpadnimi vodami, pospeševanje izgradnje MKČN ter 
urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode. Na javno kanalizacijsko omrežje je trenutno 
priključenih kar 90 % prebivalcev (trenutno je stalno 
naseljenih 32.868 prebivalcev). Predvidevamo, da bo 
s sofinanciranjem vgradnje odstotek priključenosti 
narasel na 93 % oz. da se bo dodatno priključilo 1.099 
prebivalcev. 

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost investicije: 
ocenjen strošek nabave in vgradnja 
MKČN znaša 3.000 EUR, zaradi tega 
smo subvencioniranje v primerjavi 
z lanskim letom dvignili na 50 
% ocenjene vrednosti MKČN. V 
letošnjem proračunu imamo za ta 
namen zagotovljenih 20.000 EUR.
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Z novo energetsko pisarno 
zagotavljamo občanom 
podporo pri zeleni preobrazbi

Energetska sanacija javnih stavb je 
nujno potrebna za zmanjšanje porabe 

Pred nami  je celovita preobrazba sistema daljinskega 
ogrevanja Šaleške doline, obenem stroški energentov 
v zadnjem obdobju naraščajo. Zato smo se odločili, da 
bomo v mestu odprli novo energetsko pisarno, v kateri 
bomo izvajali svetovanje o možnih ukrepih, s katerimi 
lahko zmanjšamo porabo in posledično stroške v 
individualnih hišah kot večstanovanjskih stavbah.

Skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje in lokalno 
energetsko agencijo KSSENA,  bomo občanom 
strokovno svetovali kako zmanjšati porabo energije, 
energetsko sanirati objekte ter kje pridobiti finančne 
vire za energetske sanacije.

Energetska pisarna bo občane obveščala tudi o 
preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja.

Trenutno izdelujemo analizo 36 izbranih javnih stavb, 
ki bo strokovna podlaga za nadaljnje načrtovanje 
tehničnih ukrepov in proračunskih sredstev. Mestna 
občina Velenje se bo skupaj s KSSENO prijavila na 
finančni mehanizem evropske investicijske banke 
- mehanizem ELENA (European Local ENergy 
Assistance), preko katerega bomo zagotovili sredstva 
za izdelavo investicijske dokumentacije in razširjenih 
energetskih pregledov stavb, s katerimi želimo 
izoblikovati strokovne smernice za zagotovitev javno-
zasebnih partnerskih pogodb oz. izvesti energetsko 
pogodbeništvo.

Z energetsko sanacijo zmanjšujemo stroške porabe 
toplotne in električne energije na posamezni 
stavbi ter povečamo bivalno ugodje uporabnikov. 
Na nekaterih stavbah lahko z energetsko sanacijo 
prihranimo do 60 % celotne energije, na drugih le 10 
%. Cena stroška se po uspešni energetski sanaciji in ob 
upoštevanju ukrepov učinkovite rabe energije zmanjša 
(npr. za 50 %). 

Časovnica: Načrtujemo, da bo 
večina javnih stavb, ki so zajete v 
analizo (predvsem vrtci in šole), 
energetsko sanirana v naslednjih 
3-4 letih.

Ocenjena vrednost investicije: 
Okvirne stroške investicije 
posamezne stavbe je brez izdelave 
razširjenega energetskega pregleda 
težko napovedati, saj lahko variirajo 
od nekaj deset tisoč evrov do 
500.000 EUR. Odvisni so od 
stanja, starosti in velikosti stavbe, 
uporabljenih sistemov.

Mestna občina Velenje želi pristopiti k celoviti 
energetski sanaciji vseh javnih stavb, zato skupaj 
z Zavodom KSSENA intenzivno pripravljamo 
ustrezno dokumentacijo ter iščemo tehnične in 
finančne rešitve. 

Pisarna bo zaživela v sredini meseca novembra v 
središču mesta.

Z novo energetsko pisarno želimo podpirati 
doseganje ciljev pravičnega prehoda in podnebnih 
ciljev pri občanih in gospodinjstvih.
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Energetska sanacija in rekonstrukcija 
trakta A Zdravstvenega doma Velenje 
Z ustrezno prenovo trakta A bomo zaključiti celovito 
obnovo celotnega kompleksa Zdravstvenega doma 
Velenje, ki se je začela že v letu 2014. Poleg energetske 
sanacije je potrebno obnoviti še notranje prostore v 
traktu A, kar bo pripomoglo k učinkovitejši rabi energije 
v objektu, in preurediti mansardo, ki je trenutno 
neurejena. V mansardi se predvideva ureditev dodatnih 
ambulant z vsemi potrebnimi pomožnimi in servisnimi 
prostori. Obod trakta, ki je brez ustrezne toplotne 
izolacije, povzroča velike izgube toplotne energije 
objekta v zimskem času in prekomerno pregrevanje 
v topli polovici leta, kar bistveno vpliva na kakovost 
delovnih procesov. S preureditvijo neizkoriščene 
mansarde bomo pridobili dodatne prostore za izvajanje 
programa. 

Časovnica: do 2024

Ocenjena vrednost investicije: 
5,5 mio EUR. Prijavili smo se na več 
razpisov

2 . 0  Z E L E N O  V E L E N J E

Rastlinski plavajoči otoki – 
ekoremediacijski otoki za čistejše 
jezero in celoten ekosistem
Na Velenjsko jezero smo postavili dva ekoremediacijska 
otoka, namenjena varovanju okolja. Vsak rastlinski 
plavajoči otok je velik 50 m2. Umetni plavajoči otoki, 
zasajeni z močvirskimi rastlinami, so vedno pogosteje 
uporabljen način za čiščenje vode in oživljanje vodnih 
teles. Otoka plavata na vodni gladini in sta sidrana v 
dno Velenjskega jezera. Omogočila bosta ustvarjanje 
novega habitata, ki povečuje biotsko pestrost in 
raznovrstnost. 

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost investicije: 
27.977 EUR, od tega 85 % brez DDV, 
sofinancira Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja

Z energetsko sanacijo bomo bistveno znižali stroške 
delovanja velenjskega zdravstvenega doma, hkrati 
pa izboljšali pogoje za zdravstveno oskrbo za naše 
občanke in občane. Projektna dokumentacija za 
obnovo je v pripravi in bo zaključena še letos. Z 
investicijo bomo pridobili še eno nadstropje in okoli 
16 ordinacij.
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Energetsko nevtralna 
Centralna čistilna naprava 
Šaleške doline

• znižanje porabe električne energije in surovin, 
recikliranje,

• izboljšanje energetske učinkovitosti,
• prenos znanja.

Z energetsko nevtralno Centralno čistilno napravo 
Šaleške doline želimo izvesti ekonomsko in okoljsko 
bolj učinkovit ter sprejemljiv vir proizvodnje toplote in 
elektrike, neodvisen od premoga.

V Centralni čistilni napravi Šaleške doline (CČN) se čisti 
odpadna voda iz občin Velenje in Šoštanj, ki nastaja ob 
oskrbi prebivalcev in industrije v sklopu izvajanja javne 
službe varstva okolja. CČN, ki ima kapaciteto za 50.000 
populacijskih enot in je bila zgrajena leta 2006, je že 
zastarela in potratna pri porabi končne energije.  

Ob spremljanju trendov na področju čiščenja 
odpadnih vod želimo na CČN z nekaj preureditvami 
in zamenjavo opreme izboljšati izkoristek, znižati 
porabo električne energije, uporabiti razpoložljive 
obnovljive vire energije in reciklirati določene snovi 
ter jih ponovno uporabiti. 

Projekt, katerega nosilci so Mestna občina Velenje, 
Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki in Komunalno 
podjetje Velenje, d. o. o., vključuje:
• povečano proizvodnjo bioplina,
• uporabo digestata kot gnojilo,
• ponovno uporabo prečiščene odpadne vode,
• izkoriščanje toplotne odpadne vode,

Časovnica: do 2027

Ocenjena vrednost investicije: 
4,8 mio EUR
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Stanovanjsko 
načrtovanje
Mestna občina Velenje ima trenutno v lasti skoraj 
1.000 stanovanj, ki jih v najem dodeljujemo na 
podlagi razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem. Nov razpis nameravamo objaviti maja 2023. Na 
ta razpis se lahko prijavijo vsi: mladi, mlade družine in 
tudi vsi drugi. 

Tako najemniki neprofitnih kot tudi tržnih stanovanj 
lahko zaprosijo za subvencijo najemnine. O subvenciji 
odloča pristojni Center za socialno delo Republike 
Slovenije, na podlagi odločbe je plačnik neprofitne 
subvencije občina, tržne subvencije pa država. Višina 
subvencije lahko znaša do 85 % najemnine. 

Zavedamo se pomanjkanja stanovanj in gradbenih 
parcel v naši občini, zato izjemno skrbno razpolagamo 
in ravnamo z vsemi nepozidanimi zemljišči. Do leta 
2027 se bo v Velenju zgradilo skupaj z različnimi 
investitorji in poslovnimi modeli vsaj 400 stanovanj za 
vse skupine občanov.

Zavedamo pa se, da moramo stanovanja zagotoviti tudi 
starejšim občankam in občanom, ki imajo drugačne 
potrebe kot mladi, zato smo letos poleti začeli z 
gradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti.
V zadnjem obdobju smo sprejeli več ukrepov, s katerim 
želimo mlade zadržati v naši dolini z dobrimi pogoji za 
ustvarjanje družine in kakovostnega življenja oz. da se 
po študiju vrnejo v Šaleško dolino in tukaj ustvarjajo, 
delajo, živijo. 

Mladim smo tako za 50 odstotkov znižali komunalni 
prispevek. Sprejeli smo tudi pravilnik o dodeljevanju 
stanovanj v najem mladim in na osnovi razpisa smo 
letos mladim do 30 let dodelili pet stanovanj. Sprejeli 
smo tudi pravilnik za subvencioniranje stroškov 
stanovanjskih kreditov za mlade ob reševanju 
stanovanjskega problema, za kar bomo v letu 2022 
namenili 15.000 evrov.

Nova stanovanja ali stanovanjske enote so predvidene na lokacijah: zelenica 
pri Novi KBM (nekdanja A banka) (predvidoma 30), pri nakupovalnem centru 
Velenjka na Gorici (več kot 50), na zelenici za pošto na Kidričevi cesti (več 
kot 160), na Žarovi cesti (12 oskrbovanih stanovanj), pri železnici (do 20 
stanovanj), v Stari vasi (približno 100 stanovanj), na Zlatem griču (približno 
120) ter tudi na območju Sela (predvidoma 200 stanovanj). 
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Do konca leta 2023 bomo zgradili 
oskrbovana stanovanja na Žarovi cesti 
z 12 enotami za starejše
Na Mestni občini Velenje se zavedamo potreb po 
daljšem neodvisnem in samostojnem življenju starejših 
oseb. Pristopili smo k gradnji oskrbovanih stanovanj 
na Žarovi 12. Nov objekt bo sodobno zasnovan in 
prilagojen starejšim in gibalno oviranim. V njem bo 12 
stanovanjskih enot s skupnimi prostori za druženje. 
Površine okoli objekta bodo omogočale kakovostno 
bivanje in izvajanje aktivnosti, prilagojenih starejšim 
osebam. S projektom želimo starejšim od 65 let, ki 
so še sposobni samostojnega bivanja, zagotoviti njim 
prilagojena stanovanja.

Projekt sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU 
v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Časovnica: Zaključek gradnje jeseni 
2023.

Ocenjena vrednost investicije:  
2.414.915 EUR, 
sofinanciranje EU: 947.741 EUR, 
financiranje MOV: 1.467.174 EUR
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Načrtujemo večnamenski stanovanjski 
kompleks na zelenici med pošto in 
reko Pako
Območje zelenice za pošto ob reki Paki je največje 
nezazidano stavbno zemljišče v središču Velenja, zato 
je izgradnja večnamenskega stanovanjskega kompleksa 
prioriteta pri reševanju stanovanjske problematike v 
mestu. Stanovanja bodo skladna z usmeritvami EU – 
trajnostna in ekološka gradnja. 

Mestna občina Velenje je konec leta 2020 z javnim 
anonimnim razpisom povabila prostorske načrtovalce, 
arhitekte in krajinske arhitekte, da z anonimno oddajo 
konceptnega predloga predstavijo svojo vizijo ureditve 
območja, ki ga meščani Velenja poznamo kot “zelenica 
za pošto”. 

Z razpisom smo pridobili kakovostne in strokovno 
utemeljene predloge, ki bodo zagotavljali kakovost 
bivanja in preživljanja prostega časa. Nagrajena 
rešitev služi kot osnova za izdelavo novega 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za to 
območje. Predlagan koncept urbanega parka ohranja 
kakovosten odprt prostor, ga nadgradi ter vzpostavlja 
novo medgeneracijsko območje s stanovanjskimi in 
socialnimi vsebinami. 

Časovnica: Začetek izdelave novega 
OPPN predvidevamo v 2022/2023. 
Zaključek gradnje 2025.

Ocenjena vrednost investicije: 
Strošek izdelave strokovnih podlag 
z obveznimi urbanističnimi izhodišči 
znaša 36.000 EUR, okvirni strošek 
izdelave OPPN (brez postopka 
celovite presoje vplivov na okolje) 
pa 40.000 EUR. Celotna vrednost 
investicije znaša več kot 12 mio EUR.
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Načrtovana je izgradnja stanovanjskih 
blokov ob izvlečnem tiru železnice

Načrtovana je izgradnja 
stanovanjskega bloka 
pri nekdanji A banki 

V Velenju na območju južno od Tomšičeve ceste se 
nahaja zemljišče, namenjeno večstanovanjski zazidavi. 
Trenutno je tam ranžirni (izvlečni) tir, ki se zajeda v 
mestno tkivo in onemogoča nadaljnji razvoj. Da bi 
lahko območje izkoristili, je potrebno izvesti celovito 
rekonstrukcijo železniške postaje in tirov na območju 
Velenja, vse do naselja Pesje. To bi zajemalo ureditev 
postaj v Velenju in Pesju, priključek na industrijske tire 
Gorenja, ukinitev izvlečnega tira in nivojsko križanje s 
cesto.

Zaenkrat je možno na obravnavanem območju 
izvesti gradnjo enega stanovanjskega stolpiča (do 
20 stanovanj) s pripadajočimi zunanjimi površinami 
skladno s pogoji iz veljavnega prostorskega akta.

Na območju zasebni investitor načrtuje gradnjo dveh 
večstanovanjskih objektov, ki bosta na nivoju kletne 
etaže povezana v enovit objekt. V kletni etaži so 
predvidena parkirišča in shrambe, v nadzemnih 
etažah pa približno 30 stanovanj različnih velikosti. 
Objekta bosta zasnovana sodobno, zunanja ureditev 
pa bo v čim večji meri ohranila zelene površine, 
zunanja parkirišča bo senčila drevnina. Skladno z 
veljavnim prostorskim aktom je potrebno na urbanem 
območju spodbujati notranji razvoj z zgoščevanjem 
ter dopolnjevanjem gradnje in s tem razvijati strnjeno 
urbano območje mesta. 

Časovnica: 2024

Ocenjena vrednost investicije:  
3 mio EUR

Časovnica: do 2027

Ocenjena vrednost investicije:  
7 mio EUR

Glede na pomanjkanje stanovanj na trgu nepremičnin 
ter spremembe v starostni strukturi prebivalstva 
je cilj zagotovitev zadostnih površin za bivanje 
občanov Mestne občine Velenje. Načrtovana 
gradnja bo omogočila racionalno izrabo prostora, 
ekonomično opremljanje stavbnih površin ter sledenje 
urbanističnemu konceptu središča mesta. 
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Načrtovana je izgradnja štirih 
stanovanjskih objektov na Gorici 
(pri Velenjki)

Novo stanovanjsko naselje ob Sončnem parku 
v Stari vasi bo namenjeno mladim in starejšim 

Na območju Gorice, natančneje nasproti Sončnega 
griča, zasebni investitor na stavbnih zemljiščih 
načrtuje gradnjo štirih identičnih večstanovanjskih 
objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Investitor 
je v letošnjem letu pristopil k izdelavi občinskega 
podrobnega prostorskega načrta, v okviru katerega 
bodo zainteresirani javnosti predstavljena tudi 
izhodišča načrtovane gradnje. Skupno je v vseh štirih 
stolpičih predvidenih približno 55 stanovanj različnih 
velikosti. Na zahodni strani novogradnje sta predvideni 
kolesarska in pešpot ter pas zelenice z drevoredom. 
Načrtovana gradnja bo omogočila racionalno izrabo 
prostora in ekonomično opremljanje stavbnih površin.

Območje sedanje vrtnarije PUP v Velenju se bo 
revitaliziralo in namenilo sodobnemu bivanju. Lokacija 
je zelo atraktivna zaradi bližine mestotvornih funkcij in 
Sončnega parka, ki je dragocena površina za urbano 
rekreacijo in oddih. Na severnem delu območja bo 
stal večnamenski objekt (pekarna, vrtni center, bar, 
telovadnica), v katerem bo tudi klančina v podzemno 
etažo s parkirišči. Na osrednjem delu bo pet blokov 
s stanovanji ali oskrbovanimi stanovanji za starejše; 
bloki bodo razporejeni okoli središčnih površin, 
namenjenih samo pešcem. 

Časovnica: Trenutno poteka 
izdelava novega prostorskega akta 
za nameravani poseg. Izvedba je 
predvidena do 2030.

Ocenjena vrednost investicije:  
okrog 32 mio EUR

Časovnica: do 2027

Ocenjena vrednost investicije:  
16 mio EUR

Likovni poudarek posega bo stolpnica ob Kidričevi 
cesti, postavljena na gradbeno linijo območja. Prostor 
med zgradbami bo ozelenjen z visokodebelnim 
drevjem. Območje obravnave ne bo posegalo v Cesto 
pod parkom, ob kateri se bo zasadila močna zelena 
bariera. Predvidena je razširitev balinišča ob Domu 
krajanov Stara vas. Območje se bo z mestnim parkom 
povezalo z novim prehodom za pešce čez Kidričevo 
cesto.

Investitor bo zasebnik.
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V prihodnosti načrtujemo 
stanovanjsko naselje na Zlatem griču
Zelena soseska Zlati grič, ki bo velika okrog 60.000 m2, 
bo zgrajena po principih trajnostne gradnje, kjer bomo 
med načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem upoštevali 
načela skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja 
naravnih virov, hkrati pa bo sama gradnja in uporaba 
ekonomična. 

Znotraj soseske bomo usmerjali v trajnostne oblike 
mobilnosti, rabo energije iz obnovljivih virov energije 
ter povezovanje prebivalcev v energetsko skupnost, ki 
bo vodila k zmanjšanju izpustov CO2.

Časovnica: Dolgoročno načrtujemo, 
da bo do 2030 zgrajenih 120 
samostojnih stanovanjskih enot, v 
katerih bo lahko bivalo približno 
500 oseb.

Ocenjena vrednost investicije:  
Za izvedbo projekta pričakujemo 
financiranje iz Sklada za pravičen 
prehod; okvirna ocena investicije 12 
mio EUR.

Pričeli smo s postopkom izdelave novega občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za to območje na 
podlagi nagrajene natečajne rešitve.
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Izobraževanje, 
kultura in šport
Velenje je mesto, kjer so dobri pogoji za osnovnošolsko, srednješolsko, višješolsko in 
fakultetno izobraževanje. Prav tako imamo veliko možnosti za dodatna izobraževanja 
v kasnejših, zrelejših letih. Velenje je tudi mesto kulture. Mesto s pomembnimi 
kulturnimi institucijami in izvajalci številnih kulturnih dogodkov. Tudi v prihodnje 
bomo pogoje za izobraževanje in kulturo še izboljšali. Trenutno na tem področju 
načrtujemo kar nekaj investicij.

Vzdržujemo vse objekte 
Vrtca Velenje

Vzdržujemo vse objekte 
osnovnih šol 

Popolna prenova kuhinje 
v vrtcu Lučka

V Mestni občini Velenje deluje na področju predšolske 
vzgoje Vrtec Velenje, ki je trenutno drugi največji 
vrtec v Sloveniji. Mestna občina Velenje skrbi za 
vzdrževanje vseh objektov, ki delujejo v okviru vrtca. 
V letu 2021 smo izvedli večje investicijsko delo v enoti 
Tinkara, in sicer sanacijo dotrajanih sanitarij v vrednosti 
180.000 EUR, v letu 2022 pa bo zaključena sanacija 
centralne kuhinje v enoti Lučka.

Objekti osnovnih šol v Mestni občini Velenje so zaradi 
starosti in konstantne uporabe nujno deležni rednega in 
investicijskega vzdrževanja. Poleg objektov je na šolah 
za izvajanje pouka potrebna tudi oprema, ki na MOV 
vzdržujemo in dodatno nabavljamo. Ker se v zadnjih 
letih število otrok, ki so vključeni v osnovnošolsko 
izobraževanje v Velenju povečuje, smo na posameznih 
šolah pristopili k urejanju neizkoriščenih prostorov v 
učilnice ali za druge namene vzgoje in izobraževanja.  
V proračunu MOV je za namen vzdrževanja objektov v 
letu 2022 zagotovljenih več kot 200 tisoč evrov. 

Zaradi dotrajanosti opreme in pomanjkanja prostora 
je potrebna popolna obnova kuhinje Vrtca Lučka. 
Obnova bo zajemala prenovo vseh instalacij, 
zamenjali bomo tudi vso tehnično opremo. Žal 
obstoječega prostora ni možno širiti, zato mora 
biti obnova še bolj skrbno načrtovana. Kuhinja bo 
po prenovi omogočala pripravo 700 kosil (sedaj je 
možno pripraviti nekaj več kot 500 kosil).

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost investicije:  
570 tisoč EUR
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S prizidkom Centra za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje 
Velenje bomo bistveno izboljšali 
pogoje za izobraževanje 
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje, ki ga obiskujejo otroci iz enajstih občin 
(Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, 
Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče, Solčava, Gornji Grad in 
Dobrna), se že nekaj let srečuje s prostorsko stisko. V 
zadnjem desetletju se je število učencev podvojilo, kar 
pomeni, da morajo prostore za svoje delovanje iskati 
zunaj matičnih prostorov. 

Zaradi zasedenosti specialnih učilnic je oteženo 
kakovostno delo v skupinah, premajhni pa sta tudi 
telovadnica in knjižnica. Center potrebuje tudi večjo 
jedilnico, saj vsi učenci ne morejo istočasno pojesti 
malice in kosila. Dozidava novega krila objekta 
bo omogočila sodoben in ustrezen center za 
izobraževanje in usposabljanje. Učencem je potrebno 
zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje vzgojno-
izobraževalnega procesa. 

Časovnica: 2023.

Ocenjena vrednost investicije:  
okrog 2,1 mio EUR, od tega 
preko razpisa na Ministrstvu za 
izoraževanje, znanost in šport 
pridobljenih 586.833,41 EUR
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Nov prireditveni prostor Graška 
Gora bo izboljšal pogoje za izvedbo 
dogodkov na stičišču treh občin
Na tromeji občin Mislinja, Slovenj Gradec in Velenje 
na Graški Gori se nahaja osrednji prireditveni prostor. 
Obstoječe asfaltirano športno igrišče z manjšim odrom 
in nekaj tribunami predstavlja center številnih kulturnih 
in športnih prireditev, ki vsako leto privabljajo na to 
lokacijo številne obiskovalce, zlasti v času tradicionalnih 
prireditev, kot so mednarodni festival narodnozabavne 
glasbe Graška gora poje in igra, regijsko prvomajsko 
srečanje delavcev, medobčinsko srečanje planincev 
in vojnih veteranov, pustno srečanje treh občin … 
Te prireditve presegajo lokalne občinske meje in 
imajo regijski, republiški in celo mednarodni pomen. 
Trenutna infrastruktura/prizorišče ne zadostuje več 
obstoječim potrebam in nadaljnjim razvojnim planom 
za to območje, zato smo pristopili k izdelavi projektne 
dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja. 

Časovnica: Za izvedbo projekta 
bomo poskušali pridobiti tudi 
evropska sredstva. Realizacija je 
načrtovana v obdobju 2023–2024.

Ocenjena vrednost investicije: 
400.000 EUR

Uredili smo Park državnosti 
in postavili spominsko obeležje 
Z ureditvijo Parka državnosti smo v Velenju celostno 
zaokrožili in dopolnili vsebino Spominskega centra 
1991 ter omogočili obisk tudi večjim skupinam. Park 
je zasnovan skupaj z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenje in bo prilagojen za ogled tudi 
osebam z omejitvami. Predstavljena bodo tri obdobja, 
ki so zaznamovala pot Slovencev do lastne države. 
Z obeležjem »1918« bo predstavljen zgodovinski 
pomen domačina dr. Karla Verstovška in generala 
Rudolfa Maistra, drugi sklop bodo zavzemale vsebine 

iz let 1941–1945, s tretjim segmentom »1991« pa bo 
predstavljena osamosvojitvena vojna za Slovenijo. V 
parku bodo predstavljeni trije večji artefakti: betonska 
protitankovska ovira iz vojne za Slovenijo – tetraeder, 
ki smo ga kot temeljni kamen postavili že lani jeseni, 
jeklena protitankovska ovira iz jamskih lokov – ‘jež’ 
in obnovljeni tank Sherman iz 2. svetovne vojne. 
Obstoječe parkirišče bo premaknjeno na rob prostora 
in ozelenjeno. Informacijski panoji bodo s prikazom 
zgodovine osveščali o nastajanju slovenske države. 
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Postavili bomo večnamenski in 
večgeneracijski objekt v Krajevni 
skupnosti Šentilj
Območje naselja Arnače s širšim zaledjem predstavlja 
s svojimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči pomemben 
potencial za individualno gradnjo, ki bo v bližnji 
prihodnosti z izgradnjo okrog 40 objektov predstavljalo 
enega večjih naseljenih središč. Obstoječi dom krajevne 
skupnosti se nahaja v enem najstarejših objektov v 
naselju in ne ustreza več funkciji, ki ji je namenjen. Z 
razvojem naselja je objekt postal premajhen predvsem 
v delu, ki trenutno služi vrtcu. 

V novem objektu bi združili več objektov: dom 
krajevne skupnosti in podružnično 5-letno osnovno 
šolo z vrtcem. Želimo urediti površine, ki bodo 
imele skupen pomen za medgeneracijsko druženje 
delovanje krajevne skupnosti, izvedbo raznih 
aktivnosti, kulturno in drugih prostočasnih dejavnosti 
lokalnega prebivalstva. 

Časovnica: Do konca leta 2022 je 
predvidena izvedba arhitekturnega 
natečaja, v letu 2023 pa pridobitev 
gradbenega dovoljenja. S projektom 
bomo kandidirali za pridobitev 
nepovratnih sredstev, ki jih 
razpisujeta Republika Slovenija in 
EU. Realizacija do leta 2027.

Ocenjena vrednost investicije: 
6 mio EUR

Načrtujemo večnamenski in 
večgeneracijski objekt 
Krajevne skupnosti Podkraj
Krajevna skupnost Podkraj leži v neposredni bližini 
mestnega dela občine. Po razdelitvi nekdanje Krajevne 
skupnosti Podkraj - Kavče na dve krajevni skupnosti 
je Krajevna skupnost Podkraj ostala brez prostorov, 
kjer bi se lahko krajani zbirali. Zato smo kupili 
zemljišče za izgradnjo novega doma z večnamensko 
dvorano in  pripadajočo zunanjo ureditvijo v skupni 
površini 3.240 m2. Želimo zagotoviti tako prostore 
za izvajanje različnih dejavnosti (kulturne, športne 
in druge dejavnosti), ki bodo namenjeni lokalnemu 
prebivalstvu, kot tudi prostore za medgeneracijsko 
druženje in izvajanje dejavnosti krajevne skupnosti. 
Zunanja ureditev bi obsegala stalna parkirišča, športno 
igrišče, kjer je možno parkirati v primeru večjih 
prireditev, in otroško igrišče.

Časovnica nove razstave: 
Pridobljeno je pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. Mestna občina 
Velenje bo s projektom kandidirala 
za pridobitev nepovratnih sredstev, 
ki jih razpisujeta Republika Slovenija 
in EU. Realizacijo predvidevamo do 
2027.

Ocenjena vrednost investicije: 
2,5 mio EUR
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Učni čebelnjak ob Škalskem jezeru 
za spodbujanje čebelarstva
Mestna občina Velenje podpira čebelarstvo in čebelarje na področju naše občine in širše. Projekt 
zajema projektiranje in postavitev učnega čebelnjaka na območju med obema jezeroma, v bližini 
sadnega gozda in gaja poezije. Učni čebelnjak v velikosti 25 m2 bo stal na zemljišču med Škalskim 
in Velenjskim jezerom, v neposredni bližini sadnega gozda in bo predan v upravljanje čebelarskemu 
društvu. Skozi izobraževanje s čebelarskimi mojstri si želimo navdušiti mlajšo populacijo za aktivno 
ukvarjanje s čebelarstvom, s čebelami pa skušati ohraniti čim pestrejšo naravo. 

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost investicije: 
30.000 EUR

Načrtujemo Urbani park Velenje
Mestna občina Velenje bo na zasutem letnem bazenu 
zgradila nov športni objekt Urbani park. Obsegal 
bo dve igrišči za ulično košarko, 2.000 m2 velik 
skejt park, ki bo največji v Sloveniji. Poleg športnih 
objektov bo postavljen servisni objekt, namenjen 
uporabnikom skejt parka in ulične košarke. Urbani 
park bo obsegal še balvansko dvorano v velikosti 
700 m2 in 300 m2 prostorov, namenjenih plezanju 
–  od male plezalnice, dveh prostorov za ogrevanje do 
garderob v zgornji etaži. 

V spodnji etaži bo v 300 m2 objekt obsegal še avlo 
plezalnega centra ter lokal in sanitarije, ki bodo 
namenjeni tudi uporabnikom otroškega igrišča. Z 
izgradnjo sodobnega in atraktivnega skejt parka, 
igrišč za ulično košarko in balvanske dvorane bomo 
zagotovili atraktiven prostor za športne aktivnosti za tri 
nove olimpijske športe. Nov objekt bo spodbudil razvoj 
športa na področju športnega plezanja, skejtanja in 
ulične košarke. 

Časovnica: Začetek investicije je 
predviden v letu 2023. Opremo 
plezalnega centra pa bomo v objekt 
namestili v drugi fazi, predvidoma v 
2025. 

Ocenjena vrednost investicije: 
5,5 mio EUR
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Skrbimo za 15 otroških igrišč 

Pikino igrišče bo ponovno dobilo 
bazen s čolnički za vožnjo otrok

Velenje je Unicefovo otrokom prijazno mesto, ki se 
lahko pohvali s številnimi otroškimi igrišči. V mesecu 
marcu smo vsa otroška igrišča, s katerimi upravlja 
Mestna občina Velenje, opremili z novimi označevalnimi 
tablami. Po priporočilih pooblaščenega pregledovalca 
otroških igrišč smo jih tudi poimenovali. Tako imamo: 
Pikino igrišče (mestno otroško igrišče), Igrišče škrata 
Bisera (Kardeljev trg), Gusarjevo igrišče (Foitova 
cesta), Alfredovo igrišče (Prešernova cesta), Kekčevo 
igrišče (Goriška 39–41), Bedančevo igrišče (Goriška 
45–49), Kosobrinovo igrišče (Goriška 61–65), Lovrekovo 
igrišče (Koželjskega cesta), Aničino igrišče (Šalek 82), 
Šalčkovo igrišče (Šalek 98–104), Tomaževo igrišče 
(Cesta Simona Blatnika), Rožletovo igrišče (Sončni 
park), Igrišče čebelice Maje (Konovo), Mastodontovo 
igrišče (pod razgledno ploščadjo Vista) in Pozojevo 
igrišče (ob Visti in tenis igriščih). 

Na mestnem otroškem igrišču, ki smo ga poimenovali 
Pikino igrišče, bomo ponovno vzpostavili delovanje 
otroškega bazena s čolni za vožnjo otrok. V preteklosti 
je na igrišču že obstajal takšen bazen, sedaj pa želimo, 
da ponovno zaživi. Lani smo uredili hidroizolacijo 
bazena. Vožnja s čolničkom bo trajala tri minute in bo 
stala 1 evro. Ob bazenu bo ves čas prisotna oseba, ki 
bo odgovorna za čolne in prevoze z njimi.

Sredstva za nakup čolničkov so donirala naslednja 
podjetja: Andrejc, Esotech, Nivig, Plastika Skaza, 
Premogovnik Velenje, RobiComp in Tegar. Upravljalec 
objekta je javni zavod Rdeča dvorana ŠRZ. Dodatna 
ponudba bo popestrila dogajanje na otroškem igrišču 
in uporabnikom prinesla še več veselja.

Časovnica: vsako leto

Ocenjena vrednost investicije: 
Za nakup igral in ureditev igrišč v 
upravljanju občine bomo namenili 
približno 50.000 EUR.

Časovnica: 2022

Ocenjena vrednost investicije: 
Vrednost ureditve bazenske školjke 
znaša 95.071 EUR, nakup čolnov je 
znašal 38.500 EUR.

Imenovali smo projektno skupino, v kateri so 
tudi predstavniki posameznih institucij in občani. 
Skupina pripravlja predloge za ureditev otroških 
igrišč in bo skušala najti najboljše rešitve, da 
bodo igrišča zanimiva za otroke.
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Nadkrili bomo balinišče

Sanirali smo mali zimski bazen

V Sončnem parku bomo nadkrili balinišče Velenje z 
montažnim objektom v zimskem času. Namenjeno bo 
igranju najmočnejše lige v balinanju - super lige na 
domačem terenu. Ob postavitvi se bodo izvedla še 
vzdrževalna dela in dodatna razsvetljava na zunanjih 
športnih površinah kotalkališča, kot so mize za namizni 
tenis, rusko kegljišče in igrišče za petanko. 

Na malem bazenu smo zamenjali podlago. Dotrajano 
PVC podlago smo zamenjali s keramiko. Keramika bo 
podaljšala življenjsko dobo bazena. Pred polaganjem 
keramike se je na novo izvedla še hidroizolacija celotne 
bazenske školjke. 

Časovnica: 2022 in 2023

Ocenjena vrednost investicije: 
148.500 EUR

Časovnica: 2022

Vrednost investicije: 
78.000 EUR

Izgradnja planinskega doma 
na Paškem Kozjaku
Planinski dom na Paškem Kozjaku je edina planinska 
koča v Šaleški dolini. Leži pod najvišjo točko Mestne 
občine Velenje, od koder se razprostira izjemen pogled 
v dolino. Dom je zaradi starosti in dotrajanosti trenutno 
zaprt, zato se trudimo, da po svojih zmožnostih 
Planinskemu društvu Velenje pomagamo pri gradnji 
novega doma. Izgradnja novega planinskega doma bo 
povečala prepoznavnost Šaleške doline kot planinske 
destinacije. Trenutno je projekt v fazi priprave 
projektne dokumentacije.

Časovnica: do konca 2024

Ocenjena vrednost investicije:  
Mestna občina Velenje bo za 
gradnjo novega planinskega doma 
v 2023 in 2024 namenila 300.000 
EUR. 
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Z ustanovitvijo javnega gasilskega 
zavoda bomo okrepili gasilsko 
službo in njeno delovanje
Čeprav je javna gasilska služba dobro organizirana, 
financirana in vodena, smo se odločili, da bomo, 
kot je to urejeno v večini drugih slovenskih mest, z 
namenom izboljšanja in optimizacije učinkovitosti 
gasilske službe vzpostavili novo organizacijsko 
obliko delovanja poklicnih gasilcev v obliki javnega 
gasilskega zavoda. 

Časovnica: ustanovitev zavoda 
2022 in 2023 ter izgradnja doma do 
predvidoma 2026

Ocenjena vrednost:  
Za ustanovitev in delovanje zavoda 
v letih 2022 in 2023 predvidoma 
650.000 EUR, za izgradnjo doma 
v letih 2022 in 2023 predvidoma 
150.000 EUR za projektno in 
investicijsko dokumentacijo.

Ob tem pa seveda želimo ohraniti in še izboljšati 
kvaliteto in pripravljenost prostovoljnih gasilskih 
društev, ki z ustanovitvijo javnega zavoda ostajajo 
pomemben steber zaščite, reševanja in pomoči ter del 
javne gasilske službe.
Sedaj glavnino intervencij opravijo operativke in 
operativci Prostovoljnega gasilskega društva Velenje, 
predvsem njihov poklicni del, organiziran v poklicnem 
jedru. Poleg operativnega dela poklicno jedro izvaja 
preglede gasilnikov ter hidratnega omrežja, skrbi 
za nadzor nad požarnimi centralami v 35 objektih 
ter skrbi za nujne linije iz 111 dvigal večstanovanjskih 
objektov. Ker pa intervencije postajajo vse bolj 
tehnično in organizacijsko zahtevne, tudi delovanje 
društva s poklicnim jedrom postaja zahtevnejše. Zaradi 
pridobitve hitre ceste v prihodnjih letih in hkrati širjenja 
podjetništva ter industrije, bodo zahteve po gasilski 
službi še večje in tako bo nova oblika organizacije v 
obliki javnega zavoda omogočala učinkovitejše delo.

Za potrebe delovanja poklicne gasilske enote in 
drugih sil v sistemu zaščite in reševanja predvidevamo 
izgradnjo nove stavbe kot nek »Center za reševanje«. 
Projekt je v fazi izdelave razpisa za izbor pripravljavca 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

3 . 0  D R U Ž B E N O  V E L E N J E

Za izvajanje javne gasilske službe bomo 
letos namenili 1.360.000 EUR:
• 17.000 EUR za delovanje Gasilske zveze Šaleške doline, 

• 5.000 EUR za društveno dejavnosti izven gasilske službe, 

• 30.700 EUR za požarno varnost (zavarovanje operativnih gasilcev, vzrževanje in servisi gasilskih vozil, 

refundacije delodajalcem zaposlenih prostovoljnih gasilcev, testi varne vožnje za voznike cistern …), 

• 565.000 EUR za plače poklicnih gasilcev, 

• 415.000 EUR za nakup novih gasilskih vozil (GVM-1 za PGD Škale, HTV za PGD Velenje ter gasilsko 

cisterno za PGD Pesje), 

• 25.000 EUR za nakup gasilske opreme, 

• 8.200 za usposabljanje prvih posredovalcev, 

• 4.000 EUR za nakup in vzdrževanje defibrilatorjev, 

• 100.000 EUR za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za center za reševanje ter 

• 30.000 EUR za začetek delovanja gasilskega zavoda. 

• Za vzdrževanje gasilskih domov bomo namenili 60.000 EUR in sicer za asfaltno podlago v Šentilju, 

adaptacijo sanitarij v Škalah, menjavo stavbnega pohištva v Pesju ter pridobivanje dokumentacije za 

legalizacijo treh gasilskih domov v Vinski Gori, Šaleku in Bevčah. 
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Z rekonstrukcijo in prizidavo 
Doma za varstvo odraslih Velenje 
bomo dobili sodoben dom za 
varstvo odraslih
V zadnjih letih se vse bolj pojavlja potreba po 
dolgotrajni oskrbi starejših občanov, saj obstoječe 
kapacitete ne zadostujejo povpraševanju. Velenjski 
dom za varstvo odraslih je potrebno razširiti in 
posodobiti, saj trenutne razmere ne zadostujejo 
vsem standardom. S projektom, ki ga pripravljamo v 
sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, 
želimo zagotoviti kakovostno bivanje starostnikov v 
domačem okolju v skladu s standardi in normativi. Z 
uresničitvijo projekta bomo omogočili boljšo oskrbo 
ter večjo varnost tistih, ki v domu bivajo. Velenje bo 
po rekonstrukciji dobilo sodoben dom za starostnike, ki 
bo izpolnjeval vse predpisane standarde, ki jih današnji 
dom žal ne dosega. 

Časovnica: 
Dokončanje je predvideno 
v letu 2024.

Ocenjena vrednost investicije: 
okrog 15 mio EUR. Gre za državni 
projekt. V podporo projektu smo se 
s sporazumom zavezali, da bomo 
brezplačno ustanovili služnostno 
pravico za gradnjo in vzdrževanje 
komunalne ter ostale infrastrukture 
pri projektu in omogočili dostop 
za nedoločen čas, hkrati pa smo 
prispevali proračunska sredstva v 
višini komunalnega prispevka. 
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Varstveno-delovni center (VDC) SAŠA 
bo kmalu dobil bivalno enoto za 12 uporabnikov
VDC SAŠA izvaja socialnovarstveno storitev vodenja, 
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, storitev 
institucionalnega varstva za odrasle osebe z motnjo 
v duševnem in telesnem razvoju, vpisani so tudi v 
register izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni 
ravni. VDC SAŠA pokriva območje treh upravnih enot: 
Velenje (OE Ježek Velenje), Žalec (OE Maksi Žalec) in 
Mozirje (OE Vrba Mozirje in BE Mozirje). Bivalna enota 
VDC SAŠA bo za Velenje pomembna pridobitev. Z 
izgradnjo bivalne enote bo 12 uporabnikom VDC SAŠA 
zagotovljeno bivanje v za njih prilagojenih prostorih, 
kar do sedaj ni bilo možno. 

Časovnica: Bivalna enota bo 
zgrajena do konca 2023.

Ocenjena vrednost investicije:  
Gre za državni projekt. Prispevek 
Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Republike 
Slovenije znaša 1.308.006 EUR, 
Mestna občina Velenje je prispevala 
višino stroška komunalnega 
prispevka in za potrebno zemljišče 
dala brezplačno stavbno pravico. 

3 . 0  D R U Ž B E N O  V E L E N J E
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Celostni in 
trajnostni 
razvoj Velenja

4.0

5 7
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V Velenju si prizadevamo za izgradnjo primerne infrastrukture, ki bo nudila ustrezne pogoje in zagotavljala 
dobre razmere za gospodarski, turistični in družbeni razvoj. Infrastruktura v Velenju mora biti skozi proces 
prestrukturiranja podpora razvoju energetike, gospodarstva, človeških virov in sanaciji degradiranih površin. 
Posebno skrb namenjamo prometni infrastrukturi (cestni, železniški) in urejanju vodotokov. Nujno je tudi 
premišljeno, gospodarno in razvojno naravnano razpolaganje z zemljišči znotraj pridobivalnega prostora in z 
razpoložljivo industrijsko infrastrukturo, ki bo na voljo po prenehanju izkopavanja premoga.

Velenje bo z izgradnjo severnega dela 
tretje razvojne osi dostopnejše 

Mikro časovnica za Velenje–
Slovenj Gradec jug 2022–2023:

Sklop A – od (Hartla do mestnega stadiona), aktivnosti 
projektiranja v zaključni fazi, do konca leta 2022 bo vložena 
dokumentacija za gradbeno dovoljenje.
Sklop B – območje ob Škalskem jezeru, pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, izbor izvajalcev in podpis pogodb do konca leta 2022
Sklop C – Škale in E – Velunja: vložena dokumentacija za 
gradbeno dovoljenje, postopki z izborom izvajalcev v 2023.
Sklop D – Gaberke: izvedba je zaključni fazi. V teku prevzem del.
Sklop H – Konovo ( navezovalna cesta na Konovo, vključno s 
tunelom do Sela pri Velenju), pridobljeno gradbeno dovoljenje, 
izbor izvajalcev in podpis pogodb do konca leta 2022

Tretja razvojna os, ki poteka na območju 
naše občine, je gotovo najpomembnejši 
razvojni projekt. Z njo bo Šaleška dolina po 
desetletjih prizadevanj dobila kakovostno 
prometno povezavo s Koroško in ostalo 
Slovenijo. Del trase tretje razvojne osi sever, 
ki poteka od priključka na avtocesto v 
Šentrupertu do Slovenj Gradca, je razdeljen 
na dva odseka, in sicer odsek, dolg približno 
14 kilometrov od priključka Šentrupert na 
avtocesti A1 (Šentilj–Koper) do priključka 
Velenje jug, in odsek, dolg 17,5 kilometra od 
priključka Velenje jug do priključka Slovenj 
Gradec jug. 

Časovnica: po zastavljenih 
načrtih države bo hitra 
cesta od Šentruperta 
skozi Mestno občino 
Velenje na Koroško v celoti 
dokončana do konca 2027. 

Ocenjena vrednost 
investicije: vrednost 
odseka od Šentruperta 
do Velenja na severnem 
delu tretje razvojne osi je 
364,30 mio EUR. 
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LEGENDA:

Meja DPN

KONOVO

---- mag. D. Ogrizek, univ.dipl.inž.grad. / PI G-0806

Nova cestna povezava od priključka Velenje jug do
priključka Slovenj Gradec jug (2.odsek)
Sklop A - Velenje

1493A IZP

0822, 0922 april 2020

HC-H8/0821-0005.01

/

582-A-HC

008.2101 27290

Projektant:

Naziv načrta:

Št. načrta:

Vodja načrta

Faza / objekt:

/ id. št. IZS:

Vsebina / naslov risbe: Šifra risbe:

Merilo: Št. lista:

Arhivska št.:

Št. odseka:

Št. projekta:

Datum:

Naziv gradnje:

Sodelavec proj.
/ id. št. IZS:

Vodja projekta
/ id. št. IZS:

Številka DN:

Prostor za črtno kodo:

Vrsta
dokumentacije:

Projektant načrta:

J.V. LINEAL d.o.o. + BPI d.o.o. + IRGO CONSULTING d.o.o.

IRGO

LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
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Nujna rekonstrukcija državnih cest 

Cesta Velenje–Škale
Na odseku med Škalskim jezerom in naseljem Škale je 
že dlje časa predvidena rekonstrukcija ceste in gradnja 
pločnika. Sofinancersko pogodbo smo podpisali z 
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo že 2019, 
vendar do izvedbe še ni prišlo. Predvidena je ureditev 
vozišča regionalne ceste, izgradnja enostranskega 
hodnika za pešce, kolesarske steze, avtobusnih 
postajališč, dveh kamnitih zložb, mostu čez potok 
Lepena, vodnogospodarska ureditev potoka Lepena 
v območju mostu in desnega pritoka Lepene, ureditev 
meteorne in fekalne kanalizacije, cestne razsvetljave, 
nizkonapetostnega priključka za cestno razsvetljavo, 
vodovoda, plinovoda in telekomunikacijskih vodov.

Časovnica: 
2023 – predviden začetek del

Krožno križišče v Trebuši
Trenutno smo v fazi pridobivanja soglasij za projektno 
dokumentacijo. Uredili bomo krožno križišče, pločnik, 
kolesarske površine in javno razsvetljavo. 

Časovnica: 
2023 – predviden začetek del

Državne ceste so v času gradnje tretje razvojne osi še dodatno obremenjene s tovornimi vozili in 
nekatere so že dlje časa potrebne obnove. Vse načrtovane rekonstrukcije in sanacije državnih cest, 
ki so že bile potrjene in tudi planirane v preteklih državnih proračunih, se žal še niso izvedle, ker 
država ni zagotovila finančnih sredstev. Maja 2022 smo z Ministrstvom za infrastrukturo pripravili 
Protokol o nadaljnji uresničitvi infarstrukturnih projektov v Mestni občini Velenje, vendar do 
podpisa ni prišlo.

Kidričeva cesta
Predvidena je rekonstrukcija ceste, ureditev pločnikov 
in kolesarskih površin ter javne razsvetljave, izvedba 
podvoza za kolesarje, gradnja novega mosta čez reko 
Pako.

Časovnica: 
2023 – predviden začetek del
Ocenjena vrednost investicije: 
1,5 mio EUR

Šaleška cesta
Predvidena je rekonstrukcija ceste, ureditev pločnikov 
in kolesarskih površin ter javne razsvetljave, izvedba 
novega podhoda Mastodont.

Časovnica: 
2023 – predviden začetek del
Ocenjena vrednost investicije: 
2 mio EUR

Križišče Arnače na cesti Velenje–
Dobrteša vas
Predvidena je rekonstrukcija križišča z ureditvijo 
hodnika za pešce, odvodnjavanja, ureditev prometne 
opreme in signalizacije, cestne razsvetljave ter ureditev 
preostale komunalne infrastrukture. Izdelana je PZI 
projektna dokumentacija. 

Časovnica: 
2024 – predviden začetek del
Ocenjena vrednost investicije: 
1 mio EUR

Celjska cesta

Celjska cesta

Šaleška cesta
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Z rekonstrukcijo podvoza pri Esotechu 
preusmerjamo tovorni promet iz središča 
mesta in omogočamo boljši dostop do 
Velenjske plaže 

Zaradi izboljšanja dostopnosti 
Velenjske plaže in Viste z zahodne 
strani in zaradi izgradnje tretje 
razvojne osi smo pristopili k 
rekonstrukciji ceste pri Esotechu. 
Projekt predvideva gradnjo novega 
priključka na glavno cesto z ureditvijo 
novega krožišča, rekonstrukcijo 
mostu čez reko Pako, poglobitev 
podvoza pod železniško progo in 
izvozno progo premoga, ureditev 
odvodnjavanja ter ureditev površin za 
pešce in kolesarje.

Časovnica: Trenutno smo v fazi pridobivanja 
projektne dokumentacije. 

Ocenjena vrednost investicije: 
4 mio EUR. Investitorja sta država in občina.
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Razvoj objezerskega območja za 
nova delovna mesta na področju 
turizma in za še bolj pestro 
preživljanje prostega časa

RAZVOJ 
OBJEZERSKEGA 
OMOČJA 

V Šaleški dolini se posledice premogovniške dejavnosti na površini 
odražajo z nastajanjem ugreznin, ki jih je v preteklosti zalila voda 
in tako so nastala tri jezera: Škalsko, Velenjsko in Šoštanjsko. 
Območja velenjskih jezer predstavljajo velik turistični potencial in 
ponujajo številne izzive pri izrabi tega prostora. 

Mestna občina Velenje je leta 2014 po odkupu zemljišč 
za Velenjsko plažo začela z urejanjem južne obale 
Velenjskega jezera, kar je zahtevalo precejšnja finančna 
sredstva. Uredili smo sanitarije, poskrbeli za reševalce 
in v prostor vnesli številne vsebine, ki obiskovalcem 
omogočajo brezskrbno preživljanje prostih trenutkov. 
Prav tako že nekaj let poletij tedensko analiziramo 
vodo, saj želimo, da se kopalci kopajo v vodi, ki je 
kakovostna in primerna za kopanje. Uredili smo tudi 
plačljivo parkiranje in sredstva namenjamo za urejanje 
in nadgradnjo Velenjske plaže ter nadaljnji razvoj te 
turistične destinacije. Leta 2020 smo trajnostno sanirali 

tudi degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč 
m2 ob Velenjskem jezeru in mu tako povrnili družbeno, 
okoljsko in ekonomsko vrednost ter zagotovili še 
boljše pogoje za razvoj objezerskega območja v smislu 
izvajanja športnih, kulturnih, festivalskih, izobraževalnih 
in zabavnih programov. 
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Velenjska plaža skupaj z Visto v zadnjem obdobju 
postaja ena izmed najbolj obiskanih turističnih 
destinacij v Sloveniji. Kar štirikrat je bila izbrana 
tudi za najboljše naravno kopališče. Največji in 
najsodobnejši prireditveni park na prostem Vista 
gosti številne koncerte in dogodke. Skupaj s 
sprehajalnimi in kolesarskimi potmi in številnimi 
rekreacijskimi možnostmi območje tvori celovito 
destinacijo za kakovostno preživljanje prostega časa.

Na objezerskem območju je možno umestiti tudi 
objekte hotelske dejavnosti na podlagi predhodnih 
sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega 
akta.
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Ureditev namenskih parkirišč 
ob jezeru
Načrtujemo tudi celostno ureditev parkirišča za 
Velenjsko plažo in Visto ter ponovno rast industrije 
srečanj, dogodkov, festivalov, konferenc, sejmov, 
koncertov, skratka množičnih dogodkov na Visti. 
Projekti, ki jih v lokalni skupnosti želimo in načrtujemo 
na tem območju, bodo pomembno prispevali k razvoju 
turizma, dvigu kakovosti življenja ljudi v dolini in 
ustvarjanju novih delovnih mest.

Čim prej želimo zagotoviti 300 parkirnih mest 
za avtomobile, avtodome, avtobuse in invalide. 
Avtodomarski turizem se vse bolj razvija, zato bomo 
manjši del parkirišča namenili tudi parkiriščem za 
avtodome (PZA), ki ga bomo nadgradili s pametno 
tehnologijo (Smart Camper Stop). S tem želimo 
zagotoviti trajnostno in ekonomsko vzdržnost teh 
parkirišč. Na parkirišču bodo tudi parkirna mesta 
namenjena turističnim avtobusom in invalidom. 
Vsekakor želimo tudi gibalno oviranim zagotoviti 
dostopno pot do jezera. 

Na območju Velenjske plaže bomo uredili tudi 
podzemno zbiralnico odpadkov, postavili enotne koše 
za smeti, pitnik, obnovili garderobe za kopalce in 
dodali usmerjevalno-informacijske table. 

Ocenjena vrednost investicije: 
2,5 mio EUR. 

Zavod za turizem Šaleške doline bo ponudil nove 
turistične produkte – pametno košarico lokalnih 
dobrot, ki jo bomo razvili v okviru pametne nadgradnje 
PZA, digitalni vodnik tematskih poti (digitalna 
nadgradnja nekaterih obstoječih tematskih pešpoti 
po Velenju in okolici) in 5-zvezdični produkt, ki bo 
temeljil na lokalni identiteti in interakciji z lokalnim 
prebivalstvom – Jezerska avantura. Poleg obstoječe 
turistične ponudbe bodo v okviru projekta zagotovili 
tudi novo turistično ponudbo – izposojo koles v TIC 
Vista, gastronomsko doživetje lokalnih dobrot in 
vodena doživetja za gibalno ovirane ter nadgradili 
že obstoječe vodeno doživetje narave na kolesih in 
ponudbo lokalnih spominkov v TIC Vista. 

Za izvedbo investicije potekajo aktivnosti za 
sofinanciranje iz različnih mehanizmov in 
skladov EU in RS.

Gradnja nove čolnarne in nadgradnja 
obstoječe čolnarne za pestrejšo 
ponudbo ob Velenjskem jezeru

plavajočih ploščadi. Ozelenjena pohodna streha bo 
prispevala k čistejšemu zraku, boljšo izolativno lastnost 
objekta, biotsko raznovrstnost in bo obiskovalcem 
nudila novo atraktivno razgledišče. 
Zemljišče je v lasti Premogovnika Velenje.

V načrtu imamo gradnjo nove čolnarne in nadgradnjo 
obstoječe, saj sta oba projekta nujno potrebna za 
celosten razvoj jezerskega turizma. Z novo čolnarno 
bomo zagotovili boljše pogoje za izposojo in hrambo 
plovil ter bolj varno vožnjo po jezeru. V objektu bodo 
prostori za potrebe vodnih športov ter tematske 
trgovine/agencije za šport. Kot osnova za izdelavo 
projektne dokumentacije služi veljaven prostorski akt, 
ki na južnem delu obale Velenjskega jezera predvideva 
izgradnjo nove čolnarne s pripadajočo infrastrukturo, 
dovozi, parkirišči in pomoli in z možnostjo dograditve 
manjše jezerske marine. K urejenemu delu obale 
Velenjskega jezera bo priklenjen plavajoči pomol. 
Dopustna je izvedba tudi večjega števila pomolov in 

Časovnica: 2027

Ocenjena vrednost investicije: 
4 mio EUR



6 4

4 . 0  C E L O S T N I  I N  T R A J N O S T N I  R A Z V O J

Prenovili bomo mestno središče
Osrednji Titov trg v središču Velenja z obkrožajočimi 
objekti in Cankarjevo ulico je zaščiten kot kulturna 
dediščina. Ploščad pred Domom kulture, pohodne 
površine in urbana oprema so dotrajane, zaradi 
kulturno varstvene zaščite in ohranitve identitete pa 
je njihova obnova zahtevna tako z arhitekturnega kot 
cenovnega vidika.  

V okviru projekta, ki ga želimo začeti izvajati 
naslednje leto, se bo izdelala investicijska in projektna 
dokumentacija ter izvedla prenova mestnega središča.

Časovnica: V 2023 pridobitev 
investicijske in projektne 
dokumentacije, zaključek investicije 
do 2027.

Ocenjena vrednost investicije:  
5 mio EUR
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Uredili bomo 
sodobno mestno 
tržnico
Mestna tržnica pomeni zelo pomemben del mestnega 
utripa in prostora za druženje in nakup pridelkov in 
izdelkov predvsem od lokalnih pridelovalcev. Takšne 
tržnice prispevajo k oživljanju mestnih jeder, privabljajo 
obiskovalce, dopolnjujejo turistično podobo. Mestna 
tržnica Velenje je od letošnjega leta v upravljanju 
Komunalnega podjetja Velenje. 

Z željo po ureditvi sodobne tržnice, ki bi na enem 
mestu združila vsakodnevne in sobotne prodajalce 
ter dala možnost nakupa tudi iz prodajnih avtomatov 
in za to urejenih vozil, je občina leta 2018 pristopila k 
izdelavi idejne zasnove in kasneje dokumentacije za 
izgradnjo nove tržnice na mestu, kjer je nekoč mestna 
tržnica že stala. 

Časovnica: do 2025

Ocenjena vrednost investicije: 
1,2 mio EUR
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Prenovili bomo Stantetovo ulico 
in Kardeljev trg
V preteklih letih je Mestna občina Velenje že pristopila 
k ureditvi Kardeljevega trga in že takrat smo nakazali 
namero, da s prenovo območja Kardeljevega trga in 
Stantetove nadaljujemo. Pridobili smo projekt urbane 
prenove. 

Po ureditvi vseh zemljiškoknjižnih in pravnih vprašanj 
v preteklih letih bomo tako pristopili k novelaciji 
obstoječega projekta urbane prenove, ki bo osnova za 
pripravo projekte dokumentacije za celovito sanacijo 
tega območja v skladu z modernimi trendi. Predvidena 
je sanacija ploščadi s pripadajočo komunalno 
infrastrukturo.

Časovnica: Začetek del je predviden 
v 2024, zaključek pa 2027.

Ocenjena vrednost investicije: 
5 mio EUR
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Izgradnja pasjega parka in ureditev 
senzoričnega parka za pse
V Velenju je registriranih več kot 1.500 psov. Zavedamo 
se, da je med lastniki psov že nekaj časa želja, da bi 
Velenje dobilo pasji park, zato smo sestavili projektno 
skupino, v katero smo vključili tudi občanke in 
občane, lastnike psov in strokovnjake, ki se ukvarjajo 
z vzgojo psov. Skupaj s krajinsko arhitektko Kajo Flis 
pripravljamo najboljše predloge za pasji in senzorični 
park za pse v Velenju. V 2022 bomo izdelali celostno 
grafično podobo za pasji park in označili zelenice 
prijazne psom ter pasje poti.

Prav tako bomo z različnimi aktivnostmi spodbujali 
odgovorno ravnanje lastnikov psov, da bodo vsi pobirali 
za svojimi psi iztrebke, kot to počne že sedaj večina 
lastnikov. Želimo si, da bi se odgovorno obnašali vsi 
lastniki psov. Letos smo s pomočjo predlogov občank 
in občanov postavili tudi več kot 10 dodatnih košev za 
odpadke, saj za pasje iztrebke sedaj niso več potrebni 
posebni koši. Tudi tako želimo spodbuditi k čiščenju za 
svojimi psi vse lastnike psov.

Možna lokacija za pasji park.

Časovnica: 2023 in 2024

Ocenjena vrednost investicije: 
60.000 EUR

Zelena
preobrazba
Prihodnost sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini je v 
zeleni preobrazbi in razpršenosti virov.

V Šaleški dolini načrtovan izstop iz premoga do leta 2033, po smernicah države in EU, zahteva preobrazbo 
drugega največjega sistem daljinskega ogrevanja v Slovenija, ki oskrbuje skoraj 40 tisoč odjemalcev in 
preko 650 industrijskih uporabnikov. Vzpostavljen je bil leta 1959 kot prvi v nekdanji Jugoslaviji in je ključno 
pripomogel k okoljski sanaciji Šaleške doline. Ker želimo ohraniti čist zrak tudi v prihodnje, je primerna rešitev 
le v ohranitvi celovitega daljinskega ogrevanja. Zagotavljanje stabilne in trajnostne oskrbe s toploto je eden 
bistvenih stebrov pravičnega prehoda v brezogljično družbo.
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Načrt, ki omogoča prilagajanje spremembam, 
usmeritvam in energetskim trendom, sicer 
predvideva dva scenarija – popolno neodvisnost od 
Termoelektrarne Šoštanj ali poleg lastnih vključevanje 
tudi morebitnih bodočih obnovljivih proizvodnih virov v 
Termoelektrarni Šoštanj.
 
Preobrazba daljinskega sistema bo zahtevala ogromna 
finančna sredstva, zato je pomembno, da je bil projekt 
uvrščen kot prioritetni v Območnem načrtu za pravični 
prehod SAŠA regije. Končnim odjemalcem toplote v 
Šaleški dolini bo zagotovljena dolgoročno stabilna 
cena ter trajnostna in zanesljiva oskrba s toploto z 
povsem domačimi energenti, ki bodo neobremenjeni z 
evropskimi in svetovnimi političnimi vplivi.
 

Daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini je trenutno v 
celoti vezano na dobavo toplote iz Termoelektrarne 
Šoštanj in s tem na premog, katerega izkopavanje bo 
v prihodnje ustavljeno. Ravno zato v Komunalnem 
podjetju Velenje pripravljajo več kot 130 milijonov 
evrov vredno preobrazbo sistema in so v ta namen 
skupaj s strokovnimi partnerji Eles, Esotech, Kolektor 
Setup in Zavodom KSSENA pripravili osnutek 
akcijskega načrta preobrazbe sistema daljinskega 
ogrevanja Šaleške doline, ki predstavlja fazno pot za 
zamenjavo obstoječega vira toplotne energije (iz 
Termoelektrarne Šoštanj) z razpršenimi in zelenimi 
viri. Prenovljen sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški 
dolini bo ekonomsko in okoljsko učinkovit, razpršen ter 
popolnoma neodvisen od premoga.
 
Po izvedeni strokovni analizi in preverjanju tehničnih 
možnosti umestitve novih proizvodnih virov OVE za 
100% nadomeščanje ogljičnega vira TEŠ je v akcijskem 
načrtu preobrazbe zastavljen najustreznejši koncept 
sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki sledi 
ciljem zelene transformacije s 100% OVE viri, cenovne 
vzdržnosti za končnega odjemalca in trajnostnega 
razvoja energetsko učinkovitega sistema. Sistem je 
tehnično zasnovan tako, da je možna faznost izvedbe 
in blokovno – tako, da je mogoče vključevanje novih 
tehnologij ali novih dobaviteljev toplote.
 
V prvi fazi so predvidena vlaganja v nadgradnjo in 
digitalizacijo distribucijskega sistema centralnega 
ogrevanja in pričetek izdelave projektne dokumentacije 
za izgradnjo novih proizvodnih virov OVE. Vzporedno 
morajo potekati aktivnosti za energetsko obnovo in 
zmanjšanje porabe toplote pri končnih odjemalcih.
 
V akcijskem načrtu so predvideni naslednji viri 
proizvodnje toplote: lesna biomasa - soproizvodnja 
toplote in električne energije, solarna toplarna, 
toplotne črpalke voda-voda z izkoriščanjem potenciala 
Velenjskega jezera in odpadne vode na Centralni čistilni 
napravi Šaleške doline, postavitev visokonapetostnega 
elektrodnega kotla ter hranilnika toplote. 

Možni potencialni viri:
 
• lesna biomasa - 

soproizvodnja toplote in 
električne energije,

• solarna toplarna,
• toplotne črpalke voda–voda 

z izkoriščanjem potenciala 
Velenjskega jezera in 
odpadne vode na Centralni 
čistilni napravi Šaleške 
doline,

• visokonapetostni elektrodni 
kotel,

• hranilnik toplote,
• potencialni geotermalni vir.
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Fotovoltaika

Elektro
kotel

Elektro
kotel

Zalogovnik 
toplote

Kratkoročni cilj - 3G
2021 - 2024

CO2 emisije    80 %

Zanesljiva oskrba

Cenovna sprejemljivost za uporabnike

TEŠ - Neobnovljivi 
viri energije Bioplinarna

MHE

MHE

Velenje

Šoštanj

Biomasa

Končni cilj - 4G
2035

CO2 emisije    0 %

Zanesljiva oskrba

Cenovna sprejemljivost za uporabnike

Fotovoltaika

Bioplinarna

MHE

Geotermalna

Izraba
jamske vode

Elektro
kotel

Elektro
kotel

Zalogovnik 
toplote

Velenje Šoštanj

TEŠ - Neobnovljivi 
viri energije

Velenje

Šoštanj

Trenutno stanje - 2G
2021

CO2 emisije    100 %

Zanesljiva oskrba

Cenovna sprejemljivost za uporabnike

Pot zelene transformacije
2021 - 2035
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Vodikove tehnologije v brezemisijskem 
transportu in razogljičenju energetike 
za zeleno Velenje 
Projekt je namenjen izvedbi naložb v infrastrukturo za aplikacijo 
vodikovih tehnologij na širšem območju savinjsko-šaleške regije in 
je osredotočen na vzpostavitev zaključenega cikla proizvodnje in 
aplikacije s primarno (izhodiščno) uporabo vodika kot pogonskega 
sredstva v javnem (brezemisijskem) prevozu potnikov. 

Časovnica: 1. faza – posodobitev in 
razširitev obstoječe infrastrukture 
za proizvodnjo in hranjenje vodika 2 
leti po zaprtju finančne konstrukcije 
projekta, realizacija v 2025

Ocenjena vrednost investicije: 
15 mio EUR

Potrebna je tudi izgradnja infrastrukture in razvoj 
tehnologije za proizvodnjo vodika za uporabo v javnem 
potniškem prometu in drugih zelenih projektih v javnih 
objektih ali storitvah. Cilj projekta je vzpostavitev 
storitve mestnega in medmestnega javnega prevoza 
z brezemisijskimi vozili v širšem kontekstu razvoja 
in realizacije dolgoročno vzdržnega sistema za 
proizvodnjo in uporabo vodika kot alternativnega 
vektorja energetske tranzicije v savinjsko-šaleški 
regiji in Republiki Sloveniji. S projektom zasledujemo 
cilje krepitve Zelene Evrope.

Za izvedbo projekta, ki bo omogočil uspešno 
prestrukturiranje regije, pričakujemo podporo pristojnih 
ministrstev, tako iz finančne kot tudi administrativne, 
izvedbene plati (npr. financiranje projekta iz Sklada za 
podnebne spremembe Republike Slovenije). 

Projekt je sestavljen iz treh ključnih elementov: 

• I. posodobitev in razširitev obstoječe infrastrukture za proizvodnjo in hranjenje vodika, 

• II. izgradnja vodikove polnilnice za vozila na gorivne celice (VGC) in 

• III. nakup VGC kategorije M3 za prevoz oseb v javnem transportu. 

4 . 0  C E L O S T N I  I N  T R A J N O S T N I  R A Z V O J
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Nagrade 
in nazivi
Mestna občine velenje se ponaša s številnimi naslovi in 
nazivi, na katere smo zelo ponosni.

• 1. mesto v spletnem glasovanju NAJ lepše in NAJ gostoljubno večje 

mesto v Sloveniji

• 2. mesto po mnenju komisije v kategoriji NAJ lepše in NAJ gostoljubno 

večje mesto v Sloveniji

• Posebno priznanje »ljubljenec ljudskih src«

• Starosti prijazno mesto

• Občina po meri invalidov

• Prostovoljstvu prijazno mesto

• Slovenia Green Destination SILVER

• Mladim prijazna občina

• Branju prijazna občina

• Otrokom prijazno Unicefovo mesto

• Najbolj varno mesto 

• Velenjska plaža – najboljše naravno kopališče

• Finalist za nagrado Zeleni list Evrope (European 

Green Leaf Award)

• Izbrani v Misijo 100 podnebno nevtralnih in 

pametnih mest v Evropi
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Velenje je mesto, prijazno občanom, 
Velenje je mesto s srcem
Velenje je prepoznano po rumenih srcih iz sončnic, ki smo jih postavili ob 60-letnici 
mesta kot fotokotičke na treh različnih lokacijah. Takrat smo tudi začeli promovirati 
Velenje kot mesto, ki ima srce in srčne ljudi, saj smo prepoznavni po tem, da imamo 
veliko število prostovoljcev, da znamo vedno pomagati, prisluhniti in sodelovati ter 
se povezovati. Iz tega je nastal slogan Velenje – mesto s srcem. 

Več kot milijon evrov za storitve socialne košarice

Tudi v letošnjem letu ohranjamo storitve t. i. socialne košarice in z različnimi ukrepi 
skušamo blažiti različne stiske naših občank in občanov; npr. enkratne denarne 
pomoči, brezplačno pravno svetovanje, brezplačni mestni potniški prevozi z 
Lokalcem, varna hiša, center ponovne uporabe, sistem izposoje koles BICY … Za 
storitve socialne košarice letos namenjamo več kot 1,5 mio EUR.



V Velenju sodelujemo, se povezujemo, skupaj načrtujemo

V Mestni občini Velenje si prizadevamo, da je slišan vsak občan, tako smo v letošnjem letu izvedli že kar 
nekaj srečanj – forumov, tudi preko spleta, če je bilo potrebno. Izvedli smo forum s starejšimi, mladimi in 
forum na temo izobraževanja v lokalni skupnosti. Prisluhnili smo predlogom, pobudam in tudi kritikam 
vseh sodelujočih. S sodelavci iz občinske uprave smo obiskali tudi vse krajevne skupnosti in mestne četrti 
ter si na terenu ogledali, kaj lahko še izboljšamo. Skozi takšne različne oblike sodelovanja in povezovanja 
znotraj lokalne skupnosti so se rodile številne ideje in v zadnjih mesecih smo marsikatero že realizirali.
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Mestna občina Velenje
Titov trg 1, 3320 Velenje
Telefon: 03 896 16 00
info@velenje.si
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