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Spoštovani
občanke in
občani,
dragi
Velenjčanke
in Velenjčani!
Septembra Velenje praznuje – 20. september je naš
občinski praznik. In občina – to ni le stavba, ni le ustanova, občina ni le območje znotraj občinskih meja. Je
predvsem skupnost in smo predvsem ljudje. Želim si,
da bi se tega zavedali vsi. Tako bi bilo marsikaj laže in
lepše. Skupaj se še vedno zmore veliko. Pravzaprav
vse. V prazničnem mesecu bomo med drugim uradno
odprli preurejeno otroško igrišče v krajevni skupnosti
Gorica. Odslej bo to prostor, kjer se bodo družili občanke in občani vseh generacij. In uredili smo ga tako, kot
v Velenju znamo – s prostovoljskim delom, s prispevki donatorjev. Dokazali smo, da je še vedno mogoče.
Sodelovanje, druženje in medsebojno razumevanje so
v tem času morda še pomembnejši kot sicer.
Varčevanje je postalo naš spremljevalec na vsakem
koraku, a kljub temu je prav, da ohranjamo tradicijo in
zaznamujemo posebne dogodke in dosežke. Zato vas
vabim – septembra praznujmo skupaj! V mestnih četrtih in v krajevnih skupnostih, v vrtcih, šolah in društvih,
na številnih tradicionalnih in priložnostnih prireditvah.
Poveselimo se z razigrano Piko Nogavičko, odzovimo
se na vabila prizadevnih organizatorjev najrazličnejših
dogodkov, ki jih po bogatem kulturnem poletju ponuja
tudi velenjska jesen.
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V občinski upravi smo se odločili, da vam letos ob prazniku poklonimo tole knjižico. Naj vam služi kot vir
osnovnih informacij. Nekakšen pregled področij našega dela. Seveda vanjo nismo zapisali vsega; naše in
vaše poti se srečajo še pogosteje, naših nalog je še več.
Precej podatkov o dejavnostih Mestne občine Velenje
lahko vedno najdete tudi na spletu – na naši spletni
strani pa tudi na Facebooku in Twitterju. Če česa ne
najdete, če želite vedeti več, podrobneje, so vam vedno na voljo naši sodelavci. Pokličite nas, pišite nam,
oglasite se pri nas na Titovem trgu 1. Tu smo, da vam
svetujemo, da vam pomagamo, da skupaj iščemo odgovore in rešitve.
Ko vam ravno pišem, dovolite, da vam sporočim tudi to: z
občinskim proračunom ravnamo skrbno in gospodarno,
ob tem pa se trudimo, da razvoj naše lokalne skupnosti usmerjamo kar najbolj enakomerno, skladno z načeli
trajnostnega razvoja, z mislijo na slehernega prebivalca.
S ciljem, da bi bilo Velenje gospodarsko razvita, prijazna
in tolerantna skupnost, ki ponuja privlačno bivalno okolje ter visoko kakovost življenja.
Spoštovani, našim najmlajšim občankam in občanom
želim, da bi se dobro počutili v naših vrtcih in na otroških igriščih. Osnovnošolcem, dijakom in študentom
prijetno, zanimivo in uspešno šolsko oziroma študijsko
leto ter ravno prav zabave, druženja, ustvarjalnosti in
športa. Odraslim uspešno soočanje z izzivi vsakdana ter
čim več časa zase in bližnje. Starejšim predvsem zdravja, ki vam bo omogočilo, da ostajate aktivni in užijete
lepe plati zrelega obdobja. Vsem vam, dragi občanke in
občani – od najmlajšega do najstarejšega – ob našem
občinskem prazniku čestitam in vam želim vse dobro!

Bojan Kontič,
župan
Mestne občine
Velenje
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OSEBNA,
IZKAZNICA,
OBČINE,
20. september je
datum slovesnosti
ob odprtju novo
zgrajenega mestnega
središča leta 1959.

Oba simbola lahko
najdete na spletni
strani Mestne
občine Velenje
(www.velenje.si:
e-občina, simboli
MOV) in ju
uporabljate
brez posebnega
dovoljenja, vendar
le, če raba ni v
nasprotju z Odlokom
o grbu in zastavi
občine Velenje
(Ur. v. MOV 14/09).
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površina: 83,5 km2
število občanov s stalnim prebivališčem v
mestni občini Velenje: 32.836 (1. januar 2011)
proračun za leto 2012: 48 mio € (plače 8,3 %, tekoči
odhodki 40,2 %, investicije 51,3 %, rezerva 0,2 %)
občinski praznik: 20. september

simboli občine
Grb in zastavo Mestne občine Velenje sta oblikovala Stane Hafner in Vlado Vrbič, ob petdesetletnici mesta leta 2009 pa ju je delno prenovil Goran
Semečnik. Grb, v katerem čez obzidje Velenjskega
gradu vidimo stolpnico, simbolizira sožitje starega in
novega v našem mestu, barve pa ponazarjajo mladost in optimizem (rumena) ter kvalitetno bivalno
okolje in odgovoren odnos do okolja (zelena).

Koračnica »Graditeljem Velenja« (Ivan Marin st.)
je nastala v zgodnjih šestdesetih letih 20. stoletja,
torej v času najintenzivnejše gradnje mesta. Za himno so del skladbe, ki ga je avtor poimenoval Trio
in obsega dve kitici besedila, ob prazniku Mestne
občine Velenje septembra 2011 razglasili članice in
člani Sveta Mestne občine Velenje. Himna poudarja pomen udarniškega dela in prostovoljstva, izraža
pripadnost Velenjčanov življenjskemu okolju, njihov
ponos na urejenost mesta in željo, da Velenje takšno
ostane tudi v prihodnje.

častni občani
Častni občani mestne občine Velenje so:
akademik prof. dr. Matjaž Kmecl (rojen 1934; literarni zgodovinar, pisatelj, publicist in politik; za častnega občana imenovan 1997); mag. Ivan Marin (1938;
dolgoletni dirigent Pihalnega orkestra Premogovnika
Velenje in ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje; imenovan 2002); prof. dr. Milan Ževart
(1927-2006; zgodovinar, prejemnik številnih državnih in mednarodnih nagrad za raziskovalno, muzealsko in pedagoško delo; imenovan 2003); prof. dr.
Dušan Mlinšek (rojen 1925; gozdarski strokovnjak,
prejemnik številnih mednarodnih priznanj, častni doktor Univerze v Oslu; imenovan 2007) in Ivan Atelšek
(1928-2011; ustanovitelj in dolgoletni generalni direktor podjetja Gorenje; imenovan 2011).
Pred ustanovitvijo Mestne občine Velenje leta 1993
sta bila za častna občana Velenja imenovana tudi Nestl
Žgank (1909-2004; dolgoletni direktor Premogovnika
Velenje in velenjski župan; imenovan 1984) in Franc
Leskošek Luka (1897-1983; narodni heroj in pomemben jugoslovanski politik; imenovan 1977).

Mestna občina
Velenje je ena redkih
občin, ki ima ob
grafičnih simbolih
tudi svojo himno.

Lokalna skupnost
se posameznikom,
skupinam in
institucijam, ki
posebej prispevajo
k razvoju,
prepoznavnosti in
ugledu Velenja v
Sloveniji in svetu
ob občinskem
prazniku zahvali s
posebnimi priznanji:
s Priznanji župana
Mestne občine
Velenje, Plaketami
Mestne občine
Velenje in z Grbi
Mestne občine
Velenje. Občasno,
največ pa enkrat
na štiriletno
mandatno obdobje,
se lahko podeli
tudi naziv »častni
občan mestne
občine Velenje«. Za
častnega občana
je lahko proglašen
posameznik, ki je
izjemno zaslužen
za razvoj občine in
njeno uveljavitev
v državnem ali
mednarodnem
merilu.
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partnerska in prijateljska mesta
V tako imenovano »krožno partnerstvo« je Mestna
občina Velenje povezana z osmimi evropskimi mesti:
Albacete (Španija), Esslingen am Neckar (Nemčija),
Neath Port Talbot (Velika Britanija), Norrköping
(Švedska), Piotrkow Trybunalski (Poljska), Schiedam
(Nizozemska), Udine (Italija) in Vienne (Francija).

Mestna občina
Velenje je ves
čas dejavna tudi
na področju
mednarodnega
sodelovanja.

Listino o prijateljstvu in sodelovanju smo podpisali z
mesti: Čehov (Rusija), Gazibaba (Skopje, Makedonija),
Lukavac (Bosna in Hercegovina), Plevlja (Črna gora),
Prievidza (Slovaška), Valjevo (Srbija).

Bojan Kontič je
od leta 1963, ko je
bil sedež občine iz
Šoštanja prestavljen
v Velenje, deseti
velenjski župan.
Njegovi predhodniki
so bili Ludvik Mali
(1963-1965), Anton
Močilnik (19651966), Peter Krapež
(1966-1969), Nestl
Žgank (1969-1978),
Franjo Korun
(1978-1982), Janez
Basle (1982-1986),
Drago Šulek (19861990), Pankrac
Semečnik (19901994) in Srečko
Meh (1994-2010).
Do leta 1994 so se
velenjski župani
uradno imenovali
»predsednik
Skupščine Občine
Velenje«.
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Med našimi prijateljskimi občinami so tudi:
Feldkirchen (Avstrija), Palilula (Beograd, Srbija),
Split (Hrvaška), Ulcinj (Črna gora), Vranje (Srbija),
Vrnjačka Banja (Srbija), Qingdao (Kitajska).
S številnimi mesti iz evropskih in drugih držav pa
Mestna občina Velenje sodeluje tudi priložnostno,
najpogosteje v okviru projektov, sofinanciranih iz
evropskih denarnih skladov.

organi občinske uprave
Na lokalnih volitvah oktobra 2010 je bil za župana Mestne občine Velenje izvoljen Bojan Kontič.
Imenoval je dva podžupana: Srečka Korošca (pooblaščenega za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi
in z mestnimi četrtmi), in dr. Franca Žerdina (pooblaščenega za družbene dejavnosti), ki tudi nadomešča
župana, ko je ta odsoten.

Svet Mestne občine Velenje
V mandatu 2010–2014 je sestava sveta sledeča:
Stranka SD, Socialni demokrati – 11 članic in
članov: Srečko Meh, Dimitrij Amon, Franc Blatnik,
Marjana Marija Koren, Irena Poljanšek Sivka, mag.
Dragica Povh, Drago Seme, Bojan Škarja, Bojan Voh,
dr. Franc Žerdin in Jože Zupančič.
Stranka SDS, Slovenska demokratska stranka
– 10 članic in članov: Anton De Costa, Irma Fürst
Lah, mag. Alenka Gortan, Terezija Jaklič, Rolando
Kaligaro, Ignac Novak, Janez Podbornik, Franc Sever,
mag. Jurij Terglav in Stanislav Videmšek.
Stranka DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije – 5 članic in članov: Majda
Gaberšek, Marjan Hiršelj, Ludvik Hribar, Srečko
Korošec, Erika Veršec.
Stranka LDS, Liberalna demokracija Slovenije –
1 član: dr. Adnan Glotić.
Stranka NSi, Nova Slovenija - krščanska ljudska
stranka – 1 član: Andrej Kuzman.
Stranka PS, Pozitivna Slovenija – 1 član: Jožef
Kavtičnik.
Stranka SMS, Stranka mladih Slovenije – 1 član:
Robert Bah.
Dva člana in ena članica Sveta Mestne občine Velenje
pa ne delujejo pod okriljem političnih strank, ampak
so samostojni svetniki: mag. Maja Hostnik, Rafael
Goršek in Mihael Letonje.

Svet Mestne občine
Velenje šteje
33 članov.
V okviru Sveta
Mestne občine
Velenje delujejo
tudi različni
odbori in komisije,
katerih člani
se posameznim
področjem še
podrobneje
posvečajo, o
njih temeljiteje
razpravljajo,
usklajujejo mnenja
in sprejemajo
usmeritve.
Ta delovna telesa so:
→ Komisija
za mandatna
vprašanja, volitve in
imenovanja,
→ Komisija za
pripravo statuta
občine, poslovnika
sveta in pravna
vprašanja,
→ Komisija za
priznanja,
→ Komisija za
prošnje in pritožbe,
→ Odbor za
gospodarstvo,
→ Odbor za področje
gospodarskih javnih
služb,
→ Odbor za področje
negospodarskih
javnih služb,
→ Odbor za okolje in
prostor,
→ Komisija za
spremljanje
dela občinskega
redarstva in
občinske inšpekcije,
→ Komisija
za mladinska
vprašanja.
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Nad zakonitostjo
in pravilnostjo
poslovanja ter
gospodarnostjo
ravnanja z občinskim
premoženjem bdi
nadzorni odbor.

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
Nadzorni odbor ocenjuje delo, učinkovitost in finančno poslovanje vseh uporabnikov občinskih proračunskih sredstev – občinskih organov, uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov.
Članice in člani Nadzornega odbora Mestne občine Velenje v mandatu 2010–2014 so: Borka Čosić
(predsednica), Janez Basle, Mitja Kopušar, Marija
Antonija Kovačič, Teodor Merc, Karina Špegel in
Franc Vetrih.

organigram
občinske uprave

(Uradi in službe občinske uprave)
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ožji deli občine
KS = Krajevna skupnost
MČ = Mestna četrt

KS Stara vas

PS = Predsednik-ca Sveta

Koroška cesta 40 b
PS KS: Matjaž Zupanc

KS Bevče

KS Staro Velenje

Bevče 49
PS KS: Bogomir Trebičnik

Stari trg 19
PS KS: Andrej Kozlevčar

KS Cirkovce

KS Šalek

Škalske Cirkovce 11
PS KS: Franc Kotnik

Gasilski dom Šalek, Šalek 74 a
PS KS: Ladislava Jan

KS Gorica

KS Šentilj

Goriška cesta 45
PS KS: Jožef Kandolf

Arnače 1
PS KS: Janez Podbornik

KS Kavče

KS Škale–Hrastovec

Kavče 15
PS KS: Andrej Kuzman

Škale 85 b
PS KS: Božidar Repnik

KS Konovo

KS Šmartno

Konovska cesta 21
PS KS: Karl Stropnik

Šmarška 24 a
PS KS: Sonja Zavolovšek

KS Paka

KS Vinska Gora

Paka pri Velenju 68
PS KS: Srečko Avberšek

Vinska Gora 31 a
PS KS: Jože Ograjenšek

KS Pesje

MČ Desni breg

Podgorska cesta 1
PS KS: Franc Obu

Kersnikova 1
PS MČ: Marijan Nikolič

KS Plešivec

MČ Levi breg – zahod

Plešivec 32
PS KS: Janko Kotnik

Foitova 2
PS MČ: Robert Podpečan

KS Podkraj

MČ Levi breg – vzhod

Kardeljev trg 5
PS MČ: Barbara Valerija Tori
BELEŽKA

Podkraj pri Velenju 7 c
PS KS: Franc Vedenik

Mestna občina
Velenje je razdeljena
na tri mestne
četrti in šestnajst
krajevnih skupnosti.
Taka delitev
zagotavlja visoko
stopnjo lokalne
demokracije, saj
združuje interese
prebivalcev na
lokalni ravni.
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ROJSTVO,,
VRTEC,,
ŠOLA,
Vlogo za enkratno
denarno pomoč za
novorojence najdete
na www.velenje.si
(e-občina, e-vložišče,
obrazci). Vsem, ki
oddajo vlogo, župan
Mestne občine
Velenje pošlje tudi
čestitko in jih v
septembru, mesecu
občinskega praznika,
povabi na sprejem,
kjer prejmejo darilce.

V Mestni občini Velenje smo vsakega novorojenega
občana iskreno veseli. Starši novorojencev, ki imajo
stalno bivališče v naši občini, so upravičeni do enkratne denarne pomoči za novorojence, ki trenutno
znaša 100 evrov.
V Velenju varstvo in vzgojo predšolskih otrok organiziramo v dvanajstih enotah Vrtca Velenje, ki delujejo
na sedemnajstih lokacijah. Enote Vrtca Velenje so:
Najdihojca (Prešernova 3), Ciciban (Koželjskega 8),
Vrtiljak (Cesta talcev 20), Sonček (Arnače 2), Vinska
Gora (Vinska Gora 12), Cirkovce (Škalske Cirkovce
11), Lučka (Kardeljev trg 12), Enci Benci (Kardeljev
trg 2), Čebelica (Konovska 21), Tinkara (Šlandrova
11 a), Jakec (Ulica Pohorskega bataljona 14) in
Jurček (Škale 138). Prostore za vrtec smo uredili tudi
v osnovnih šolah Antona Aškerca, Gorica in Livada, v
Vili Mojci ter v Tilnovem domu v Šentilju.
Mestna občina Velenje je ustanoviteljica šestih
osnovnih šol ter Centra za vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje Velenje. Veliko učencev, dijakov in odraslih se vsako leto izobražuje tudi v Glasbeni šoli
Fran Korun Koželjski Velenje ter v Ljudski univerzi
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Velenje. Šolski center Velenje združuje pet srednjih
(Rudarska šola, Strojna šola, Elektro in računalniška
šola, Šola za storitvene dejavnosti, Gimnazija) in Višjo
strokovno šolo ter Medpodjetniški in izobraževalni
center. V Velenju imamo tudi Visoko šolo za varstvo
okolja in Fakulteto za energetiko. Dijaki in študentje, ki niso doma v Velenju, lahko bivajo v Dijaškem
in študentskem domu, ki smo ga uredili v sklopu
Mladinskega hotela (Efenkova cesta 61 a, Velenje).
Mestna občina Velenje je za izvajanje posebnega
linijskega prevoza učencev, vključno s prevozom
učencev na invalidskih vozičkih, za obdobje osmih
let (2012-2020) podelila koncesijo. Kot najugodnejši ponudnik je bilo na javnem razpisu za izvajalca
šolskih prevozov izbrano podjetje Izletnik Celje, d. d.,
s partnerjem APS, d. d.
Naša zadnja velika pridobitev na področju izobraževanja je nova stavba na Trgu mladosti – večnamenski objekt Gaudeamus, za katerega je Mestna občina
Velenje prispevala 53 % sredstev (celotna vrednost
projekta znaša 4,6 milijona evrov). Gaudeamus ponuja sodobne prostore za visokošolsko izobraževanje, prehranjevanje dijakov in študentov, multimedijski center Kunigunda ter strokovno šolsko knjižnico.

Trudimo se, da
vedno zagotovimo
dovolj prostora za
vse otroke, ki jih
starši želijo vključiti
v vrtec. Skrbimo,
da so vrtci dobro
vzdrževani in
primerno opremljeni.
Prav tako posebno
skrb namenjamo
urejenosti otroških
igrišč. Poleg
osrednjega mestnega
otroškega igrišča ob
Šaleški cesti, ki je
odprto vsak dan od
8. ure do mraka, so
otrokom in njihovim
spremljevalcem na
voljo tudi igrišča ob
vrtcih (pri enotah
Tinkara, Vrtiljak
in Jakec, poleti pa
tudi pri Cicibanu in
Lučki) in osnovnih
šolah. Ta igrišča
so v času poletnih
počitnic odprta od
ponedeljka do petka
od 10. ure do mraka.
Župan Mestne občine
Velenje vsako leto ob
začetku šolskega leta
pripravi sprejem za
prvošolke in prvošolce,
ob koncu šolskega leta
pa za najuspešnejše
učenke in učence
zaključnih razredov
osnovne šole. Posebno
pozornost vsako leto
župan izkaže tudi
zlatim maturantom
ter drugim izjemno
uspešnim dijakom, ob
svetovnem dnevu
učiteljev pa na druženje povabi strokovne
delavce velenjskih
vrtcev in šol.
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Mestna občina
Velenje vsako
leto (predvidoma
v prvi polovici
septembra) objavi
javni razpis za
enoletne štipendije
in enkratne denarne
pomoči za posebno
nadarjene študente
ter študente
razvojno prednostnih
poklicnih usmeritev.
Zanje bomo letos
namenili 40 tisoč
evrov.

VRTEC
Vrtec Velenje

Šlandrova 11, 3320 Velenje
Telefon: (03) 898 24 00
Spletna stran: www.vrtec-velenje.si
E-pošta: tajnistvo@vrtec-velenje.si

osnovne šole
OŠ Antona Aškerca Velenje

Jenkova cesta 2, 3320 Velenje
Telefon: (03) 898 27 70
Spletna stran: www.o-aavelenje.ce.edus.si
E-pošta: zdenko.gorisek@guest.arnes.si

OŠ Gorica Velenje

Goriška cesta 48, 3320 Velenje
Telefon: (03) 898 42 50
Spletna stran: www.osgorica-velenje.si
E-pošta: ravnatelj@o-gorica.ce.mss.edus.si
V sklopu projekta
Velenje, Unicefovo
otrokom prijazno
mesto, smo na
območju občine
uredili tudi
enaindvajset varnih
točk, kamor se otroci
in mladostniki
lahko zatečejo po
pomoč. Na vsaki
od varnih točk
delujejo usposobljeni
prostovoljci.
Zemljevid varnih
točk je objavljen v
posebni zloženki,
ki so jo prejeli
vsi osnovnošolci,
dostopna pa je tudi
na spletni strani
Mestne občine
Velenje (www.velenje.
si: Projekti, Otrokom
prijazno Unicefovo
mesto).
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OŠ Gustava Šiliha Velenje

Vodnikova 3, 3320 Velenje
Telefon: (03) 898 42 20
Spletna stran: www.os-gustavasiliha.com
E-pošta: o-gsvelenje.ce@guest.arnes.si

OŠ Livada Velenje

Efenkova 60, 3320 Velenje
Telefon: (03) 898 42 70
Spletna stran: www2.arnes.si/~oscelive1s/
E-pošta: tatjana.zafosnik@guest.arnes.si

OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje

Kidričeva 21, 3320 Velenje
Telefon: (03) 898 33 60
Spletna stran: www.mpt-velenje.si
E-pošta: os.mpt-velenje@guest.arnes.si

OŠ Šalek Velenje

Šalek 87, 3320 Velenje
Telefon: (03) 898 13 00
Spletna stran: www2.arnes.si/~oscesa6s/
E-pošta: os-salek.velenje@guest.arnes.si

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
Velenje
Kidričeva cesta 19, 3320 Velenje
Telefon: (03) 898 68 40
Spletna stran: www.cviu-velenje.si
E-pošta: cviu@guest.arnes.si

Leta 2011 je Mestna
občina Velenje
prejela priznanje za
prispevek k razvoju
in ugledu Univerze v
Mariboru.

Mestna občina Velenje za vzdrževanje vrtcev in osnovnih šol letno nameni približno 700 tisoč evrov.
Otrokom prijazno UNICEF-vo mesto je UNICEF-ov
mednarodni projekt. Vanj so vključena mesta, katerih
župani sprejmejo obveznost, da bodo mesto z reševanjem okoljskih težav, urejanjem rekreativnih in zelenih površin, varnega prometa ter humanitarnimi akcijami pospešeno razvijali tako, da bo prijazno do otrok.

Velenje je
otrokom prijazno
UNICEF-ovo mesto.

In v Velenju smo prijazni do vseh otrok. S pomočjo
Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje mladim
dajemo priložnost, da svoje mnenje izrazijo v otroškem
parlamentu, vsem otrokom (tudi socialno šibkim in tistim s posebnimi potrebami) omogočamo letovanje,
skrbimo, da so počitnice aktivne za tiste, ki ostanejo
doma, pa tudi za to, da dedek Mraz vsako leto obišče
vse otroke ter starim od 3 do 6 let prinese darilce.

BELEŽKA

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo različne ukrepe,
s katerimi dokazujejo, da se zavedajo pomena aktivne vloge mladih v družbi ter ustvarjajo ustrezne pogoje za njihovo življenje in razvoj. Poseben poudarek
pri ocenjevanju je namenjen presoji udeležbe mladih v procesih odločanja, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in sistemskega ukvarjanja z
mladimi ter s področji izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja in stanovanjske politike.

Velenje je mladim
prijazna občina.
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KULTURA,
IN ŠPORT,
Kultura je
pomembna
sestavina našega
bivanja. Je gonilo
razvoja vsakega
posameznika,
skupnosti,
naroda. Spodbuja
ustvarjalnost in
napredek na vseh
področjih. V Velenju
je imela kultura
vedno pomembno in
posebno mesto. Tako
ne preseneča, da so
se pri nas oblikovali
mnogi prepoznavni
umetniki, ustvarjalci
in poustvarjalci.
Našo skupnost
zaznamuje tudi
sobivanje različnih
kultur, v sožitju in
dialogu.

Na področju kulture v Velenju deluje več javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje.
Delovanje kulturnih društev podpiramo preko Zveze
kulturnih društev, poleg tega pa za kulturne projekte
in programe vsako leto namenimo še precej finančnih sredstev, ki jih razdelimo s pomočjo javnih razpisov (Javni razpis za izbiro kulturnih programov in
projektov, ki jih sofinancira Mestna občina Velenje;
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih
aktivnosti, ki jih sofinancira Mestna občina Velenje;
Razpis za sofinanciranje in financiranje projektov
mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje). V
letu 2012 je bilo teh sredstev 89.500 evrov.
Velenje je znano kot mesto številnih in kvalitetnih
kulturnih prireditev. Vsako leto jih pripravimo več kot
1.500 (letos, v letu Evropske prestolnice kulture, še
mnogo več). Festival Velenje vsak mesec izda koledarček, v katerem so naštete kulturne, športne in druge prireditve, ki jih lahko obiščete. Mesečni koledar
prireditev je dostopen tudi na www.festival-velenje.si.
V letu 2011 so imele velenjske kulturne prireditve
več kot 200 tisoč obiskovalcev.
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Tel.: (03) 898 25 70
www.festival-velenje.si
info@festival-velenje.si

Mladinski center Velenje

Ustanova Velenjska
knjižna fundacija
Tel.: (03) 587 09 20
www.lirikonfest.si
ivo.stropnik@velenje.si

Tel.: (03) 898 19 22
www.mc-velenje.si
www.kunigunda.org
marko.pritrznik@mc-velenje.si

Zveza kulturnih društev
Šaleške doline

Knjižnica Velenje

Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne
dejavnosti
Območna izpostava Velenje

Tel.: (03) 898 25 66
www.vel.sik.si
tajnistvo@vel.sik.si

Muzej Velenje

Tel.: (03) 898 26 30
www.muzej-velenje.si
info@muzej-velenje.si

Tel.: (03) 587 12 76
tatjana.vidmar1@siol.net

Tel.: (03) 897 33 60
http://www.jskd.si
oi.velenje@jskd.si

Velenje je
partnersko mesto
Evropske prestolnice
kulture 2012.

Galerija Velenje
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Tel.: (03) 897 68 40
www.galerijavelenje.si
info@galerijavelenje.si
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BELEŽKA

Festival Velenje
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Ponosni smo na
številne športne
ambasadorje
Velenja in na vse
njihove odlične
dosežke. Vsako
leto izberemo
najuspešnejše
športnice, športnike
in ekipe ter jim na
prireditvi Športnik
leta izkažemo
posebno priznanje.
Športnike pa
ob odmevnejših
rezultatih s čestitko,
sprejemom in
protokolarnim
darilom nagradi
tudi župan Mestne
občine Velenje.
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V Velenju z urejanjem telovadnic, dvoran, športnih
igrišč, peš in kolesarskih poti ter drugih površin, namenjenih športu in rekreaciji, ter s podporo športnim
klubom in društvom k ukvarjanju s športom in zdravemu načinu življenja vabimo vse občanke in občane. Posebej spodbujamo množičnost med mladimi in
ves čas podpiramo tudi vrhunski šport.
Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za
upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov smo ustanovili javni zavod Rdeča dvorana ŠRZ, v
okviru katerega deluje tudi strokovna služba Športne
zveze Velenje. V športno zvezo je včlanjenih več kot
50 športnih društev in klubov, katerih člani gojijo najrazličnejše športne panoge.

Rdeča dvorana, ŠRZ

Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Tel.: (03) 898 74 00; (03) 897 02 04 (bazen)
info@srz-rdeca-dvorana.si

Športna zveza Velenje

Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Tel.: (03) 897 54 10
sportnazveza.velenje@gmail.com

Slovenijo je letos
na olimpijskih in
paraolimpijskih
igrah v Londonu
zastopalo pet naših
občanov oziroma
članov velenjskih
športnih klubov.

Mestna občina Velenje vsako leto, praviloma decembra, objavi Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.
V občinskem proračunu za leto 2012 je za ta razpis
namenjenih 335 tisoč evrov. Poleg tega klubom in
društvom, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje, dodeljujemo tudi finančna sredstva za
nadpovprečne športne dosežke. V letu 2012 bo teh
sredstev 330 tisoč evrov.
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ZDRAVJE,
Mestna občina
Velenje je skupaj z
občinama Šoštanj
in Šmartno ob Paki
ustanoviteljica
Zdravstvenega
doma Velenje in
Lekarne Velenje. S
pomočjo teh dveh
javnih zavodov
pa tudi s podporo
številnim društvom
s področja zdravja
ter s preventivnimi
in ozaveščevalnimi
dejavnostmi
skrbimo za eno
temeljnih vrednot
naših občank in
občanov.
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V Mestni občini Velenje med svoje prednostne naloge seveda uvrščamo tudi izboljševanje zdravja prebivalk in prebivalcev, kar skušamo doseči z različnimi
ukrepi na področjih javnega prometa, urbanega načrtovanja, izobraževalnih, športnih in drugih aktivnosti, socialnih mrež, komunalne oskrbe, bivalnih možnosti, kakovosti življenja, oskrbe s hrano, promocije
zdravja ... S podpisom listine v podporo zdravju naklonjenih in varnejših mest smo se leta 2010 tudi
uradno pridružili lokalnim skupnostim, ki pri snovanju svojega razvoja upoštevajo zakonitosti zdravega
urbanega načrtovanja.
Enakovreden dostop do kvalitetnih zdravstvenih
storitev še vedno razumemo kot eno osnovnih človekovih pravic. V Zdravstvenem domu Velenje poleg
ambulant splošne medicine delujejo tudi predšolske,
šolske, ginekološke ter psihološke in psihiatrične
ambulante, dermatološka, internistična, ORL, metadonska in logopedska ambulanta, dežurna ambulanta, reševalna postaja, dispanzer za medicino dela in
športa, zobozdravstvene ambulante, patronaža, rentgen in ultrazvok, fizioterapija, diagnostični laboratorij
ter zdravstveno vzgojni center (CINDI delavnice, šola
za bodoče starše, preventivni šolski programi ...).

Zdravstveni dom Velenje

Vodnikova 1, 3320 Velenje
Elektronski naslov: info@zd-velenje.si
Telefon: (03) 899 54 00

Lekarna Velenje

Lekarna Center Velenje

Vodnikova ulica 1, tel.: 03 898 18 80
Poslovni čas: od ponedeljka do petka od 7:00 do 19:00,
sobota zaprto.
Dežurstvo: od ponedeljka do četrtka od 19:00 do 7:00 ure,
petek od 19:00 do 7:30,
od sobote od 19:00 dalje do ponedeljka do 7:00 ure
(odmor od 13:00 do 14:00).

Nujna medicinska
pomoč: pokliči 112!
Dežurna ambulanta:
pokliči (03) 899 54 45!

Lekarna Cankarjeva Velenje

Cankarjeva cesta 2 b, tel.: 03 897 63 80
Poslovni čas: od ponedeljka do petka od 7:30 do 18:00,
sobota od 7:30 do 13:00.

Lekarna Kersnikova Velenje

Kersnikova cesta 2 d, tel.: 03 897 05 70
Poslovni čas: od ponedeljka do četrtka od 7:00 do 17:00,
petek od 7:00 do 15:00,
sobota zaprto,
v času letnih dopustov (julij in avgust)
od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00,
sobota zaprto.

Lekarna Trebuša Velenje

BELEŽKA

Celjska cesta 40, tel.: 03 897 03 78
Poslovni čas: od ponedeljka do petka od 9:00 do 21:00 ure,
sobota od 8:00 do 21:00 ure,
nedelja in prazniki zaprto.
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CESTE,,
PARKI, VODA,,
ODPADKI,
Velenje se vsa leta
uvršča na najvišja
mesta lestvice
najlepše urejenih
mest v akciji Moja
dežela, lepa in
gostoljubna. V
desetih letih smo
prvo mesto dosegli
že šestkrat.
V Velenju je več kot
95 % gospodinjstev
priključenih na
javni vodovod,
za katerega
Komunalno podjetje
Velenje opravlja
stalni nadzor
kvalitete pitne vode.

Mestna občina Velenje s pomočjo javnih podjetij,
koncesionarjev in pogodbenih izvajalcev skrbi, da je
naše okolje urejeno in da nam ponuja prijetne ter
udobne bivalne pogoje.
Leta 2009 smo s podjetjem za urejanje prostora PUP
Velenje, d. d., za obdobje 15 let sklenili pogodbo
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni
občini Velenje. Po tej pogodbi je koncesionar dolžan
v štirih letih urediti in obnoviti vse občinske javne
ceste in poti (tudi makadamske), v naslednjih 11
letih pa jih primerno in skrbno vzdrževati. Vrednost
pogodbenih del znaša skoraj 28 milijonov evrov,
vključuje pa tudi opravljanje zimske službe na celotnem območju mestne občine Velenje.
Leto kasneje, torej leta 2010, smo podpisali tudi
pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin. Izbrani
izvajalec, Andrejc nizke gradnje, urejanje okolja, d.
o. o., bo tako do leta 2020 urejal, vzdrževal, pometal in čistil utrjene, zelene in druge javne površine.
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Pogodbena dela v vrednosti nekaj več kot 9 milijonov evrov vključujejo tudi košnjo, cvetlične zasaditve in obrezovanje drevja, praznjenje košev,
vzdrževanje urbane opreme, vodometov in igral ter
izobešanje zastav.

S sklenitvijo večletnih
koncesijskih pogodb
smo stroške urejanja
in vzdrževanja
občinskih cest in
javnih površin
zmanjšali za 27 %.

Komunalno podjetje Velenje ureja tudi naša pokopališča (Podkraj, Škale, Plešivec, Šentilj, Vinska Gora).
V sklopu pogrebno–pokopališke dejavnosti Mestna
občina Velenje skrbi tudi za govornike na pogrebih.

Komunalne storitve
zaradi učinkovitosti
in racionalnosti
urejamo vse tri
občine Šaleške
doline (Velenje,
Šoštanj, Šmartno
ob Paki) skupaj.
Dejavnosti na
področju oskrbe
s komunalnimi
dobrinami opravlja
Komunalno podjetje
Velenje. Trenutno
potekata dva velika
in zahtevna projekta
– Celovita oskrba s
pitno vodo v Šaleški
dolini ter Odvajanje
in čiščenje odpadnih
voda v Šaleški dolini.
Njuna izvedba je za
Šaleško dolino zelo
pomembna, saj bomo
tako zgradili novo in
obnovili dotrajano
komunalno infrastrukturo. Skupna
vrednost prvega
projekta znaša 41
milijonov evrov,
drugi pa je vreden 3
milijone evrov.
Za izvedbo projektov
smo uspeli pridobiti
znaten (58 %)
delež sredstev iz
Kohezijskega sklada
Evropske unije, nekaj
pa tudi državnih
(okoli 10 %).

Odpadke v naši občini zbiramo ločeno. Mešane komunalne odpadke iz črnih posod na prekladalni
postaji iz smetarskih vozil preložijo v večje kontejnerje ter jih odpeljejo v Regijski center za ravnanje z
odpadki (RCERO) Celje. Tam odpadke z mehansko–
biološko obdelavo predelajo, za reciklažo ali energetsko izrabo še uporabne snovi pa izločijo. Tako na
odlagališču v Bukovžlaku odložijo le okoli 35 % preostanka odpadkov.
Biološke odpadke, ki jih zbiramo v rjavih posodah, v
RCERO Celje kompostirajo.
V zbiralnicah oziroma na ekoloških otokih zbrano embalažo (papir, plastiko, pločevinke, steklo) oddamo
embalažnim družbam, ki jo sortirajo in poskrbijo za
predelavo. Tako imenovani snovni tok je predpisan tudi
za vse v zbirnih centrih in ob akcijah zbrane odpadke.
Zbirna centra imamo v Velenju dva. Centralni zbirni
center »Velenje I« na lokaciji nekdanjega odlagališča
ob Škalskem jezeru je od novembra do marca med
tednom odprt od 7. do 15. ure in ob sobotah od 8. do
13. ure, od 1. marca do konca oktobra pa od 7. do 18.
ure med tednom in od 8. do 13. ure ob sobotah.
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Ko pripeljete
odpadke v zbirni
center, imejte s sabo
potrdilo o plačilu
zadnje položnice
podjetja za ravnanje
z odpadki PUPSaubermacher, d.o.o.
in osebni diokument.
Samo tako boste
odpadke lahko
oddali brezplačno.
Želimo si, da bi
čim več občanov
pravilno ravnalo
z odpadki in
zmanjšalo količino
odpadkov, ki jih
ustvarijo, omogočalo
ponovno uporabo,
recikliranje ter
energetsko izrabo
odpadkov.

Mestna občina
Velenje je bila v letu
2011 na področju
ravnanja z odpadki
najuspešnejša
slovenska občina –
prejeli smo drugo
nagrado v kategoriji
Najbolj zelena
mestna občina (leta
2010 prvo) in prvo
v kategoriji Najbolj
zelena mestna
občina na področju
ravnanja z odpadki.
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Zbirni center »Velenje II« smo uredili na lokaciji nekdanjega skladišča gradbenega materiala Era (ob Koroški
cesti). Ta je odprt vsako soboto od 8. do 10. ure.
Občanke in občani mestne občine Velenje lahko v obeh
zbirnih centrih brezplačno oddajo papir in kartonsko
embalažo, plastično, kovinsko in stekleno embalažo,
oblačila in tekstil, fluorescentne cevi in druge odpadke,
ki vsebujejo živo srebro, baterije in akumulatorje, električno in elektronsko opremo (hladilnike, skrinje, TV
sprejemnike, monitorje, štedilnike, pralne stroje …), les,
plastiko, kovine in kosovne odpadke. Nevarne odpadke
(lake, barve, zdravila, škropiva, kozmetiko, olja ...) sprejemajo le v zbirnem centru »Velenje I«.
Mestna občina Velenje se je septembra 2010 vključila v projekt UseReuse, v sklopu katerega pripravljamo
odprtje Centra ponovne uporabe (CPU). CPU je socialno podjetje, ki omogoča zaposlovanje teže zaposljivih
brezposelnih oseb, deluje pa kot zbirni center za vse
še uporabne predmete (aparati, športna oprema, pohištvo ...). Te bodo zaposleni v CPU prenovili, popravili
in po simbolični ceni prodali. CPU odpira svoja vrata
na Koroški cesti (ob Komunalnem podjetju Velenje)
še to jesen. Vabljeni! Prinesite, česar ne potrebujete
več. Komu drugemu lahko pride zelo prav!
Mestna občina Velenje s pomočjo pogodbenih izvajalcev skrbi tudi za opravljanje gospodarske javne
službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili ter za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali.

Uporabne telefonske številke:
dežurni predstavnik koncesionarja PUP Velenje, d. d.
↳ 041 640 206
dežurni predstavnik Komunalnega podjetja Velenje
za sistem ogrevanja
↳ 03 / 896 12 56

Okvare javne
razsvetljave lahko
sporočite na
elektronski naslov
info@velenje.si
ali na brezplačno
telefonsko številko
080 88 09.

dežurni predstavnik Komunalnega podjetja Velenje
za vodovodni in kanalizacijski sistem
↳ 03 / 898 94 20
Pokopališče Podkraj
↳ 03 / 896 44 90
PUP Velenje, d. d.

Koroška cesta 40/a, 3320 Velenje
Tel.: (03) 896 87 00
E-naslov: info@pup.si

Andrejc nizke gradnje, urejanje okolja, d. o. o.
Topolšica 199 b, 3325 Šoštanj
Tel.: (03) 589 22 21
E-naslov: info@andrejc.si

PUP-Saubermacher, Podjetje za ravnanje z odpadki, d.o.o.
Koroška cesta 46
Tel.: (03) 896 87 11
E-naslov: podjetje@pup-saubermacher.si

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Koroška cesta 37 b
3320 Velenje
Tel.: (03) 896 11 00, 080 80 34

Od leta 2002 okolje
v naši občini v
poletnih mesecih
urejamo tudi s
pomočjo projekta
Čisto moje Velenje.
To je projekt, v
okviru katerega
Mestna občina
Velenje omogoča
počitniško delo za
dijake in študente.
Doslej jih je
sodelovalo že okoli
3 tisoč. Mladi
urejajo javne
površine ter okolico
šol in javnih
zavodov, pomagajo
pa tudi v Domu za
varstvo odraslih
Velenje, v Knjižnici
in Festivalu Velenje,
TIC-u, Mladinskem
hotelu, pri gasilcih,
tabornikih in
Medobčinski zvezi
prijateljev mladine
Velenje.
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STANOVANJA,
IN GRADNJA,
Mestna občina
Velenje ima
na voljo tudi
šestnajst bivalnih
enot, s pomočjo
katerih lahko
začasno rešimo
težave družin ali
posameznikov, ki
se zaradi različnih
razlogov (deložacija,
nesreča, nasilje ...)
znajdejo brez strehe
nad glavo.
V letošnjem letu
smo do stanovanja
pomagali že več
kot petdesetim
družinam.
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V občinski upravi si prizadevamo, da bi vsem našim
občankam in občanom omogočili ustrezne bivalne
razmere, zato ves čas občinska sredstva namenjamo tudi za stanovanjsko izgradnjo. Mestna občina
Velenje je lastnica 820 stanovanj. V letošnjem letu
smo kupili 39 stanovanj na Kosovelovi ulici, ko bo
zgrajen Poslovno stanovanjski objekt Gorica, pa
bomo pridobili še 67 stanovanj, ki jih bomo po razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem lahko
oddali našim občankam in občanom.
Najemniki občinskih stanovanj lahko na Mestno občino Velenje naslovijo tudi vlogo za odkup stanovanja. Odkup prosilcem odobrimo na podlagi načrta
ravnanja s premoženjem, ki ga potrdi Svet Mestne
občine Velenje.
Vsak graditelj je tudi zavezanec za plačilo komunalnega prispevka. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme in se
določa glede na površino in opremljenost parcele s
komunalno opremo, glede na neto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oziroma glede
na izboljšanje opremljenosti parcele s komunalno

opremo. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik objekta, ki se na novo priključuje
na komunalno opremo, ter lastnik objekta, ki mu bo
povečal neto tlorisno površino ali spremenil njegovo namembnost. Potrdilo o plačanem komunalnem
prispevku je eden od pogojev za izdajo gradbenega
dovoljenja.
Z investitorji večjih objektov se dogovarjamo, da v
okviru lastnega projekta na območju gradnje poskrbijo tudi za komunalno infrastrukturo. Tako smo na
primer z nakupovalnim centrom Jager dobili novo
krožišče in komunalne vode, z Veleja parkom prav
tako krožišče, s Pilon centrom Trebuša suhi zadrževalnik, ki preprečuje poplavljanje potoka Trebušnica
(vrednost 580 tisoč evrov), z Mercator centrom pa
178 parkirnih mest v garažni hiši, meteorno kanalizacijo in posodobljeno občinsko cesto s pločnikom.

Dobro je, da ob
nakupu ali prodaji
zemljišča ter preden
se odločamo za
gradnjo, pridobimo
Lokacijsko
informacijo. V
tem dokumentu
bodo zapisani
vsi pomembnejši
podatki o zemljišču:
je gradnja mogoča,
kakšni so pogoji za
gradnjo, je zemljišče
del katerega od
varovalnih pasov ...
Pred desetletjem
je Mestna občina
Velenje kot ena
prvih slovenskih
občin ponudila
spletni dostop
do informacij o
urejanju prostora
(www.velenje.
si: e-občina, GISprostorske karte).
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GOSPODARSTVO,,
TURIZEM IN,
KMETIJSTVO,
Za projekte,
izvedene v obdobju
2004–2014, je
Mestna občina
Velenje pridobila že
več kot 7,5 milijonov
evropskih sredstev
(med drugim
tudi za obnovo
Vile Biance, ki je
bila v strokovnih
krogih prepoznana
kot primer dobre
prakse).
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Velenje je še vedno najbolj prepoznavno po Gorenju
in Premogovniku Velenje, poleg teh »velikanov« pa
je pri nas še veliko uspešnih in inovativnih podjetij.
Osnovne dejavnosti so predvsem proizvodnja strojev in naprav, rudarstvo in energetika, gradbeništvo,
predelovalna industrija, storitvene dejavnosti in trgovina. Registriranih je več kot dva tisoč poslovnih
subjektov, od tega okoli 650 gospodarskih družb.
Mestna občina Velenje v zadnjem obdobju intenzivno spodbuja predvsem razvoj malih in srednje velikih podjetij. Tako po svojih močeh prispevamo k
ustanavljanju novih delovnih mest. Na Koroški cesti
37 a smo uredili 2.300 m2 pisarniških in proizvodnih
prostorov, ki smo jih pod ugodnimi pogoji oddali
domačim podjetjem. Trgovskim, gostinskim in drugim podjetjem ter obrtnikom, ki v mestnem središču opravljajo storitvene dejavnosti, smo znižali nadomestilo za stavbno zemljišče. S tem pomagamo
ohranjati in privabljati tovrstno ponudbo v mestu in
ne le na njegovem obrobju. Pripravili smo prostorske akte, ki omogočajo gradnjo novih objektov za
poslovno dejavnost v Stari vasi, v okviru evropskega
projekta City Impulses, katerega osrednji cilj je vzpostavitev mestnega marketinga, pa ob sodelovanju s

Precej priložnosti za nadaljnji razvoj tudi v Velenju
vidimo na področju turizma. V občinski upravi se s
turizmom največ ukvarjajo sodelavci Turistično informacijskega centra Velenje (TIC), ki ima svoje prostore v Vili Bianci (Stari trg 3). TIC Velenje je za svoje
delo prejel že več priznanj, njegova vrata pa so za vse
obiskovalce odprta vse dni v letu. Zadovoljni smo,
ker je Mestna občina Velenje v letošnjem letu postala lastnica zemljišča na južnem bregu Velenjskega
jezera, kar nam bo omogočilo obogatitev turistične
ponudbe ter ureditev prireditvenega prostora in potrebne infrastrukture za množične športne, rekreativne, zabavne in druge prireditve.

Mestna občina
Velenje je bila že
dvakrat proglašena
za energetsko
najučinkovitejšo
občino v Sloveniji
(2010, 2011).
S projektom
»Pozojevo prebujenje
Šaleške doline« se
je Mestna občina
Velenje leta 2010
uvrstila v finale
izbora Evropske
destinacije
odličnosti.
TIC Velenje je
vključen v sistem
prodaje vstopnic
Eventim. Tako
lahko tam kupite
vstopnice za
prireditve, koncerte
in športne dogodke
v Sloveniji in tujini.

BELEŽKA

strokovnjaki nastaja strategija za spodbujanje podjetništva in oblikovanja okolja, privlačnega za visoko tehnološka podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano
vrednost. Dodana vrednost na prebivalca je v naših
podjetjih sicer nad slovenskim povprečjem, kakor
tudi njihova izvozna usmerjenost. V Velenju imamo
14 registriranih raziskovalnih enot, ki zaposlujejo
več kot 400 raziskovalcev. Velenje ima v bazi ameriškega patentnega urada 5 patentov, v bazi evropskega patentnega urada pa ima samo Gorenje 187
patentov, Premogovnik 7, Veplas 3, Esotech 2 ...
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Mestna občina Velenje meri 8.350 hektarov, od tega
je 2.612 hektarov kmetijskih zemljišč, 4.255 hektarov pa gozdov. Večina kmetijskih zemljišč (59,7 %)
je zatravljenih, drugo pa so njive, intenzivni sadovnjaki in vinogradi. Večina kmetijskih gospodarstev
se ukvarja z živinorejo. Na manjših kmetijah v nižjih
predelih se je v zadnjih letih povečal interes za tržno
pridelavo vrtnin. Kmetije so vključene v kontrolo integrirane pridelave zelenjave, nekaj pa se jih je odločilo za ekološko kmetijstvo.
Mestna občina Velenje pridelovalcem pomaga ter
podpira pridelavo ter oskrbo z lokalno pridelano hrano oziroma izdelki. Zato je v letu 2011 pomagala pri
ureditvi tržnice na novi lokaciji v mestnem središču.
Kupili smo 10 novih stojnic in 20 prodajnih miz ter
poskrbeli, da imajo vsi ponudniki na tržnici dostop
do električnega priključka. Prav tako vsem ponudnikom, ki svoje pridelke in izdelke na tržnici ponujajo
vsak dan, sofinanciramo del mesečne najemnine za
stojnice, ki še vedno ostaja nižja kot v drugih slovenskih občinah.
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V Mestni občini Velenje se dobro zavedamo pomena vrtičkarske dejavnosti, tako z vidika samooskrbe s hrano kot tudi z vidika zdravega in koristnega
preživljanja prostega časa. Zato nelegalne uporabe
občinskih zemljišč za vrtove ne preganjamo, dokler
ne najdemo primernega nadomestnega prostora za
to dejavnost. Si pa seveda želimo, da bi bilo naše bivalno okolje zdravo in lepo urejeno. V preteklih letih
smo popisali uporabnike vrtičkov na zemljiščih v lasti
Mestne občine Velenje, odstranili vrtove v Trebuši in
uredili vrtičkarsko območje Krajnca na meji med krajevnima skupnostma Gorica in Bevče.

Na vrtičkarskem
območju Krajnca
smo našim
občankam in
občanom oddali 81
vrtov. Z urejanjem
vrtičkarskih območij
bomo nadaljevali
tudi v prihodnje.
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PROMET,
Informacije o voznih
redih, progah
in postajališčih
LOKALCA najdete
na spletni strani
Mestne občine
Velenje
www.velenje.si.
Na zunanjih
parkiriščih v
območju velenjskih
modrih con je prve
pol ure parkiranja
povsod in za vse
brezplačno.
Čas pričetka
parkiranja je
potrebno v skladu s
prometnimi predpisi
označiti na vidnem
mestu v vozilu.
Invalidi s parkirano
karto lahko v
modrih conah
parkirajo brezplačno
in časovno
neomejeno.
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Ker želimo občankam in občanom omogočiti varen
in okolju prijazen prevoz, pomagati pri zmanjševanju
stroškov prevoza ter prometno razbremeniti mestno
središče, smo se odločili za uvedbo LOKALCA – brezplačnega mestnega potniškega prometa.
Ura parkiranja na parkiriščih v modrih conah stane
40 centov. Na območju modrih con A in B je parkiranje ob delovnih dneh plačljivo med 7. uro in 15.30,
na območju modre cone C pa je parkiranje potrebno
plačati vsak dan (vseh 24 ur), vendar je tam mogoče
brezplačno parkirati do 120 minut.
V garažni hiši pri Avtobusnem postajališču Velenje
ura parkiranja stane 20 centov, v garažni hiši nakupovalnega centra Mercator pa omogočamo brezplačno parkiranje 24 ur na dan vse dni v letu.
Z letno parkirno karto lahko imetniki vse leto neomejeno parkirajo v coni A in v coni B. Karta je prenosljiva, kupite pa jo lahko v Glavni pisarni Mestne
občine Velenje.

Občani s stalnim ali začasnim prebivališčem v območju modrih con so upravičeni do parkirnega abonmaja. Do drugega parkirnega abonmaja so upravičeni občani s stalnim ali začasnim prebivališčem v
območju modrih con, ki imajo v gospodinjstvu dve
vozili ali več. Upravičenci pravice do abonmajev ne
morejo odstopiti.

Dodatne informacije
o modrih conah:
03 8961 872.

Mestna občina Velenje v prizadevanju za trajnostni
razvoj spodbuja uporabo koles. Urejamo mestno kolesarsko omrežje, rekreacijsko kolesarsko omrežje
in regijsko kolesarsko omrežje.
V okviru evropskega projekta BICY (Cities and Regions of Bicycles), katerega partner je Mestna občina
Velenje, smo vzpostavili avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles. Sistem je podoben ljubljanskemu Biciklju, le da smo v Velenju sistem razvili sami, v
sodelovanju s Šolskim centrom Velenje. V mestnem
središču smo uredili 5 točk (Titov trg, Avtobusno postajališče Velenje, Vila Bianca, Mladinski hotel, Šolski
center Velenje) s skupno 25 kolesi ter 40 priključnimi mesti.
Na parkirišču pri Mestni občini Velenje ter v garažni
hiši nakupovalnega središča Mercator sta postavljena stebrička za polnjenje električnih vozil. Uporaba
stebričkov je brezplačna, ključe pa lahko dobite v
občinski avli v času, ko je Mestna občina Velenje odprta, vsak dan v letu pa v Turistično-informacijskem
centru Velenje (Vila Bianca, Stari trg 3).

Raziskava, ki jo je
leta 2011 naročilo
ministrstvo za
promet, je pokazala,
da je Mestna
občina Velenje
najučinkovitejša
slovenska občina na
področju trajnostne
mobilnosti.
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POMOČ,
enkratna izredna denarna pomoč
Občanke in občani mestne občine Velenje, ki so upravičeni do pomoči Centra za socialno delo Velenje oziroma tisti, ki živijo v izredno težkih razmerah, lahko
zaprosijo tudi za enkratno izredno denarno pomoč
Mestne občine Velenje. Vsako leto v proračunu namreč nekaj sredstev namenimo tudi za enkratne izredne denarne pomoči, namenjene posameznikom
in družinam v socialni stiski. V proračunu za leto
2012 smo za ta namen zagotovili 40 tisoč evrov.
Za Mestno občino
Velenje storitev
»pomoč družini
na domu« izvaja
Center za socialno
delo Velenje.
Uporabnikov te
pomoči je vsak
mesec približno
70, število pa iz
leta v leto narašča.
Povprečna starost
uporabnikov je 77
let in pol. Mestna
občina Velenje za
pomoč družini na
domu letno nameni
več kot 250 tisoč
evrov.
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pomoč družini na domu
Pomoč družini na domu je storitev, namenjena tistim, ki sicer imajo pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, pa se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami. Gre za
različne oblike praktične pomoči in uslug, s katerimi
se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu.
javna kuhinja
V javni kuhinji, ki smo jo uredili v nekdanjem samskem domu na Cesti Simona Blatnika 5, se dnevno

prehranjuje okoli 50 socialno ogroženih občank in
občanov mestne občine Velenje. Uporabniki javne kuhinje morajo od Centra za socialno delo Velenje dobiti
posebno potrdilo, da so upravičeni do brezplačnega
toplega obroka. Javna kuhinja deluje vse dni v letu.

Subvencija najemnin
Socialno šibki občani lahko dobijo subvencijo neprofitnih in tržnih najemnin. Vlogo je potrebno oddati na
Centru za socialno delo Velenje, plačnik subvencije
pa je Mestna občina Velenje. Trenutno na ta način
pomagamo več kot dvestotim občanom.
Brezplačni prehrambni paketi
Za socialno ogrožene posameznike in družine trikrat
letno pripravimo 1.200 prehrambnih paketov. Prvič
jih razdelimo ob tednu Rdečega križa v mesecu maju,
drugič ob občinskem prazniku in tretjič decembra,
v času božično-novoletnih praznikov. V letu 2012
bomo za prehrambne pakete namenili 13.285 evrov.
Odbor za pomoč občankam in občanom
Da bi lahko občankam in občanom, ki se znajdejo v
težkih razmerah, učinkoviteje pomagali, smo ustanovili Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne
občine Velenje. Tako vsak posamezen primer obravnavamo celostno, različne institucije, ki se ukvarjajo z reševanjem stiske posameznikov in družin, pa
delujejo usklajeno. Člani odbora odločajo tudi o načinu razdelitve sredstev, ki jih s pomočjo različnih dobrodelnih akcij in prireditev zberemo na podračunu
Mestne občine Velenje za dobrodelne namene.

V Odboru za pomoč
občankam in
občanom Mestne
občine Velenje poleg
sodelavcev občinske
uprave sodelujejo
predstavniki
Centra za socialno
delo Velenje,
Zdravstvenega
doma Velenje,
Rdečega križa,
Karitas, Društva
humoristov, Aktiva
delovnih invalidov
Premogovnika
Velenje,
Medobčinske zveze
prijateljev mladine
Velenje, Društva
za boj proti raku,
Društva šaleških
likovnikov in
Festivala Velenje.
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Sredstva za
pomoč socialno
najšibkejšim
občankam in
občanom naše
občine lahko
nakažete na
podračun Mestne
občine Velenje za
dobrodelne namene:
01333-6000000925.

Varstveno delovni center
Varstveno delovni center SAŠA (Kidričeva cesta 19 a,
Velenje) je javni socialno varstveni zavod, ki skrbi za
potrebe odraslih invalidnih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. V Velenju deluje njegova
enota Ježek. V Ježku svojim varovancem nudijo varstvo, vodenje in tudi zaposlitev pod posebnimi pogoji, Mestna občina Velenje pa dejavnost podpira s
sofinanciranjem javnih delavcev.
varna hiša
V Velenju imamo tudi varno hišo. Namenjena je materam z otroki, ki se morajo zaradi nasilja umakniti
v varno hišo. Velenjska varna hiša je enota društva
Regionalna varna hiša Celje. Mestna občina Velenje
varni hiši omogoča brezplačen najem prostorov in na
ta način prispeva okoli 7 tisoč evrov letno.
Stanovanjska skupina
V velenjski stanovanjski skupini, ki jo vodi Vzgojni
zavod Slivnica, vsako šolsko leto biva okoli osem
mladostnikov. To so srednješolci, ki v domačem
okolju zaradi neurejenih razmer, nasilja ali alkohola v
družini nimajo ustreznih pogojev za življenje. Mestna
občina Velenje stanovanjski skupini omogoča brezplačen najem prostorov, za katere nameni letno približno 6 tisoč evrov.

Mestna občina
Velenje omogoča
tudi delovanje
Dnevnega centra
za otroke in
mladostnike,
Dnevnega centra
za zmanjševanje
škode zaradi
drog v Velenju in
Dnevnega centra
za uporabnike
psihiatričnih
storitev.

zavetišče za brezdomce
V Velenju smo v nekdanjem samskem domu (Cesta
Simona Blatnika 5) uredili zavetišče za brezdomce. Njegovo delovanje omogočamo v sodelovanju z
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inštitutom za razvoj človeških virov Integra Velenje.
Mestna občina Velenje za posameznega uporabnika
zavetišča mesečno namenja več kot 500 evrov, za
delovanje zavetišča pa je prispevala tudi računalniško opremo in televizijske sprejemnike.

Starejši in invalidi
Da bi izboljšali kvaliteto življenja starejših, v Mestni
občini Velenje vodimo več programov in projektov,
med katerimi so: Velenje, starosti prijazno mesto,
Socialna vključenost starejših, Posvetovalnica za
starejše in druge pomoči potrebne in Starejši za
starejše (v sodelovanju s Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev Velenje in Univerzo za tretje
življenjsko obdobje Velenje), ustanovili pa smo tudi
Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Velenje
(Cesta bratov Mravljakov 1).
Mestna občina Velenje je že od leta 2004 občina po
meri invalidov. Z različnimi ukrepi izboljšujemo pogoje za bivanje in delo invalidov v našem mestu ter
jim skušamo v največji meri omogočiti enakovredno
vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti.

pomoč pri odpravi posledic naravne
nesreče
Lastniki ali najemniki nepremičnin v mestni občini
Velenje lahko v primeru škode, ki so jo utrpeli zaradi naravne nesreče (potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled,
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile, ekološke in druge nesreče)

Brezdomcem z
območja mestne
občine Velenje je v
zavetišču na voljo
24 postelj, lahko pa
se tudi vključujejo v
različne programe
psihosocialne
pomoči,
namestitvene
in delovne
rehabilitacije ter
vključevanja v
socialno okolje.

Velenje je starosti
prijazno mesto.

Velenje je občina po
meri invalidov.
Mestna občina
Velenje organizira
socialno mrežo, s
pomočjo katere bo
občanom omogočila
cenejšo storitev
»Pomoč na daljavo
– SOS gumb«,
ki uporabnikom
ponuja takojšen
stik s posebnim
nacionalnim
nadzornim
centrom, svojci ali z
zdravnikom – 24 ur
na dan, vsak dan.
Več informacij:
(03) 89 61 681.
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zaprosijo za finančno pomoč za odpravo posledic naravne nesreče. Sredstva za finančno pomoč se črpajo iz rezerve občine in iz posebnih programov za
pomoči v primeru nesreč.
Brezplačno pravno
svetovanje poteka
ob torkih med 14.
in 16. uro, vsako
prvo in tretjo sredo
v mesecu od 12. do
14. ure, vsako drugo
in četrto sredo v
mesecu od 15. do 17.
ure in vsak četrtek
od 8. do 10. ure.

brezplačno pravno svetovanje
Mestna občina Velenje svojim občankam in občanom že od leta 2009 omogoča brezplačno pravno
svetovanje. Pisarno pravne svetovalke boste našli v
prvem nadstropju občinske upravne stavbe, za svetovanje pa se morate predhodno naročiti (telefonska številka: (03) 8961 620).
BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE
V Velenju deluje Energetska svetovalna pisarna, kjer
občanom, ki načrtujejo gradnjo ali obnovo, brezplačno
svetujejo pooblaščeni strokovnjaki (tudi o možnostih
pridobivanja subvencij in kreditov Ekološkega sklada).
Za svetovanje se lahko naročite po telefonu: 041 232
176; 041 250 577 ali (03) 587 06 08.

Za svetovanje in
pomoč žrtvam
nasilja se lahko
naročite po telefonu
(03 /8961 603 ali
040 333 170) ob
ponedeljkih, četrtkih
in petkih med 11.
in 13. uro ter ob
torkih in sredah
med 13. in 15. uro.
Na navedeni številki
lahko pokličejo
tudi vsi tisti, ki bi
želeli sodelovati pri
dejavnostih društva
Beli obroč.
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Beli obroč
V Mestni občini Velenje smo prostor ponudili tudi
enoti Belega obroča Slovenije, društva za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj. Velenjska enota pokriva območje Savinjsko–šaleške in Koroške regije. Vse žrtve
nasilja s tega območja lahko pri Belem obroču poiščejo psihosocialno pomoč ter podporo pri usmerjanju v kakovostnejše življenje.

mestna blagajna
Mestno blagajno smo v Mestni občini Velenje ustanovili zato, da bi našim občankam in občanom omogočili gotovinsko plačevanje položnic za različne
storitve na enem mestu in brez provizije.
V Mestni blagajni lahko poravnate položnice velenjskega vrtca, glasbene šole in vseh velenjskih
osnovnih in srednjih šol ter položnice, ki jih izstavljajo: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje,
Elektro Celje Energija, d. o. o., Festival Velenje,
Habit Velenje, d. o. o., Krajevna skupnost Plešivec,
Krajevna skupnost Šentilj, Krajevna skupnost Vinska
Gora, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Naš čas,
d. o. o., PUP Saubermacher, d. o. o., T-2, d. o. o., Linea
Stanovanjsko podjetje, d. o. o., Mako Turnšek, d. o.
o., PV Invest, d. o. o., Center za vzgojo, izobraževanje
in usposabljanje Velenje, SZ Ruski car, d. o. o., seveda pa tudi položnice, ki jih fizičnim osebam izstavlja
Mestna občina Velenje (kupnine stanovanj, letovanje, najemnine garaž, najemnine vrtičkov ipd.).

Mestna blagajna
deluje v kletnih
prostorih Mestne
občine Velenje, njen
delovni čas pa je:
→ v ponedeljek,
torek, četrtek od 8. do
11. ure in od 12. do
14. ure;
→ v sredo od 8. do
11. ure in od 12. do
16. ure;
→ v petek od 8. do
12. ure.

Mestno blagajno
mesečno obišče
okoli 3.600 občanov,
ki skupaj plačajo
skoraj 14 tisoč
položnic.

brezplačni poštni predali, brezplačno
gostovanje spletnih strani in
brezplačno brezžično omrežje
Ker želimo elektronsko komuniciranje omogočiti
čim večjemu številu občank in občanov ter neprofitnim organizacijam, vsem s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v mestni občini Velenje omogočamo brezplačno odprtje elektronskega naslova na
občinskem poštnem strežniku. Elektronski naslov
uporabnika ima obliko ime.priimek@mesto.velenje.si, poštni predal pa je velik 10 Mb. Če predal ni
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Mestna občina
Velenje se aktivno
vključuje v razvoj
brezžičnih omrežij. Z
izgradnjo petih wi-fi
točk smo z brezžično
in brezplačno
internetno povezavo
pokrili celotno
območje mestnega
središča. Že nekaj
let nazaj smo z
evropskimi sredstvi
postavili e-točki na
Paškem Kozjaku
in v Cirkovcah.
Leta 2010 smo
brezplačno
brezžično omrežje
razširili na južni
breg Velenjskega
jezera, Pesje ter
Sončni park,
letos pa smo
uredili dostop
do brezplačnega
brezžičnega
internetnega
omrežja tudi v
okolici Vile Biance,
Avtobusnega
postajališča Velenje
in Mladinskega
hotela.

uporabljan več kot 12 mesecev, se samodejno zapre,
njegova vsebina pa izbriše. Če želite odpreti elektronski naslov, izpolnite Vlogo za gostovanje na strežniku Mestne občine Velenje za fizične osebe (www.
velenje.si: e-občina, e-ponudba občanom).
Prav tako vsem fizičnim osebam s stalnim prebivališčem in neprofitnim organizacijam s sedežem v
mestni občini Velenje omogočamo brezplačno gostovanje spletne domene na občinskem strežniku.
Gostujoča domena občana ali društva je lahko velika
največ 10,Mb, naslov pa ima obliko http://xxxxxx.velenje.si/. Naslovi domen so izpisani v imeniku gostujočih domen na spletišču www.velenje.si. Če domena
ni vzdrževana, bo aktivna 12 mesecev, po tem času
pa se bo samodejno izbrisala. Za pridobitev spletne
domene izpolnite Vlogo za gostovanje na strežniku
Mestne občine Velenje za neprofitna društva (www.
velenje.si: e-občina, e-ponudba občanom).

Policijska postaja Velenje
Žarova 4, 3320 Velenje
Tel.: (03) 898 61 00; 113

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje
Žarova 2, 3320 Velenje
Tel.: (03) 898 16 50; 112
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ZAŠČITA IN
REŠEVANJE
V naši občini deluje osem prostovoljnih gasilskih
društev (PGD s poklicnim jedrom Velenje, PGD
Bevče, PGD Pesje, PIGD Premogovnik Velenje, PGD
Šalek, PGD Šentilj, PGD Škale, PGD Vinska Gora), ki se
skupaj z društvi iz občin Šoštanj in Šmartno ob Paki
povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline.
Članice in člani gasilskih društev opravljajo veliko
nalog: gašenje in reševanje v primeru požarov, zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč,
druge splošne reševalne naloge, preventivne naloge.
Poleg gasilcev pa imamo za zaščito in reševanje tudi
Civilno zaščito, v okviru katere delujejo enote za prvo
pomoč, službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
ter službe za podporo. Poveljnik Civilne zaščite je za
svoje delo odgovoren županu.
Sedanji župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič
je bil leta 2002 pobudnik ustanovitve Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov Mestne občine
Velenje. Sosvet skrbi za varnost občanov, ki jih tudi
ozavešča in spodbuja k varnostnemu organiziranju
ter medsebojni povezanosti. V sosvetu poleg sodelavcev občinske uprave delujejo tudi predstavniki
ožjih delov lokalne skupnosti, policije, zdravstvenega doma, gasilcev, centra za socialno delo in izobraževalnih institucij.

Mestna občina
Velenje za zaščito
in reševanje letno
namenja okoli 500
tisoč evrov. Letos
je bilo teh sredstev
še več (skoraj 750
tisoč), saj smo kupili
novo tehnično
vozilo.
Gasilska zveza
Šaleške doline
združuje 14
prostovoljnih
gasilskih društev
pa tudi Poklicno
gasilsko enoto
Gorenje. Ali drugače
– kar okrog 3 tisoč
gasilk in gasilcev!
Interventne poti
smo uredili zato, da
lahko zagotavljamo
varnost občank
in občanov
ter njihovega
premoženja.
Nespoštovanje
interventnih
poti lahko ogrozi
človeško življenje!
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DOVOLJENJA,,
SOGLASJA,,
VLOGE,
Mestna občina
Velenje je bila leta
2008 razglašena za
občino z najboljšo
prakso e-poslovanja
v državi.

Obrazce za vse vloge, ki jih lahko naslovite na
Mestno občino Velenje, lahko dobite v Glavni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1, klet), najdete
pa jih tudi na spletni strani www.velenje.si: e-občina,
e-vložišče, obrazci. Tam so razdeljeni na posamezna
področja – v enakem zaporedju kot na spletu, jih navajamo tudi v tej publikaciji.

Komunalna problematika
• vloga za izdajo soglasja za ureditev cestnega
priključka na javno cesto
• vloga za izdajo soglasja za postavitev turistične
in obvestilne signalizacije ob javni cesti
• vloga za izdajo soglasja za gradnjo in
rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavitev
prometne signalizacije v varovalnem pasu
prometne površine
• vloga za izdajo dovoljenja za prekop, preboj in
druga dela na območju prometne površine in
njenega varovalnega pasu
• vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po
javni cesti
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• vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo
projektne dokumentacije za gradnjo v
varovalnem pasu prometne površine
• vloga za izdajo soglasja na izdelano projektno
dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu
občinskih cest
• vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično
ali delno zaporo prometne površine zaradi
izvajanja del na njej
• vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično
ali delno zaporo prometne površine zaradi
prireditve na njej
• vloga za izdajo dovoljenja za dovoz z vozili v
zaprta območja za promet
• vloga za pomoč pri sanaciji plazu  
• vloga za dodelitev finančnih sredstev za odpravo
posledic naravnih nesreč

Stanovanjsko področje
• vloga za dodelitev bivalne enote v najem  
• vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi  
• vloga za odpoved najemnega razmerja
• vloga za sklenitev najemne pogodbe po smrti
najemnika

BELEŽKA

Mirujoči promet, taksi služba
• vloga za izdajo letne parkirne karte
• vloga za izdajo letnega parkirnega abonmaja
• vloga za zamenjavo parkirnega abonmaja
• vloga za izdajo drugega letnega parkirnega
abonmaja
• vloga za izdajo občinskega dovoljenja za avtotaksi prevoze
• vloga za izdajo potrdila za voznika za avto-taksi
prevoze
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• vloga za sklenitev najemne pogodbe po razvezi
zakonske zveze ali prenehanju zunajzakonske
skupnosti
• vloga za odkup neprofitnega stanovanja
• vloga za zamenjavo neprofitnega stanovanja  
• predlog za vpis v register upravnikov stavb

Obratovanje gostinskih lokalov
• vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje
gostinskega obrata v podaljšanem času
• vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj
prodajaln
• obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega
obrata – kmetije
• obrazec za turistično takso
• vloga za prijavo občinske takse
Urejanje prostora in varstvo okolja
• vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
• vloga za izdajo lokacijske informacije  
• vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
• vloga za izdajo potrdila za namen parcelacije na
stavbnih zemljiščih
• vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici  
• vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča
• vloga za izdajo urbanističnega mnenja
• vloga za izdajo dovoljenja ali prijave začasne
čezmerne obremenitve okolja s hrupom
• vloga za začetek postopka za spremembo
namenske rabe zemljišča
• vloga za urejanje zelenic in nasadov
• vloga za odkup oz. prodajo nepremičnine
• vloga za brezplačni prenos zemljišča  
• vloga za dodelitev vrtičkov v zakup
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Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ)
• napoved za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
• vloga za priznanje začasne 5-letne oprostitve
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
• vloga za napoved spremembe lastništva ali
uporabnika nepremičnine za odmero nadomestila
Zdravstvo in sociala
• vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za
novorojenca
• vloga za uveljavitev enkratne izredne denarne
pomoči
Kultura
• poročilo o izvedbi kulturnega programa
• poročilo o izvedbi kulturnega projekta
• zahtevek za izplačilo sredstev
Področje mladih
• poročilo o izvedbi mladinskega projekta  
• zahtevek za izplačilo sredstev  

Če vašim željam
oziroma zahtevam
ne ustreza noben
od pripravljenih
obrazcev, lahko
seveda napišete
svojo vlogo. Pošljite
jo na naslov Mestna
občina Velenje,
Vložišče, Titov trg 1,
3320 Velenje ali na
elektronski naslov
info@velenje. si.
Seveda lahko
vlogo v Glavni
pisarni tudi osebno
oddate. V vlogi,
ki jo lastnoročno
podpišite, čim
natančneje opišite
težavo oziroma
predlog. Ne
pozabite navesti
svojega naslova
in kontaktnih
podatkov! Vlogo
opremite z
datumom in
naslovom (zadeva
oz. predmet).

BELEŽKA

Gostovanje na strežniku
• vloga za gostovanje na strežniku Mestne občine
Velenje – za fizične osebe
• vloga za gostovanje na strežniku Mestne občine
Velenje – za neprofitna društva
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ČESA,
NE UREDIM,
NA OBČINI?,
Pristojnosti upravnih organov se občasno tudi spreminjajo, v Velenju pa je bilo v zadnjih letih tudi nekaj
prostorskih sprememb. Tako ne vemo vedno, kam
in na koga se moramo obrniti, ko želimo kaj urediti,
opraviti. Da boste laže in hitreje prišli na pravi naslov,
v nadaljevanju navajamo še najpogosteje uporabljane storitve upravne enote, davčnega urada in centra
za socialno delo ter njihove kontaktne podatke.
Rudarska cesta 6 a
T: (03) 8995 700
F: (03) 8995 840
E: ue.velenje@gov.si
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Upravna enota Velenje
• Gradbeno dovoljenje
• Izpisek potrdila iz matičnega registra
• Potrdilo o stalnem prebivališču
• Potrdilo o družinski skupnosti
• Registracija društva
• Prijava javne prireditve ali javnega shoda
• Sprejem v državljanstvo Republike Slovenije
• Vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, potni list

Center za socialno delo Velenje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otroški dodatek
Denarna socialna pomoč
Varstveni dodatek
Državna štipendija
Subvencija vrtca
Subvencija malice
Subvencija kosila
Subvencija najemnine
Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
Prispevek k plačilu družinskega pomočnika
Izredna denarna pomoč
Starševski dodatek
Pomoč ob rojstvu otroka
Dodatek za veliko družino
Dodatek za nego otroka
Delno plačilo za izgubljeni dohodek
Pravice ob rojstvu otroka
Pravica do starševskega nadomestila
Pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali
več otrok
• Zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe
• Pravica do kritja razlike do polne vrednosti
zdravstvenih storitev
• Pravica do plačila prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje

Kopališka cesta 2 a
T: (01) 3693 800
F: (01) 3693 855
E: gp.durs-ve@gov.si

Prešernova 10
T: (03) 8984 500
F: (03) 8984 540
E: gpcsd.velen@gov.si

BELEŽKA

Davčni urad Velenje
• Dohodnina
• Davek
• Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
• Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozil
• Prispevki za socialno varnost
• Vpis v davčni register in davčna številka
• Vloga za izpis podatkov o plačanih prispevkih
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KONTAKTI,,
URADNE URE,
Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Telefon: (03) 8961 600
Faks: (03) 8961 654
Brezplačna telefonska številka: 080 88 09
info@velenje.si
www.velenje.si
Uradne ure
ponedeljek od 8. ure do 14.30
torek od 8. ure do 14.30
sreda od 8. do 17. ure
petek od 8. do 13. ure
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BELEŽKa
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PROGRAM PRIREDITEV
oB OBČINSKEM PRAZNIKU 2012
DATUM

31. 8.
1. 9.
1. 9.

URA

DOGODEK

Slavnostna seja,
16.00 otvoritev in blagoslov
Športnega parka Šentilj
pohod krajanov
8.00 Planinski
KS Šentilj
8.00 Kmečka tržnica v Velenju
▼
13.00 Bučarija

1. 9.

8.30

Odprto prvenstvo
v tenisu ŠD Škale
– Hrastovec

1. 9.

9.00

Nogometni turnir za
pokal KS Vinska Gora

1. 9.

1. 9.

(beach volley –
13.00 Odbojka
2 igralca)
veseli dan
16.00 Ta
Mladi z mladimi po srcu
veselica z
18.00 Gasilska
gasilskim tekmovanjem

2. 9.

15.00 Šentiljske igre

1. 9.

9. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.

Mlinarska nedelja in
15.00 srečanje krajanov Vinske
Gore in Dobrne
Praznik Mestne četrti
16.00 Levi breg vzhod s
športnimi dejavnostmi
v pikadu in
16.00 Tekmovanje
ruskem kegljanju
ceste
16.00 Odprtje
Vinska Gora – Usar
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LOKACIJA

ORGANIZATOR

Šentilj

KS Šentilj

Zbor: Dom
krajanov Šentilj

KS Šentilj

Atrij Centra Nova

Mestna občina
Velenje - TIC

Športno igrišče
»Pri Coti«

ŠD in KS Škale
- Hrastovec

Nogometno igrišče
pri večnamenskem
domu v Vinski Gori
Športno igrišče
Šentilj

KS Vinska Gora,
NK Vigo Vinska
Gora

Vila Mojca

MZPM Velenje

Pri Domu
krajanov v Pesju
Športno igrišče
Šentilj

KS Pesje in GD
Pesje

KS Šentilj

KS Šentilj

Dolina mlinov

KS Vinska Gora,
TD Vinska Gora in
TD Dobrna

Kardeljev trg 7

MČ LB vzhod

Kardeljev trg 5

MČ LB vzhod

Pri kmetiji
Klančnik

KS Vinska Gora

DATUM

URA

DOGODEK

LOKACIJA

15. 9.

9.00
▼
12.00

15. 9.

prenovljene
14.00 Otvoritev
ceste Sopota

kamnolom
Sopota

KS Plešivec

15. 9.

Otvoritev ekološkega
z novim
15.00 otoka
podpornim zidom in
blagoslov kapele

Pri cerkvi

KS Plešivec

15. 9.

Veteransko tekmovanje
15.00 v smučarskih skokih
»Stare kamikaze 2012«

Skakalnica pod
Velenjskim
gradom

ŠD Stare
kamikaze

17. 9.

Evropski teden
mobilnosti 2012 v
- »Prava smer je
15.00 Velenju
gibanje«
Rekreativno kolesarjenje
na Paški Kozjak

Zbirno mesto:
Kamnolom Paka
oz. vznožje
Paškega Kozjaka

Mestna občina
Velenje

18. 9.

Evropski teden
mobilnosti 2012 v
Velenju - »Prava smer je
Titov trg
10.00 gibanje«
Odprtje avtomatiziranega
sistema izposoje mestnih
koles (BICY)

18. 9.

16.00 Dan Rdečega križa

Dom krajanov
Konovo

KS Konovo

18. 9.

sprejem za
17.00 Županov
prvošolce

TRC Jezero

Mestna občina
Velenje

19. 9.

9.00
▼
13.00

Evropski teden
mobilnosti 2012 v
Velenju - »Prava smer je Vila Bianca
gibanje«
Konferenca »Trajnostna
mobilnost«

Zavod Kssena

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

ORGANIZATOR
Mestna občina
Velenje in
Športna zveza
Velenje

Mestna občina
Velenje
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DATUM

URA

19. 9.

9.00
▼
15.00

DOGODEK

LOKACIJA

Evropski teden
mobilnosti 2012 v
Velenju - »Prava smer je Rudarska cesta
gibanje«
Dan brez avtomobila

ORGANIZATOR
Mestna občina
Velenje s
partnerji

(od 8. do 16. ure zapora ceste)

19. 9.

16.00

19. 9.

19.00

20. 9.

17.00

20. 9.

16.00

21. 9.

18.00

22. 9.

13.00

22. 9.

16.00

22. 9.

18.30

22. 9.

19.30

23. 9.
25. 9.

Dan za borce in tovariško
srečanje
Osrednja slovesnost
ob prazniku mestne
občine Velenje
Županov sprejem za
novorojence
Kegljaški turnir DU za
pokal KS Konovo
Županov sprejem za
zlate maturante
Krajevni praznik
KS Vinska Gora
Vesela jesen na
otroškem igrišču Gorica
in odprtje prenovljenega
otroškega igrišča
Ribiško tekmovanje v
počastitev občinskega
praznika
Proslava KS Konovo v
počastitev občinskega
praznika s podelitvijo
krajevnih priznanj
za leto 2012

9.30 Velenjska mestna
▼
18.00 avantura
Nogometna tekma s
16.00 predstavniki Slovenske
vojske
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Dom krajanov
Konovo

KS Konovo

Glasbena šola
Velenje

Mestna občina
Velenje

Mladinski hotel
Velenje

Mestna občina
Velenje

Dom krajanov
Konovo

KS Konovo

Vila Bianca

Mestna občina
Velenje

pri odcepu ceste
Prelska-meje

KS Vinska Gora

Otroško igrišče
Gorica

Mestna občina
Velenje in KS
Gorica

Škalsko jezero

Ribiška družina
Velenje

Dom krajanov
Konovo

KS Konovo

TRC Jezero

Društvo
tabornikov rod
Jezerski zmaj

Mestni stadion
Velenje

Mestna občina
Velenje

DATUM

URA

DOGODEK

LOKACIJA

ORGANIZATOR

29. 9.

dan turizma in
17.00 Svetovni
vodeni ogled Vile Biance
odprtih vrat Ribiške
10.00 Dan
družine Velenje

29. 9.

srečanje med
14.00 Športno
KS in MČ

Pri Domu
krajanov Stara
vas

KS Stara vas in
Športna sekcija
Stara vas

30. 9.

občanov,
15.00 Sprejem
starejših od 70 let

Večnamenska
dvorana Bevče

KS Bevče

Gaudeamus

Mestna občina
Velenje, Šolski
center Velenje
in Visoka šola za
varstvo okolja

Sejna dvorana
Mestne občine
Velenje

Mestna občina
Velenje

Sejna dvorana
Mestne občine
Velenje

Mestna občina
Velenje

Dom kulture
Velenje

Mestna občina
Velenje

27. 9.

1. 10.

13.00 Odprtje Gaudeamusa

2. 10.

8.00

3. 10.

17.00

4. 10.

17.00

5. 10.

15.00

5. 10.

16.00

6. 10.

15.00

6. 10.

17.00

12. 10. 19.00

Seja Sveta Mestne
občine Velenje
Predstavitev
diplomskega dela Nine
de Costa »Idejna zasnova
medgeneracijskega
kompleksa v Velenju«
Županov sprejem za
učitelje in vzgojitelje
Praznik KS Šmartno
Otvoritev obnovljene
ceste Janškovo Selo
– Lokovina
Praznovanje krajevnega
praznika
Prireditev »Pokaži, kaj
znaš«
Koncert ob 25-letnici
večnamenskega doma

Vila Bianca

Mestna občina
Velenje – TIC

Ribiški dom
Velenje

Ribiška družina
Velenje

Dom KS Šmartno KS Šmartno
Pri »Pavlec«
(Rednak)

KS Vinska Gora

Večnamenska
dvorana Bevče

KS Bevče

Športno igrišče
v Tajni

KS Podkraj

Večnamenski
KS Vinska Gora,
dom v Vinski Gori TD Vinska Gora

Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do sprememb.
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Če želite, da vas obveščamo o dogodkih v občini, vas
vabimo, da izpolnite soglasje in ga pošljete na naslov:
Mestna občina Velenje
Tajništvo župana
Titov trg 1, 3320 Velenje
ali po elektronski pošti na naslov: info@velenje.si

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1; v
nadaljevanju: ZVOP-1) podajam naslednje

SOGLASJE
Soglašam, da Mestna občina Velenje v svojih evidencah
obdeluje moje naslednje osebne podatke:

IME IN PRIIMEK:
NASLOV:
ELEKTRONSKI NASLOV:

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

Krajevne skupnosti
in mestne četrti
Mestne občine Velenje

KOLOFON

Izdala in založila: Mestna občina Velenje
Vsebina: Mestna občina Velenje
Fotografije: Ksenija Mikor in arhiv Mestne občine Velenje
Oblikovanje: OPA:celica
Tisk: Eurograf
Naklada: 12.000 izvodov
Velenje, september 2012

