OTVORITEV POVEČANEGA ODPRTEGA

V Velenju s 27. junijem 2008 vzpostavljamo cono dosegljivosti brezžičnega omrežja za prost
dostop do interneta. S signalom smo v tej, 1. fazi pokrili velik del mestne peš cone, t.j.
Titov trg, Trg mladosti, park pri Gimnaziji, Cankarjevo cesto, Centralno otroško igrišče ter
Okolico zdravstvenega doma in območje proti Hotelu Paka. Največja ovira Wi-fi omrežjem
so objekti vseh vrst (vključno z drevesi), saj onemogočajo premo širjenje signala.

OMREŽJA WiFi v CENTRU MESTA

VELENJE
27. junij 2008

WiFi točka 5

WiFi točka 4
WiFi točka 8

WiFi točka 1

WiFi točka 2

Otvoritev prenovljenih spletnih strani
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Stanje odprtega
WiFi omrežja
v središču Velenja
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PRENOVLJENO SPLETIŠČE

Najopaznejše vsebinske
spremembe naslovne strani

Skupaj z vzpostavitvijo razširjenega Wi-Fi omrežja objavljamo tudi dolgo načrtovane
in skrbno prenovljene spletne strani naše občine, ki poleg reorganizacije vsebin in
poudarkov na naslovnici ponujajo bistveno obogaten slikovni material kulturne
dediščine, različne zemljevide, krajše poti do informacij, nov, boljši iskalnik besed po
spletišču in seveda povsem novo grafično podobo. S prenovo smo želeli spletišču
nadeti svetel, optimistični videz, ki bo deloval sodobno in predvsem pregledno.
Izdelovalec spletišča, AV studio iz Velenja, si je kot oblikovno izhodišče izbral našo
zelo uspešno spletno natečajno storitev "Fotografija meseca MOV" in spletišče
zasnoval s pomočjo tematskih fotografij, na katere so položene informacije o naši
občini. Fotografije simbolno in fizično predstavljajo našo krajino, dejavnosti,
prireditve in ljudi, ki so uporabniki in pripravljavci celotnega sistema spletišča.
Motivi namerno niso "porezani" oz. ujeti v okvir posameznih prikazov, temveč
prosto uhajajo izpod informacij levo in desno. Podložne fotografije bomo
spreminjali po potrebi, kar bo spletišču omogočalo vedno znova svež izgled brez
dodatnih stroškov.
Spletišče Mestne občine Velenje ponovno prenavljamo po štirih letih objave in
predstavljajo v devetih letih razvoja njegovo tretjo različico. Tvori ga preko 200 med
seboj povezanih strani (glej načrt spletišča) in preko 300 fotografij, kart in shem, kar
predstavlja obilico ažurnih informacij, najpogosteje uporabljenih kot:

Učinkovitejši iskalnik
Povečava podložne fotografije

Vsebinska reorganizacija menujev

Pregledni "padajoči" menuji
Reorganizirane in dopolnjene
e-vsebine (interaktivne storitve)

Poudarjeni aktualni projekti v občini
Izboljšan, preglednejši arhiv novic

·
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·

vsakodnevni servis za občane (programi prireditev, telefoni dežurnih služb,
meteorološki podatki, javni razpisi in razgrnitve ...);
spremljanje razvoja občine (video seje sveta z arhivom sej, arhiv uradnih
vestnikov MOV, odlokov, glasil sveta ...);
študij oz. predstavitev občine (zgodovina mesta, statistični podatki, načrti
razvoja, dediščina ...);
interaktivno poseganje v procese upravljanja lokalne skupnosti
(e-demokracija, e-vložišče ipd.) ...

Prenovljene spletne strani bistveno olajšujejo dostop do vsebinsko in organizacijsko
z MOV neposredno povezanih spletišč, do katerih lahko sedaj neposredno
dostopate preko grafičnih povezav na dnu vstopne strani. Posebno mesto imajo na
spletišču krajevne skupnosti in mestne četrti, ki imajo ne le vsaka svojo spletno
stran, temveč smo jim dodali tudi karte njihovih območij, kontaktne podatke in
novice, ki jih lahko urejajo KS in MČ vsaka zase.
Spletne strani urejamo in razvijamo zaposleni na Mestni občini Velenje.
Obljubljamo, da s sedanjo objavo razvoj naših spletnih strani ne zastaja, in da bomo
radi prisluhnili vsem pripombam, ki nastajajo ob njihovi uporabi. V največji možni
meri jih bomo implementirali v sistem spletišča.

Zgodovina mesta

Stiki z upravo

SAŠA regija

Neposredne povezave do spletišč
ustanov in prireditev

Druge storitve e-občine:
- objava natečajev, razpisov;
- arhiv uradnih vestnikov MOV;
- video arhiv sej Sveta MOV;
- spletni natečaj "Foto meseca MOV";
- prostorske karte v sistemu PISO;
- on-line storitev "Prireditve v občini";
- statistični podatki o občini;
- kulturna dediščina;
- brezplačno gostovanje spletišč in
e-pošta za občane in društva MOV;
- katalog informacij javnega značaja;
- stiki z delavci uprave in
opis njihovih področij dela ...

Strani Sveta MOV, glasila ...

Strani KS in MČ

Organizacija Uprave MOV

Prireditve v MOV

Objava natečajev, razpisov MOV

Internet že dolgo ni več »luksuzna dobrina«, ampak medij za pridobivanje
informacij, za izobraževanje, zabavo in hitrejše ter učinkovitejše komuniciranje.
Trend sodobnih komunikacij v svetu se kaže predvsem v razvoju brezžične
internetne povezave.
MO Velenje se aktivno vključuje v razvoj brezžičnih omrežij. Z izgradnjo štirih wifi
točk smo v Velenju z brezžično internetno povezavo pokrili celotno področje
mestnega središča. Brezplačno internetno omrežje je na voljo vsem prebivalcem
in obiskovalcem. Želimo, da bi razvoj brezžičnega omrežja mestu dal nov
informacijski zagon, še posebej na področju uporabe in razvoja novih mobilnih
informacijskih tehnologij.
Brezžično internetno omrežje bo dobra osnova tudi za informacijske projekte, ki
jih razvijamo v MO Velenje (projekt vseživljenjskega učenja eMesto, turistični
elektronski vodič, sistem označevanja in usmerjanja v mestu z e-video podporo),
za katere nameravamo pridobiti evropska sredstva za razvoj e-storitev in evsebin.

Rok Matjaž
Mestna občina Velenje je dobitnica nagrade
"Q-občina 2008 - občina z najboljšo prakso e-poslovanja"
"Izkazujejo najvišjo raven informatizacije, so najbolj prijazna občina
do zaposlenih in strank na področju e-storitev, v največji meri
omogočajo uporabnikom urejanje zadev preko spleta ..."
je bilo med drugim zapisano v mnenju komisije ob podelitvi nagrade.
S 27. junijem 2008 delamo korak naprej. Velenje smo postavili tudi v
virtualnem svetu (Second life), v mestnem središču ponujamo
brezžični in brezplačni dostop do interneta (WiFi Velenje), prenovili
smo občinsko spletno stran in Velenje predstavljamo tudi na spletni
televiziji (www.velenje.tv).

Andreja KATIČ
vodja Projektnega sveta e-občine Velenje

www.velenje.tv
V Velenju že dlje časa obstaja spletni portal www.velenje.tv, ki pa je bil do sedaj
številnim neznan. Z njim se je v začetku leta 2008 pričela aktivno ukvarjati ekipa
Multimedijskega centra Kunigunda (KRMC), ki je tako postala administrator tega
spletnega portala. Tako je danes na njem mogoče videti posnetke občinskih
proslav, posnetek zadnje seje sveta MOV, predstavitveni film o projektu EPK
2012, kulturno-umetniško produkcijo mladih v Velenju in še kaj.
Že dalj časa ekipa KRMC razmišlja o tem, kako bi to stran lahko naredili bolj
atraktivno in prepoznavno. Za njeno prepoznavnost bo ključnega pomena
vsebina, saj se zavedamo pomena komuniciranja in predstavljanja v javnosti.
Menimo, da je na tej strani potrebno objavljati vse dogodke, ki jih pripravlja
Mestna občina Velenje in so posneti (seje sveta MOV, otvoritve, proslave,
sprejeme, prireditve, javne razgrnitve oz. razprave …), skratka vse, kar bi lahko
bilo zanimivo za naše občanke in občane.
www.velenje.tv bi čez čas lahko postal velenjski "Youtube" - s skrbnikom seveda,
ki bi potrdil objavo prispevka na strani. www.velenje.tv bi tako postal občinski
spletni multimedijski arhiv, dostopen širši javnosti in kar je danes
najpomembnejše, vsem medijem.

Dimitrij Amon
koordinator programov v Kunigundi – regionalnem MMC

