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1. Uvod
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Velenje za pametno, podjetno in prijazno
Velenje 2025 (v nadaljevanju: TUS MOV) gradi na doslej uspešno izvajani razvojni viziji in daje
novim urbanim izzivom ter projektnim idejam nov operativni okvir, ki vodi Mestno občino
Velenje in mesto Velenje na zemljevid mest z najprivlačnejšim življenjskim in poslovnim
okoljem, možnostmi za samorealizacijo vseh skupin prebivalcev in zemljevid prijaznih, varnih
ter pametnih mest s celovitim upravljanjem mestnih energetskih sistemov ter okolju in
uporabnikom prijaznega prometnega sistema.
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Velenje za pametno, podjetno in prijazno
Velenje je bila izdelana konec leta 2015 ter 2. 2. 2016 potrjena na 11. seji sveta Mestne
občine Velenje (v nadaljevanju: MOV).
Namen dokumenta Izvedbeni načrt za TUS MOV je:






predstaviti bistvene razvojne izzive in razvojne cilje, ki so bili identificirani v TUS
MOV;
predstaviti programe in ukrepe ter konkretne projekte s katerimi bo MOV dosegla
zastavljene razvojne cilje;
razviti prioritizirano projektno strukturo preko katere bo MOV uresničevala
zastavljene razvojne cilje z uporabo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (v
nadaljevanju: CTN) in drugimi viri financiranja;
predstaviti strukturo kazalnikov in metodologijo spremljanja kazalnikov na
posameznih ukrepih

1.1.

Razvojni izzivi, priložnosti in razvojni cilji identificirani v TUS MOV

Mesto Velenje se hitro razvija in prenavlja. Občani imajo na voljo nadpovprečno število
brezplačnih javnih storitev (mestni potniški promet, izposoja mestnih koles, plačevanje
položnic brez provizije na Mestni blagajni, pravno pomoč, energetsko svetovanje,…) ter
številne storitve in programe, ki izvirajo iz lokalnega sistema socialnega varstva. Proračuni
MO Velenje so v osnovi investicijsko naravnani, deleži namenjeni za investicije v povprečju
presegajo 30% celotnih proračunskih izdatkov. Kljub privlačnemu življenjskemu okolju in
relativno visokemu zadovoljstvu občanov s kvaliteto življenja v mestu, so opazni negativni
demografski pojavi. Zaskrbljujoča je negativna selitvena bilanca, še posebej visoko
izobraženih prebivalcev. Te selitve so v veliki večini posledica ekonomskih razmer in
pomanjkanja delovnih mest. Zato je eden izmed glavnih strateških izzivov mesta Velenje
omejiti pojav bega možganov in preobrniti negativni trend z ustvarjanjem pogojev za
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kreiranje novih poslovnih priložnosti na področjih, kjer ima Velenje s svojo ekonomsko bazo,
izobraževalnim sistemom in regionalno vpetostjo največje primerjalne prednosti (energetika,
energetski menedžment, IKT, predelovalna industrija, pametna mesta, dizajn, turizem, … ).
1.1.1. Analiza PSPN (SWOT)
V okviru procesa izdelave TUS MOV je bila izdelana analiza Prednosti, Slabosti, Priložnosti in
Nevarnosti (PSPN oziroma SWOT) analiza. PSPN analiza je bila zvedena skladno z razvojnimi
področji, opredeljenimi v krovnem razvojnem dokumentu MOV (Strateški razvojni dokument
Mestne občine Velenje, vizija in strategija občine). Ta področja so: gospodarstvo, promet,
kakovost življenja, okolje in izobraževanje.

PREDNOSTI

SLABOSTI

GOSPODARSTVO
- Znanje, lasten razvoj,
- prilagojen izobraževalni program – lokalno
gospodarsko stanje,
- obstoječi pogoji za individualno gradnjo in
mešano – stanovanjsko – poslovno gradnjo,
- razvito podporno okolje za mlada podjetje,
DNI/TNI (»one stop shop«),
- močna predelovalna industrija,
- razvejana in stabilna dobaviteljska mreža
predelovalne industrije v lokalnem prostoru in
širše,
- izvozno usmerjena predelovalna industrija,
- energetika,
- znanje (kadri in oprema) za razvoj in raziskave,

GOSPODARSTVO
- Neopredeljena strategija privabljanja DNI/TNI,
- prevelika odvisnost gospodarskega okolja od
velikih industrijskih sistemov,
- občutljivost večjih, energetskih poslovnih
sistemov,
- izobrazbena struktura prebivalstva (33%
prebivalcev s končano OŠ),
- (pre)velika odvisnost od velikih podjetij,
- ni rasti malih podjetij v srednja podjetja,
- podpovprečna dodana vrednost na
zaposlenega,
- podpovprečna gospodarnost,
- nizek delež kapitala v virih sredstev,
- nadpovprečni stroški dela,

Turizem
- fleksibilne možnosti razvoja turističnih
programov in produktov,
- dobre izkušnje in reference v organizaciji
množičnih kulturnih, zabavnih, izobraževalnih,
športnih in kongresnih prireditev,
- veliko število obstoječih tradicionalnih
množičnih prireditev,
- obstoječe dobre prostorske možnosti,
- obstoječa povezanost deležnikov v turističnem
sektorju (podjetja, lokalna skupnost, NVO),
- naravne danosti,
- bogata kulturna dediščina.

Turizem
- lokacijsko razpršena ponudba, turistični
objekti in produkti,
- logistična situacija – neobstoječi parkirni režim
za turistične avtobuse, - pomanjkanje
nastanitvenih kapacitet,
- neprofilirana gostinska ponudba,
- premalo izdelanih turističnih paketov –
produktov,
- premalo dodelana marketinška strategija,
- premalo zasebne iniciative,
- neobstoječ subjekt za skupno promocijo in
aktivno trženje turističnih produktov,
- premajhna prepoznavnost mesta – asociiranje
mesta z umazano, težko industrijo.

PROMET
PROMET
- Brezplačne mobilnostne storitve v mestu (Bicy, - Slaba cestna povezava Velenja z AC križem in
Lokalc),
sosednjimi regijami,
- slaba železniška povezava,
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- naraščajoča uporaba koles in števila pešcev, - nesklenjeno kolesarsko omrežje,
- ustrezna starostna struktura za pospeševanje -omejene prostorske možnosti zaradi omejitev s
kolesarstva,
strani pridobivalnega prostora PV.
- relativna visoka koncentracija št. delovnih mest
na majhni površini,
- pozitivni učinki mehke mobilnosti na zdravje
občanov in okolje,
- učinkovita uporaba mestnega prostora,
- urejen mirujoči promet.
KAKOVOST ŽIVLJENJA
- Delujoč sistem financirana in organizacije za
vsa podpodročja OP KŽ,
- izdelane strateške usmeritve in dokumenti za
posamezna podpodročja,
- na nekaterih podpodročjih dobra
infrastruktura (kultura, mladina, sociala,
zdravstvena oskrba,
- visok standard in kvaliteta brezplačnih vsebin,
- visoka kakovost bivanja,
- športna tradicija in prepoznavnost po
vrhunskih športnikih in odmevnih rezultatih,
- v programu župana ima šport pomembno
mesto,
- razvita mreža objektov,
- širok spekter športnih panog,
- visoka stopnja športne kulture in interesa
meščanov,
- dobra umeščenost športa v sistem
izobraževanja,
- dobro upravljanje javnih športnih objektov,
- ponudba interesnih programov športa otrok in
mladih v osnovnih šolah, ki jih izvaja Športna
zveza Velenje.

KAKOVOST ŽIVLJENJA
- Slaba športna infrastruktura za vrhunske
športne dogodke,
- obstoječi športni objekti – stanje objektov ponekod zastarelost objektov,
- pomanjkanje skupne vizije in strategije,
- pomanjkanje strokovnih kadrov zaradi
upadanja finančnih virov,
- netransparentno poslovanje nekaterih
društev,
- nepovezanost programov, ki se izvajajo v
okviru Športne zveze Velenje in programov, ki
jih izvajajo športna društva in zasebniki,
- prenizko sofinanciranje športa (tako iz javnih
kot tudi iz zasebnih sredstev),
- visoki obratovalni stroški športnih objektov,
- umik sponzorjev in donatorjev iz športa.

OKOLJE
- Dobro stanje okoljskih parametrov,
- obstoječe znanje na področju okoljske sanacije
in okoljskih tehnologij,
- solidno stanje biotske raznovrstnosti,
- dobro delujoč okoljski monitoring,
- ohranjen in vzdrževan zeleni sistem,
- zavezanost lokalne skupnosti k trajnostnemu
razvoju.

OKOLJE
- Slabo stanje energetske učinkovitosti
večstanovanjskih stavb in zasebnih hiš,
- slabo vzdrževani gozdovi na obrobju mesta,
- slabša kakovost zraka v primerjavi z ostalimi
okoljskimi parametri,
- birokratske omejitve pri izvajanju okoljskih
ukrepov.

IZOBRAŽEVANJE
- Dobro delujoči programi predšolske vzgoje in
osnovnih šol,
- zadostne prostorske kapacitete osnovnih šol
glede na demografske projekcije,
- uspešno delujoči višje in visokošolski
izobraževalni programi,

IZOBRAŽEVANJE
- Slabše stanje energetske učinkovitosti
osnovnih šol,
- premajhna stopnja sodelovanja med višje in
visokošolskimi programi in institucijami,
- relativno slaba izobrazbena struktura
prebivalstva,
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- uspešno izvajanje programov vseživljenjskega
učenja in medgeneracijskega središča v LU
Velenje,
- dobra tehnična opremljenost izobraževalnih
programov - MIC.

PRILOŽNOSTI
GOSPODARSTVO
- Srednjeročno izboljšana prometna situacija 3RO,
- boljša izkoriščenost lokalnega strokovnega
(visokokvalificiranega) kadra,
- obstoječa ponudba – samooskrba (tržnica) –
promocija kratkih oskrbovalnih verig,
- mestno čebelarstvo,
- povezovanje malih podjetij (obrtnikov) za
sodelovanje pri večjih projektih,
- gradbeniški sektor – reaktiviranje,
- kreativne industrije (obstoječ »talent pool«),
- povezovanje start-up skupnosti z velikimi
podjetji,
- obstoječa industrijska infrastruktura - z
naslova podjetij v stečajih,
- energetska prenova javnih in privatnih stavb,
- razvoj malega gospodarstva,
- razvoj storitev (vključno s turizmom),
- razvoj predelovalnih dejavnosti (kovine,
plastika, les …),
- razvoj energetike (obnovljivi viri),
- izvoz malega gospodarstva,
Turizem
- dobro delujoč TIC – preoblikovanje v zavod za
aktivno oblikovanje in trženje turistične
destinacije in produktov.

- premajhne kapacitete CVIU.

NEVARNOSTI
GOSPODARSTVO
- Nevarnost selitve večjih poslovnih sistemov v
konkurenčnejša gospodarska okolja,
- »nekonkurenčno« poslovno okolje,
- povezanost malega gospodarstva z večjimi
poslovnimi sistemi,
- trend zmanjševanja št. delovnih mest od leta
2008 naprej,
- zmanjševanje števila delovnih mest za nižje
kvalificirano delovno silo,
- (pre)velika odvisnost malega gospodarstva od
velikih družb,
- slaba transportna infrastruktura,
- nekonkurenčni pogoji za nove investicije,
- selitev proizvodnje v bolj konkurenčna
poslovna okolja,

Turizem
- konkurenca,
- dolgotrajni administrativni postopki,
- neprivlačna poslovno okolje za TNI,
- premalo domačega turističnega kapitala,
- nizka kupna moč domačega turista.

PROMET
- Velikost in danosti v mestu omogoča večjo
uporabo trajnostnih oblik mobilnosti,
- atraktivna lega za nadaljnji razvoj mehke
mobilnosti in povezanih turističnih produktov,
- naraščanje uporabe e-mobilnosti.

PROMET
- Počasna umestitev 3RO,
- pomanjkanje politične podpore za 3 RO,
- izguba delovnih mest zaradi neustreznih
prometnih povezav,
- pasivnost države pri izgradnji in vzdrževanju
prometne infrastrukture.

KAKOVOST ŽIVLJENJA
- Ugodna starostna – demografska struktura
prebivalstva,
- multikulturni značaj mesta,
- visoka stopnja tehnološkega razvoja – možnost
ustvarjanja sinergij med različnimi področji,
- visoka stopnja povezanosti sektorjev
družbenih in gospodarskih dejavnosti,

KAKOVOST ŽIVLJENJA
- Zmanjševanje obsega sponzorskih sredstev za
izvajanje programov (kultura, šport),
- obseg brezplačnih storitev – nevarnost za
občinski proračun ob sedanjih pogojih
financiranja občine,
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- sprememba javne podobe mesta - navzven,
- trend večanja potreb po rekreaciji in športu,
- velik kadrovski potencial (športniki, trenerji),
- javno zasebno partnerstvo,
- izboljšanje možnosti za volontersko delo
mladih v športnih društvih,
- organizacija večjih športnih tekmovanj,
prireditev, ki temeljijo na prepoznavnosti mesta
Velenje,
- povezovanje športa v mestu z drugimi
dejavnostmi (turizem, zdravstvo, gospodarstvo
...).
OKOLJE
- Izboljšanje kvalitete zraka kot posledica
izgradnje 3 RO,
- preusmeritev tranzitnega prometa mimo
mestnega središča,
- dvig okoljske ozaveščenosti prebivalstva in
poslovnega okolja,
- energetska sanacija javnih in zasebnih
objektov.
IZOBRAŽEVANJE
- Ustanovitev politehničnega izobraževalnega
programa,
- povečanje sodelovanja med visokošolskimi in
višješolskimi izobraževalnimi institucijami,
- uvedba mednarodnih študijskih programov,
- ustanovitev izobraževalnega kampusa,
- izboljšanje medgeneracijskega sodelovanja.

- velike birokratske ovire za hitrejše
uveljavljanje zasebnega interesa na področju
športa,
- nezainteresiranost mladih za delovanje v
športnih društvih,
- zamiranje prostovoljstva,
- premalo znanja za poslovodenje športnih
društev.

OKOLJE
- Povečevanje posledic podnebnih sprememb,
- povečevanje okoljskih obremenitev zaradi
razvoja industrije,
- poslabšanje stanja zelenega sistema zaradi
omejenosti gradbenih zemljišč za stanovanjske
in poslovne namene,
- pomanjkanje finančnih virov za izvajanje
okoljskih projektov.
IZOBRAŽEVANJE
- Pomanjkanje sredstev za uvedbo novih
izobraževalnih programov,
- zakonodajne ovire pri uvajanju novih
izobraževalnih programov,
- povečanje števila tujcev s potrebami po
prilagojenih izobraževalnih programov.

1.1.2. Razvojni izzivi in razvojna območja MOV
Velenjska jezera
Premogovniška ugrezninska jezera so pričela nastajati v začetku dvajsetega stoletja in
se zaradi izkopavanja premoga še vedno spreminjajo. Škalsko jezero je najstarejše, leži
najbolj vzhodno in ima najvišjo gladino. Zahodno od Škalskega je Velenjsko jezero,
katerega gladina je šest metrov nižja, je pa zaenkrat največje v dolini. Še zahodneje, na
območju občine Šoštanj, ponovno med šest in sedem metrov niže od Velenjskega, leži
Družmirsko jezero, najmlajše in najgloblje , ki se bo v naslednjih desetletjih še
povečevalo in bo po zaključku izkopavanja premoga največje v Šaleški dolini. Po površini in
prostornini jih lahko uvrstimo med večja slovenska jezera, saj so leta 2013 merila več kot
250 ha in vsebujejo dobrih 56 milijonov m3 vode. Ugrezanje je hitro, tako da se jezerski
volumni letno povečajo za milijon do tri milijone m3. Prvo je med Šaleškimi jezeri nastalo
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Škalsko jezero, ki meri 16 hektarov, vsebuje pa manj kot 1 milijon m3 vode. Njegova oblika je
dokončna, saj je izkopavanje lignita v tem predelu doline že zaključeno. Pojezerje
Škalskega jezera meri dobrih 10 km2 in je povečini gozdnato, več kot tretjina tal (37 %)
je kmetijskih, poseljuje pa ga okoli tisoč prebivalcev.
Velenjsko jezero je s površino nekaj več kot 1,4 km2 in s prostornino 34,3 milijonov m3
največje v dolini in med večjimi v Sloveniji. Njegovo pojezerje obsega več kot 20 km2, na
njem pa živi približno 1.500 prebivalcev. Jezero je dolgo 1,4 km in široko 1,3 km in globoko
63,3 m.
Južna in vzhodna obala Velenjskega jezera ter celotna obala Škalskega jezera sta slabo
razčlenjeni, stabilni in omogočata razvoj turističnih in rekreativnih vsebin. Na tem območju
so posledice rudarjenja sanirane in je trenutna raba zemljišč namenjena športnorekreacijskim in turističnim dejavnostim. V letu 2015 sta bila ustanovljena Strateški in
Projektni svet za razvoj velenjskih jezer z namenom izdelave strategije za razvoj in
upravljanje območja ter privabljanja investitorjev za investicije v športno-turistične programe
ob velenjskih jezerih.
Poslovne cone v Velenju
V letu 2013 je bil izdelan dokument Poslovne cone v Mestni občini Velenje s podrobnim
popisom 13. lokacij, potencialno namenjenih umestitvi in razvoju poslovnih in mešanih,
poslovno-stanovanjskih con v MO Velenje. Ker so skoraj za večino opisanih lokacij značilna
raznolika lastniška struktura, različni nivoji komunalne urejenosti ter (ne)pokritost s
prostorskimi akti, je MOV prednostno pričela z aktivnostmi za ureditev in aktiviranje delov
poslovne cone »Stara vas«, kjer se bo razvijal Tehnološki park. Obravnavano območje leži na
severozahodnem delu mesta Velenje, zahodno od obstoječe stanovanjske zazidave v Stari
vasi. Na severozahodu in severu območje omejuje obstoječa Koroška cesta medtem, ko je
na jugu in jugozahodu omejeno z industrijsko cono ob cesti Simona Blatnika. Območje se
nahaja neposredno ob novi trasi hitre ceste Velenje – Slovenj Gradec s priključkom nanjo na
skrajnem JZ delu obravnavanega območja, kar daje tej lokaciji še posebno kvaliteto. MOV je
v času nastajanja od nastanka dokumenta TUS MOV pridobilo gradbeno dovoljenje in
zagotovilo sredstva za komunalno ureditev Faze 1, s skupno površino 24 600 m2.
Za potencialne investitorje sta že pripravljeni poslovna cona Trebuša-zahod, v velikosti 4 700
m2 in Trebuša-vzhod, v velikosti 16 000 m2, coni sta komunalno v celoti urejeni. Lastnik
zemljišč v omenjenih dveh poslovnih conah je MOV, urejeni so tudi prostorski akti.
Staro mestno jedro – Staro Velenje
Stari trg predstavlja zibelko današnjega modernega Velenja. Predstavlja najstarejši del
Velenja, ki se je razvil ob vznožju hriba na katerem stoji Velenjski grad. Kot trg se v
zgodovinskih virih prvič omenja leta 1264. Stari trg spada v Krajevno skupnost Staro Velenje,
ki se ponaša s številnimi turističnimi zanimivostmi: Velenjski grad, kjer se nahaja Muzej
Velenje s številnimi atraktivnimi zbirkami in bogatim kulturnim programom, revitalizirana
Vila Bianca, ki je danes protokolarni objekt in sedež Zavoda za turizem Šaleške doline, Hiše
mineralov z bogato zbirko mineralov, dragih in poldragih kamnov in Cerkev Sv. Marije iz 15.
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stoletja. Trško jedro je kot Staro Velenje zaščiteno kot naselbinska kulturna dediščina.
Posamezne hiše v trškem jedru Starega Velenja so vključene v register nepremične kulturne
dediščine. Stari trg je potreben arhitekturne prenove in vsebinske nadgradnje. Potrebno ga
je tudi infrastrukturno bolje povezati z novim mestnim središčem. Stari trg predstavlja dobro
priložnost za vzpostavitev inovativne mestne četrti, kjer bodo svoj dom dobile stare in nove
deficitarne obrti in umetniška produkcija.
Degradirane površine
Posebno breme v prostoru in hkrati razvojne priložnosti v urbanem okolju predstavljajo
degradirane površine. Degradirane površine ali objekti, ki so degradirani zaradi opustitve
tradicionalne industrije in ki negativno vplivajo na okolje in kulturno krajino, skozi proces
revitalizacije in investicij znova pridobivajo svojo družbeno in ekonomsko vlogo v prostoru.
Na območju MO Velenje so najobsežnejše degradirane površine – pridobivalno območje
Premogovnika Velenje, kamor spadajo tudi velenjska jezera.
Na področju MO Velenje - primer stare elektrarne in Poslovne cone Pesje z objektom
Klasirnica. Klasirnica je opuščen industrijski objekt, ki se nahaja v naselju Pesje ob glavni cesti
Velenje – Šoštanj. V objektu, zgrajenem leta 1986, se je vršilo razvrščanje nakopanega
premoga. Klasirnica je od leta 2006 v lasti MO Velenje, ki jo je prevzela z namenom
revitalizacije objekta. Objekt ima velike gabarite, v njem je možno realizirati okoli 11 000 m2
uporabnih površin.
Stara elektrarna je drugi primer takšnega degradiranega območja. Objekt, ki ima
zgodovinsko vlogo v razvoju energetike v Šaleški dolini in Sloveniji, stoji na območju starega
jaška Škale, v neposredni bližini poslovne cone Stara vas. Stara elektrarna se ponaša z
odlično modernistično industrijsko arhitekturo in ima status nepremične kulturne dediščine.
Stara elektrarna je obravnavana tudi v Lokalnem programu Kulture Mestne občine Velenje
2014-2020, kot primerna lokacija za ustanovitev centra kreativnih industrij prostora Alpe
Adria.

1.1.3. Razvojni cilji MOV
V okviru Trajnostne urbane strategije za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025 MOV
zasleduje naslednje strateške razvojne cilje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izboljšati kakovost zraka;
Ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu;
Revitalizirati degradirane površine in objekte;
Revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča;
Izboljšati podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij;
Izboljšati pogoje za privabljanje domačih in tujih neposrednih investicij,
Izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja;
Izboljšati strategijo trženja mestnega središča, mesta kot poslovno lokacijo in kot
privlačno okolje za mlade strokovnjake in mlade družine;
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9. Povečati število prebivalcev s spodbujanjem priseljevanja in naravnega prirastka;
10. Izboljšati izkoriščanje daljinskih energetskih sistemov v mestnem središču;
11. Ustanoviti izobraževalne programe za boljše izkoriščanje lokalnih in regionalnih
potencialov;
12. Izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb in stanovanjskega fonda;
13. Povečati delež trajnostnih prometnih oblik (mehka mobilnost in javni potniški
promet);
14. Izboljšati infrastrukturne pogoje za spodbujanje ekološkega voznega parka
prebivalstva;
15. Urediti notranje kolesarske povezave s sklenitvijo kolesarskega omrežja;
16. Urediti regionalne kolesarske povezave;
17. Izboljšati stanovanjske pogoje za starejše, mlajše družine in mlade;
18. Zmanjšati število praznih hiš in stanovanj v mestu;
Zastavljene strateške razvojne cilje bo MOV realizirala v okviru naslednjih programov
celostnih teritorialnih naložb, ki so tematsko in strateško povezani z operativnimi programi v
VIS in drugimi strateškimi dokumenti MO Velenje:
•

PODJETNO VELENJE (gospodarski razvoj, turizem);

•

SONARAVNO VELENJE (okolje, promet);

•

IZOBRAŽENO VELENJE (izobraževanje);

•
VELENJE ZA ŽIVLJENJE (kultura, šport, zdravstvena oskrba, varnost bivanja,
medsosedski odnosi, sociala).

1.2.

Predstavitev programov in ukrepov TUS MOV

Na podlagi izvedenih analiz strateških dokumentov, temeljnih evropskih, nacionalnih in
regionalnih usmeritev in zaznanih izzivov ter priložnosti, so v okviru TUS MOV oblikovani
štirje programi prednostnih naložb, ki se vsebinsko navezujejo na operativne programe v VIS.
Oblikovani programi in ukrepi v različnih kombinacijah, ki bodo izdelane v izvedbenem delu,
tvorijo celostne teritorialne naložbe v MO Velenje.
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PROGRAM PREDNOSTNIH NALOŽB
1. PODJETNO VELENJE

UKREP
1.1 Razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za
razvoj podjetništva
1.2 Razvoj pogojev in podpornega okolja za
razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na
razvoju turističnega potenciala velenjskih
jezer
1.3 Revitalizacija starega mestnega središča
1.4 Podpora izgradnji 3. razvojne osi

2. SONARAVNO VELENJE

2.1 Optimizacija javnega potniškega prometa
2.2 Zaključevanje omrežja mestnih kolesarskih
poti in izgradnja druge kolesarske
infrastrukture ter izgradnja regionalnih
kolesarskih povezav
2.3 Trajnostna optimizacija ukrepov ureditve
mirujočega prometa
2.4 Izboljšanje izkoriščenosti sistemov daljinske
energetike
2.5 Izboljšanje energetskih karakteristik javnih
objektov in večstanovanjskih stavb ter izvedba
celovitih prenov stanovanjskih sosesk

3. IZOBRAŽENO VELENJE

3.1 Vzpostavitev pogojev za razvoj novih
strokovnih študijskih programov
3.2 Vzpostavitev pogojev za ustanovitev
Akademije za glasbo

4. VELENJE ZA ŽIVLJENJE

4.1 Urbana prenova
4.2 Vzpostavitev pogojev za izvajanje mestnega
marketinga
4.3 Izdelava in izvedba koncepta učinkovitega
upravljanja s praznimi stanovanjskimi
površinami

1.2.1. PODJETNO VELENJE
Glavni cilji programa PODJETNO Velenje:
•
Okrepitev malega in srednjega podjetništva – izgradnja 2. velenjskega gospodarskega
stebra;
•

Ustvarjanje kvalitetnih, zelenih delovnih mest z visokimi dodanimi vrednostmi;

•

Ustvarjanje pogojev za razvoj krožne ekonomije;
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•
Ustvarjaje pogojev za razvoj nišnih tehnologij za pametne domove, pametna mesta,
pametno podeželje in pametni turizem;
•

Ustvarjanje pogojev za razvoj jezerskega turizma na degradiranih območjih;

•

Ustvarjanje pogojev za razvoj deficitarnih obrti, starih obrti in kreativnih industrij.

Ukrepi programa PODJETNO VELENJE:
Razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za razvoj podjetništva;
Cilji ukrepa:

Kazalniki:

Zagotoviti ugodne prostorske pogoje za razvoj Število komunalno opremljenih poslovnih con;
podjetništva;
Zagotoviti in izvajati poslovne modele in Število novih investicij na območju MO Velenje;
privlačne pogoje za privabljanje investitorjev;
Razviti inovacijski podjetniški ekosistem;
Število inovacij in »spin off« podjetij;
Razviti informacijsko infrastrukturo za razvoj Število javno dostopnih pametnih storitev;
celostnih pametnih rešitev;
Povečati število delovnih mest;

Število delovnih mest;

Spodbuditi priseljevanje v MO Velenje.

Število priseljenih prebivalcev.

Razvoj pogojev in podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na
razvoju turističnega potenciala velenjskih jezer
Cilji ukrepa:
Kazalniki:
Izdelati razvojni in upravljavski model za Vzpostavljene
razvojne
in
upravljavske
revitalizacijo območij ob velenjskih jezerih;
strukture;
Zagotoviti prostorske in komunalne pogoje za Vzpostavljeni pogoji za investicije;
razvoj investicij na območju velenjskih jezer;
Zagotoviti pogoje za rast nočitvenih kapacitet in Število nočitev;
števila nočitev;
Zagotoviti pogoje za razvoj novih športno – Število novih športno-rekreativnih programov;
rekreativnih programov;
Povečati število delovnih mest v turističnem Število delovnih mest v turizmu;
sektorju;
Spodbuditi nastanek novih turističnih produktov. Število turističnih produktov v Velenju.

Revitalizacija starega mestnega središča
Cilji ukrepa:

Kazalniki:
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Omogočiti pogoje za izvedbo arhitekturne Vzpostavljeni pogoji za investicije;
prenove;
Omogočiti pogoje za izvedbo infrastrukturnih Vzpostavljeni pogoji za investicije;
povezav z mestnim središčem;
Povečati privlačnost starotrškega jedra za razvoj Obseg revitaliziranega območja;
inovativnih tržnih in delovnih pogojev za
obrtnike, umetnike in trgovce;
Zagotoviti nova delovna mesta v obrtniškem in Število novih delovnih mest v obrtniškem
umetniškem sektorju.
sektorju in kreativnih industrijah;

Podpora izgradnji 3. razvojne osi

Cilj ukrepa

Kazalnik

Realizacija 3. razvojne osi in navezovalne Umeščenost trase v Državni prostorski načrt.
infrastrukture.

1.2.2. SONARAVNO VELENJE
Cilji programa prednostnih naložb SONARAVNO VELENJE:
•

Ohranjanje obsega in kvalitete zelenih površin;

•

Izboljšanje kvalitete zraka;

•

Povečanje deleža mehke mobilnosti med občani;

•

Zmanjšanje prometne obremenitve mestnega središča;

•

Optimiziranje izkoristkov sistemov daljinske energetike;

•

Zmanjšanje porabe energije v javnem in zasebnem sektorju;

•

Preprečevanje pojavov energetske revščine;

•
Povečanje deleža brez-emisijskih ali nizko-emisijskih vozil v javnih in zasebnih voznik
parkih.
Ukrepi programa SONARAVNO VELENJE:
Optimizacija javnega potniškega prometa
Cilji ukrepa:
Izboljšati ekonomiko storitve Lokalc;

Kazalniki:
Zmanjšanje obremenitve proračuna;

Optimizirati vozne rede in proge;

Večja stopnja zadovoljstva potnikov z voznimi
redi in progami;
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Nadgraditi informacijski sistem za informiranje Število
uporabnikov
potnikov;
prikazovalnikov;

aplikacije

zunanjih

Izboljšati vozni park z uvedbo avtobusov z Število ekoloških avtobusov;
ekološko sprejemljivejšimi pogonskimi agregati;
Povečati število uporabnikov storitve.

Število uporabnikov.

Zaključevanje omrežja mestnih kolesarskih poti in izgradnja druge kolesarske
infrastrukture ter izgradnja regionalnih kolesarskih povezav
Cilji ukrepa:
Kazalniki:
Povečati delež kolesarjenja v mestnem prometu; Število dnevnih kolesarjev;
Omogočiti pogoje za zaključek omrežja mestnih Število dokončanih odsekov mestnih kolesarskih
kolesarskih poti;
poti;
Omogočiti pogoje za izboljšanje ostale mestne Število spremljajočih kolesarskih objektov;
kolesarske infrastrukture;
Prispevati k izpolnitvi pogojev za izvedbo Število regionalnih kolesarskih povezav.
regionalnih kolesarskih povezav.

Trajnostna optimizacija ukrepov ureditve mirujočega prometa
Cilji ukrepa:

Kazalniki:

Omogočiti pogoje za izvedbo P+R parkirišč;

Število P+R parkirišč;

Reformirati politiko mirujočega prometa za Uvedba brezplačnega parkiranja za električna in
promoviranje
ekološko
sprejemljivejšega druga »ekološka« vozila;
osebnega prevoza;
Število polnilnih mest za električna vozila;
Zagotovitev možnosti parkiranja za tranzitna Število urejenih počivališč za tovorna vozila;
tovorna vozila;
Zagotovitev možnosti parkiranja turističnih Število urejenih parkirnih mest za turistične
avtobusov.
avtobuse.

Izboljšanje izkoriščenosti sistemov daljinske energetike
Cilji ukrepa:
Kazalniki:
Optimizacija sistema daljinske dobave toplotne Zmanjšana možnost izpada dobave toplotne
energije;
energije;
Optimizacija izkoristkov
dobave hladu;

sistema

Optimizacija javne rabe energije;
Izboljšanje kakovosti zraka.

daljinske Povečan odstotek izkoriščenosti sistema za
proizvodnjo in daljinsko dobavo hladu;
Skupna letna raba energije v javnih objektih;
Kazalniki kakovosti zraka;
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Izboljšanje energetskih karakteristik javnih objektov in večstanovanjskih stavb;
Cilji ukrepa:
Kazalniki:
Izboljšati učinkovitost rabe energije v javnih Število energetsko saniranih javnih objektov;
stavbah;
Izboljšati učinkovitost rabe energije zasebnih Število
energetsko
saniranih
zasebnih
stanovanjskih in večstanovanjskih objektov;
stanovanjskih in večstanovanjskih objektov;
Izdelati in izvajati učinkovite poslovne modele za Število izvedenih projektov celovite prenove
celovito energetsko sanacijo objektov in celovito stanovanjskih sosesk;
prenovo stanovanjskih sosesk;
Znižanje emisij CO2 v javnem in zasebnem Obseg emisij CO2.
sektorju.

1.2.3. IZOBRAŽENO VELENJE
Cilji programa IZOBRAŽENO VELENJE:


Zagotavljanje višjega nivoja izobrazbe lokalnega prebivalstva;



Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje obstoječih in razvoj novih
izobraževalnih programov;



Izobraževanje ustreznih kadrov za potrebe lokalnega gospodarstva;



Omogočanje večje dodane vrednosti za proizvode lokalnega gospodarstva;



Zagotavljanje stabilnih pogojev za delovanje kulturno-umetniških ustvarjalcev;

Ukrepi programa IZOBRAŽENO Velenje:
Vzpostavitev stabilnih pogojev za delovanje obstoječih in razvoj novih strokovnih študijskih
programov;

Cilji ukrepa:
Kazalniki:
Zagotoviti institucionalne pogoje za pripravo in Novi strokovni izobraževalni programi;
izvajanje izobraževalnih programov, ki so bolje
prilagojeni zahtevam gospodarstva;
Zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje Zagotovljeni materialni pogoji za nove strokovne
izobraževalnih programov, ki so bolje prilagojeni izobraževalne programe;
zahtevam gospodarstva;
Izboljšati prenos znanj in znanstvenih odkritij v Rast števila inovacij;
gospodarstvo in obratno – v izobraževalne
ustanove;
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Spodbuditi razvoj kreativnih industrij in boljšo Višja dodana vrednost lokalnih proizvodov.
integracijo z izobraževalnim in gospodarskim
sistemom.

Vzpostavitev pogojev za zagon Akademije za glasbo
Cilji ukrepa:

Kazalniki:

Zagotoviti institucionalne in finančne pogoje za Akreditiran program Akademije za glasbo;
ustanovitev Akademije za glasbo v Velenju;
Zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje Zagotovljeni prostorski pogoji za izvajanje
programa Akademije za glasbo.
programa Akademije za glasbo.

1.2.4. VELENJE ZA ŽIVLJENJE
Cilji programa VELENJE ZA ŽIVLJENJE:
•
Izboljšanje javne podobe in prepoznavnosti Velenja kot mesta z nadpovprečno
kakovostjo življenja v nacionalnem in mednarodnem okolju;
•
Izboljšanje upravljanja in kakovosti urbanega okolja skozi programe celovitih prenov
stanovanjskih sosesk;
•

Izboljšanje upravljanja s praznimi komercialnimi in zasebnimi prostori;

•
Izboljšanje pogojev za širitev urbanih programov in vsebin v mestnem središču in
središčih stanovanjskih naselij.
Ukrepi programa VELENJE ZA ŽIVLJENJE:
Urbana prenova

Cilji ukrepa:

Kazalniki:

Zagotoviti pogoje za nadaljevanje projektov Število intervencij v mestnem središču;
urbane prenove v mestnem središču;
Zagotoviti pogoje in stanovanjsko politiko za Število priseljenih mladih in mladih družin;
privabljanje mladih in mladih družin v mestno
središče;
Omogočiti razvoj novih programov in storitev.

Število urbanih programov in storitev v mestnem
središču.
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Vzpostavitev pogojev za izvajanje mestnega marketinga
Cilji ukrepa:
Kazalniki:
Zagotoviti pogoje ustanovitev organizacije za Ustanovitev organizacije za mestni marketing;
izvajanje aktivnosti mestnega marketinga;
Zagotoviti boljše upravljanje s komercialnimi Število praznih komercialnih
prostori v mestnem središču;
mestnem središču;

prostorov

v

Omogočiti razvoj novih programov in storitev v Število komercialnih programov in storitev v
mestnem središču.
mestnem središču.

Izdelava in izvedba koncepta učinkovitega upravljanja s praznimi stanovanjskimi
površinami
Cilji ukrepa:
Zagotoviti stanovanjske možnosti za mlade in
mlade družine.
Zagotoviti ponudbo varovanih in oskrbovanih
stanovanj;
Zmanjšati število praznih stanovanj in
stanovanjskih hiš v mestu;

Kazalniki:
Število stanovanj za najem / nakup;
Število varovanih in oskrbovanih stanovanj v
mestu;
Število praznih stanovanj in stanovanjskih hiš.
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1.3.

Shematski prikaz elementov TUS MOV

V shematskem prikazu elementov TUS MOV so povzeti strateški cilji in ukrepi, ki izhajajo direktno iz programov TUS MOV. Strateški cilji so v izvedbenem
načrtu še dodatno razdelani z operativnimi cilji, ki so bolj specifični, merljivi, dosegljivi in merljivi. Ukrepom so določeni nosilci (uradi v MOV) ter natančneje
razdelani kazalniki z navedenimi načini in viri podatkov za spremljanje doseganja kazalnikov.

Program
TUS
MOV

Strateški cilji

Operativni cilji do leta
2025

Ukrepi

Predvideni
stroški (EUR)

Predvideni
viri

Glavni
nosilci
ukrepov

MOV, ESRR,
ESS, RS,

Urad za
komunalne
dejavnosti

- Obseg urejenih
površin za razvoj
gospodarstva

Urad za
razvoj in
investicije

- Obseg površin
poslovnih
prostorov za
zagonska podjetja

PODJETNO VELENJE

(S.M.A.R.T.)
PV.1. Okrepitev malega in
srednjega podjetništva –
izgradnja 2. velenjskega
gospodarskega stebra
skozi ustvarjanje
kvalitetnih, zelenih
delovnih mest z visokimi
dodanimi vrednostmi in
ustvarjanje pogojev za
razvoj krožne ekonomije

- Povečanje števila
delovnih mest na
18 800
- Povečanje števila
gospodarskih
subjektov na 2000
do leta 2025

PV.1.1. Razvoj
prostorskih in
vsebinskih
možnosti za
razvoj
podjetništva

5.495.666

Kazalniki za
spremljanje
učinkovitosti
ukrepov

- Povečanje
prostorskih
možnosti za razvoj
gospodarstva ureditev poslovnih
con - 5 ha

- Število
novoustanovljenih
podjetij

- 1000 m2 novih
urejenih poslovnih
prostorov za
potrebe malega
gospodarstva in
podjetniškega

- Dodana vrednost
na zaposlenega

Način zbiranja
podatkov za
spremljanje
doseganja
kazalnikov
AJPES
MOV
Statistični urad
RS
Letna poročila v
sistemu
obvladovanja
tveganj MOV

- Število novih
delovnih mest

- Število prebivalcev
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inkubatorja
- Povečanje deleža
proračuna za razvoj
malega
gospodarstva in
turizma za 50%
glede na delež v letu
2016

PV.2. Ustvarjanje pogojev
za razvoj tehnologij za
pametne domove,
pametna mesta, pametno
podeželje in pametni
turizem;

- razvoj pametnih
storitev za občane in
gospodarstvo
- Število delovnih
mest povezanih s
sektorjem pametnih
mest
- 100 % pokritost z
WiFi v mestnem
središču, starem
mestnem jedru,
poslovnih conah in
stanovanjskih
naseljih na območju
TUS
- 5 projektov na temo
pametnih mest,
izvedenih v okviru
programov EU.

PV.2.1. Izdelava
strategije razvoja
za Pametno
mesto Velenje
PV.2.2.
Nadgradnja in
razširitev
javnega WiFi in
IOT omrežja
PV.2.3.
Zagotovitev
prostorskih
možnosti in
tehnoloških
pogojev za razvoj
programov
Pametnega
mesta Velenje in
inovacijskega
ekosistema SAŠA
regije

2.600.000

MOV, ESRR,
Interreg,
H2020

Urad za
razvoj in
investicije

- Število strateških
dokumentov

Projektna
poročila

- Število projektov
na temo pametnih
mest

MOV
AJPES

- Število delovnih
mest povezanih s
sektorjem
»pametnih mest«
- Obseg površin,
namenjenih za
delovanje
programov
Pametno mesto
Velenje in
Inovacijskega
ekosistema SAŠA
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PV.3. Ustvarjanje pogojev
za razvoj jezerskega
turizma na degradiranih
območjih;

- Povečanje števila
velikih dogodkov
(nad 300
obiskovalcev) na
vsaj 45 dogodkov
letno
- 2000 m2
funkcionalnih
površin za izvedbo
kulturnih,
izobraževalnih,
umetniških in
zabavnih prireditev
- Pridobitev plovnega
režima na velenjskih
jezerih do leta 2019

PV.3.1. Razvoj
pogojev in
podpornega
okolja za razvoj
trajnostnega
turizma, s
poudarkom na
razvoju
turističnega
potenciala
velenjskih jezer

5.600.000

MOV
ESRR
zasebni viri

Urad za
razvoj in
investicije

- Obseg
revitaliziranih
površin

Projektna
poročila
MOV

- Neto uporabne
površine za
izvedbo programov

AJPES

- Neto uporabne
površine za
obiskovalce
programov
- Število novih
delovnih mest v
turističnem
sektorju

- Povečanje športno
rekreativnih
programov za 50%
- 35.000 m2 urejenih
površin za
obiskovalce
kulturnih,
izobraževalnih,
umetniških in
zabavnih prireditev
- 25 novih delovnih
mest v turističnem
sektorju
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PV.4. Ustvarjanje
pogojev za razvoj
deficitarnih obrti, starih
obrti in kreativnih
industrij.

- 1200 m2 novih
prostorskih
možnosti za
obujanje starih obrti
in kreativnih
industrij v starem
mestnem središču
- 450 m2 novih javnih
površin
- Povečanje števila
dogodkov in
prireditev v starem
mestnem središču
za 50%

PV.4.1.
Revitalizacija
starega
mestnega
središča

2.977.997

MOV
ESRR
zasebni viri

Urad za
razvoj in
investicije

- Neto površine za
stare obrti in
kreativne
industrije

Projektna
poročila

- Nove ali
revitalizirane javne
površine

NVO

- Število kulturnoumetniških
dogodkov

MOV

Krajevne
skupnosti in
mestne četrti

- Število novih
delovnih mest v
deficitarnih obrteh
in kreativnih
industrijah
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Program
TUS
MOV

Strateški cilji

Operativni cilji do leta
2025

Ukrepi

Predvideni
stroški (EUR)

Predvideni
viri

Glavni
nosilci
ukrepov

(S.M.A.R.T.)
SV.1. Optimizacija
javnega potniškega
prometa

- Povečati delež poti
opravljenih z
avtobusom za 30 %
do leta 2022 glede
na leto 2016

SONARAVNO VELENJE

- Prilagoditi celoten
JPP gibalno in
senzorično oviranim
osebam do leta
2022

SV.1.1.
Optimizacija
storitve Lokalc in
nadgradnja
informatizacije
JPP v MOV

- Zmanjšanje uporabe
osebnih vozil za 3%
do 2025

SV.1.2. Uvajanje
nizko ali brez
emisijskih
električnih ali
vodikovih
avtobusov in
polnilne
infrastrukture

- Ničelno preseganje
mejnih vrednosti
PM10

SV.1.3. Uvedba
storitve JPP na
klic

4.322.000

ESRR,
MOV,
Interreg
programi,
H2020 –
FCHJU,
Zasebni viri

Urad za
razvoj in
investicije
Urad za
komunalne
dejavnosti

Kazalniki za
spremljanje
učinkovitosti
ukrepov
- Število prepeljanih
potnikov
- Število novo
registriranih vozil
v MO Velenje
- Število dni s
preseženimi
mejnimi
koncentracijami
PM10, in drugih
emisij

Način zbiranja
podatkov za
spremljanje
doseganja
kazalnikov
Projektna
poročila
Poročila
koncesionarjev
za storitev
Lokalc
MOV
Statistični urad
RS
UE Velenje
Ekološki
informacijski
sistem

- Zmanjšanje emisij
CO2 za 20% do
2020, glede na
izhodiščno leto 2003
SV.2. Zaključevanje
omrežja mestnih
kolesarskih poti in
izgradnja druge
kolesarske

- Zagotovitev
celovitega
kolesarskega
omrežja do leta
2025, skupaj z
regionalnimi

SV. 2.1.
Optimizacija
mestnega
kolesarskega
omrežja

1.560.180

ESRR,
MOV,
Interreg
programi,

Urad za
urejanje
prostora

- Število kilometrov
urejenih mestnih
kolesarskih
povezav;

Projektna
poročila
MOV
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infrastrukture ter
izgradnja regionalnih
kolesarskih povezav

kolesarskimi
povezavami do leta
2027
- Povečanje deleža
kolesarjenja v
mestnem prometu
na 20%.
- Zagotovitev
kakovostnih in
varnih parkirišč za
kolesa pri vseh
javnih zgradbah do
leta 2022
- Povečanje števila
uporabnikov
avtomatizirane
izposoje koles za 50
% glede na leto
2015
- Zmanjšanje števila
nesreč s
poškodovanimi
kolesarji za 50 % in
izničenje števila
smrtnih žrtev do
leta 2022 glede na
povprečje v obdobju
2010–2015

SV.2.2.
Promocijske in
ozaveščevalne
aktivnosti za
spodbujanje
uporabe kolesa.
SV.2.3.
Nadgradnje
avtomatiziranega
sistema za
izposojo koles

Direkcija RS
za
infrastrukturo

- Število kilometrov
regionalnih
kolesarskih
povezav
- Delež kolesarjev v
mestnem prometu

Direkcija RS za
infrastrukturo
Projektna
poročila
MOV

- Število urejenih
kolesarskih
parkirišč
- Število
uporabnikov in
opravljenih izposoj
na
avtomatiziranem
sistemu izposoje
koles

Statistični urad
RS,
Letna poročila
policijske
postaje Velenje

- Število prometnih
nesreč z
udeleženimi
kolesarji
- Število smrtnih
žrtev med kolesarji
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SV.3. Trajnostna
optimizacija ukrepov
ureditve mirujočega
prometa

- Celovito umiriti
promet v mestu ter
vsaj še v treh
naseljih v občini do
leta 2022 (zmanjšati
povprečno hitrost za
20 %)

SV.3.1.
Optimizacija
parkirne politike

- Zmanjšati delež
opravljenih poti do
5 km z avtomobilom
za 10 % do leta 2022
glede na leto 2016

SV.3.3.
Vzpostavitev
parkirišča za
tovorna vozila in
turistične
avtobuse

- Zmanjšati število
avtomobilov na
prebivalca za 2 %
letno do leta 2025
- Zmanjšati število
parkirnih mest brez
omejitev v strogem
centru mesta za 25
% letno do leta 2018

SV.4. Izboljšanje
energetskih karakteristik
javnih objektov in
večstanovanjskih stavb
ter izvedba celovitih
energetskih prenov
stanovanjskih sosesk

- Prenoviti parkirno
politiko do leta 2022
- Zmanjšati rabo
toplotne energije v
javnih zgradbah
- Zmanjšati emisije
CO2 za 20% do
2020, glede na
izhodiščno leto 2003

1.894.000

SV.3.2. Izgradnja
in ureditev
parkirišč P+R

ESRR,
DRSI,
Interreg
programi,
MOV

Urad za
urejanje
prostora
Urad za
komunalne
dejavnosti

SV.4.2.
Energetska

Projektna
poročila
MOV,
Komunalno
podjetje Velenje

- Uvedba sistema za
nadzor in vodenje
javnih parkirišč
- Število urejenih
parkirnih mest za
tovorna vozila in
turistične avtobuse

SV.3.4. Širitev
omrežja
električnih
polnilnic za
električne
avtomobile in
električna kolesa

SV.4.1.
Energetska
sanacija javnih
stanovanjskih
objektov

- Število sprejetih
strateških
dokumentov in
ukrepov za
optimizacijo
parkirne politike

- Število parkirnih
mest brez
omejitev časa
parkiranja v
strogem centru
mesta

5.625.699

ESRR
MOV
Zasebni viri ESCO

Urad za
razvoj in
investicije

- število energetsko
saniranih
večstanovanjskih
objektov v javni
lasti

Projektna
poročila
MOV,
KSSENA,

- število
gospodinjstev z
zmanjšano

Komunalno
podjetje Velenje
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- Izdelava rešitev in
poslovnih modelov
za energetsko
sanacijo
stanovanjskih
sosesk

sanacija javnih
objektov

energetsko porabo
- število energetsko
saniranih osnovnih
šol
- skupna raba
toplotne energije v
javnih zgradbah
- število projektov
energetskih
prenov javnih
objektov
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Program
TUS
MOV

Strateški cilji

Operativni cilji do leta
2025

Ukrepi

Predvideni
stroški (EUR)

Predvideni
viri

Glavni
nosilci
ukrepov

(S.M.A.R.T.)

IZOBRAŽENO VELENJE

IV.1. Vzpostavitev
pogojev za razvoj novih
strokovnih študijskih
programov

- Zagotovitev
institucionalnih
pogojev za pripravo
in izvajanje
izobraževalnih
programov,
prilagojenih
zahtevam
gospodarstva
- Zagotovitev
prostorskih pogojev
za izvajanje
izobraževalnih
programov,
prilagojenih
zahtevam
gospodarstva
- Izdelava strategije
razvoja terciarnega
izobraževanja SAŠA
- Oblikovanje novih
višje in
visokošolskih
strokovnih
programov

IV.1.1. Izdelava
strategije za
razvoj
terciarnega
izobraževanja
SAŠA
IV.1.2.
Ustanovitev
Javnega zavoda
za razvoj
terciarnega
izobraževanja
SAŠA
IV.1.3.
Zagotovitev
prostorskih
pogojev za
izvajanje novih
izobraževalnih
programov,
IV.1.4.
Zagotovitev
podpornega
okolja za
privabljanje
študentov

2.600.000

Univerza v
Mariboru

Urad za
družbene
dejavnosti,

ŠCV, MIC
CRTI SAŠA

Kazalniki za
spremljanje
učinkovitosti
ukrepov
- Delovanje javnega
zavoda za razvoj
terciarnega
izobraževanja
SAŠA

MIZŠ
MOV

- Število strateških
dokumentov o
razvoju terciarnega
izobraževanja
SAŠA

Način zbiranja
podatkov za
spremljanje
doseganja
kazalnikov
Projektna
poročila
MOV
Javni zavod
Center za
razvoj
terciarnega
izobraževanja
SAŠA Velenje CRTI SAŠA

- Površina
novozgrajenih oz.
obnovljenih
prostorov
- Število novih
študijskih
programov
- Število študentov
- Število izdanih
štipendij
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IV.2. Zagotoviti pogoje za
zagon Akademije za
glasbo

- Zagotovitev pogojev
za zagon Akademije
za glasbo

IV.2.1. Zagon
delovanja
Akademije za
glasbo

/

Univerza v
Mariboru

Urad za
družbene
dejavnosti,

- Število novih
študijskih
programov

Univerza v
Mariboru

- Število znanstveno
raziskovalnih
programov

MIZŠ
MOV
Glasbena šola
Frana Koruna
Koželjeskega

Program
TUS
MOV

Strateški cilji

Operativni cilji do leta
2025

Ukrepi

Predvideni
stroški (EUR)

VŽ.1.1.
Vzdrževanje in
izboljšave
kakovosti javnih
površin in
zelenih površin v
mestu

3.917.077

Predvideni
viri

VELENJE ZA ŽIVLJENJE

- Izvedba 5 projektov
celovite urbane
prenove na območju
TUS MOV do 2025
- Izvajanje vsaj 3.
projektov
vzdrževanja javnih
in zelenih površin
letno

VŽ.1.2. Programi
celostnih prenov
v stanovanjskih
naseljih.

MOV,
Interreg
programi

Univerza v
Mariboru
MOV

- Število študentov

Glavni
nosilci
ukrepov

Kazalniki za
spremljanje
učinkovitosti
ukrepov

Urad za
razvoj in
investicije

- Površina
prenovljenih ali
novih javnih
odprtih površin

Način zbiranja
podatkov za
spremljanje
doseganja
kazalnikov
MOV,
Zaključna
poročila
projektov,

- Površina
vzdrževanih javnih
zelenih površin

Letna poročila
izvajanja
programov,

- Število programov
vzdrževanja
kakovosti javnih
površin

Sistem za
spremljanje
tveganj MOV

(S.M.A.R.T.)
VŽ.1. Zagotoviti pogoje
za nadaljevanje projektov
urbane prenove v
mestnem središču

Projektna
poročila

Urad za
komunalne
dejavnosti

- Število v projekte
vključenih
prostovoljcev, NVO
- Število intervencij
v mestnem
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središču in
stanovanjskih
naseljih na
območju TUS MOV
VŽ.2. Omogočiti razvoj
novih urbanih programov
in storitev.

- Zmanjšanje števila
praznih
komercialnih
prostorov v
mestnem središču
za 50% glede na
stanje 2015

VŽ.2.1. Izvajanje
aktivnosti
mestnega
marketinga

450.000

MOV,
interreg
programi

Urad
župana
MOV

- Število novih
programov in
ponudnikov v
mestnem središču

MOV¸,
Zaključna
poročila
projektov,

- Število
nezasedenih
komercialnih
prostorov v
mestnem središču

- Izvedba 5 projektov
in programov
mestnega
marketinga letno

- Število prireditev
in dogodkov v
mestnem središču
- Število
obiskovalcev
prireditev v
mestnem središču

VŽ.3. Zagotoviti pogoje in
stanovanjsko politiko za
privabljanje mladih in
mladih družin v mestno
središče ter celostno
upravljanje s
stanovanjskim fondom
MOV

- Izdelava sistema za
upravljanje s
praznimi stanovanji
in stanovanjskimi
objekti
- Zagotovitev do 120
novih neprofitnih
stanovanj do 2025

VŽ.3.1.
Načrtovanje in
izvedba sistema
za upravljanje s
praznimi
stanovanjskimi
objekti in
stanovanji
VŽ. 3.2.
Investicijsko

11.370.000

MOV,
Stanovanjski
sklad RS
Zasebni viri

Urad za
razvoj in
investicije

- Število praznih
stanovanj in
stanovanjskih
objektov

MOV,
Zaključna
poročila
projektov,

- Število novih
neprofitnih
stanovanj

Statistični urad
RS,

- število občanov z
nerešenim

Stanovanjski
sklad RS
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- Zagotovitev do 15
novih oskrbovanih
stanovanj za
starejše občane do
2025

vzdrževanje,
celovite
energetske
sanacije in
novogradnje
VŽ.3.3.Izgradnja
oskrbovanih
stanovanj

stanovanjskim
vprašanjem
- Število
oskrbovanih
stanovanj za
starejše občane

Zaključna
poročila
projektov,
Sistem za
spremljanje
tveganj MOV

Nosilec spremljanja izvajanja IN-TUS MO Velenje je Urad za javne finance in splošne zadeve (UJFSZ), ki na MO Velenje že izvaja sistem spremljanja
tveganj. Pod nadzorom UJFSZ se bo formirala posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov vseh uradov, ki izvajajo projekte v okviru
mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Vodje projektov bodo zadolženi za pridobitev vseh relevantnih podatkov iz identificiranih podatkovnih virov,
najmanj enkrat letno. Podatke o kazalnikih in učinkih projektov bodo posredovali delovni skupini za spremljanje kazalnikov IN-TUS MO Velenje, ki bodo
na podlagi zbranih podatkov in poročil o napredku projektov pripravili skupno analizo učinkov projektov, ki izhajajo iz TUS MOV.
Poročilo bo predstavljeno svetu MO Velenje hkrati s poročilom o spremljanju tveganj, enkrat letno.
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2. Operacionalizacija ukrepov za doseganje razvojnih ciljev MO
Velenje - pregled predvidenih projektov, ki prispevajo k
celovitemu razvoju MO Velenje
Program Podjetno Velenje - ukrep TUS
PV.1.1.Razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za
razvoj podjetništva;
PV.1.1.Razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za
razvoj podjetništva;
PV.1.1.Razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za
razvoj podjetništva;
PV.2.1. Izdelava strategije razvoja za Pametno mesto
Velenje

Naziv projekta / aktivnosti
Podpora delovanja SAŠA
inkubatorja
Podpora delovanju Centra ponovne
uporabe
Razširitev poslovne cone Stara vas

PV.2.2. Nadgradnja in razširitev javnega WiFi in IOT
omrežja

Nadgradnja brezplačnega WiFi
omrežja MOV

PV.2.3. Zagotovitev prostorskih možnosti in
tehnoloških pogojev za razvoj programov Pametnega
mesta Velenje in inovacijskega ekosistema SAŠA
regije
PV.3.1. Razvoj pogojev in podpornega okolja za
razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na razvoju
turističnega potenciala velenjskih jezer;
PV.3.1. Razvoj pogojev in podpornega okolja za
razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na razvoju
turističnega potenciala velenjskih jezer;
PV.3.1. Razvoj pogojev in podpornega okolja za
razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na razvoju
turističnega potenciala velenjskih jezer;
PV.4.1. Revitalizacija starega mestnega središča
PV.4.1. Revitalizacija starega mestnega središča

CTN Stara vas-objekt

Program Sonaravno Velenje - ukrep TUS
SV.1.1. Optimizacija storitve Lokalc
SV.1.1. Optimizacija storitve Lokalc
SV.1.1. Optimizacija storitve Lokalc
SV.1.1. Optimizacija storitve Lokalc
SV.1.2. Uvajanje nizko ali brez emisijskih električnih
ali vodikovih avtobusov
SV.1.2. Uvajanje nizko ali brez emisijskih električnih
ali vodikovih avtobusov

Izdelava in izvajanje strategije
razvoja za pametno mesto Velenje

CTN Prireditveni oder

CTN Prireditveni prostor

Urejanje objekta čolnarne in
Velenjskega jezera
CTN Stari trg 11
CTN Revitalizacija starotrškega jedra
Naziv projekta / aktivnosti
Optimizacija voznih redov
Nadgradnja informatizacije JPP v
MOV
Vključitev v sistem enotne
vozovnice
Promocija uporabe Lokalca
Uvedba nizko ali brez emisijskih
električnih ali vodikovih avtobusov
Izgradnja polnilne infrastrukture za
električne / vodikove avtobuse
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SV.1.3. Uvedba storitve JPP na klic

Izdelava in uvedba sistema JPP na
klic
SV. 2.1. Optimizacija mestnega kolesarskega omrežja CTN Mestno kolesarsko omrežje
Izgradnja regijskih, državnih in
drugih primestnih kolesarskih
SV. 2.1. Optimizacija mestnega kolesarskega omrežja povezav.
Izgradnja kolesarnic, kolesarskih
parkirišč in druge spremljevalne
SV. 2.1. Optimizacija mestnega kolesarskega omrežja infrastrukture
SV.2.2. Promocijske in ozaveščevalne aktivnosti za
Promocijski projekti ETM
spodbujanje uporabe kolesa.
SV.2.3. Nadgradnje avtomatiziranega sistema za
Razširitev sistema BICY
izposojo koles
SV.2.3. Nadgradnje avtomatiziranega sistema za
Nadgradnja informatizacije sistema
BICY
izposojo koles
SV.2.3. Nadgradnje avtomatiziranega sistema za
izposojo koles
SV.3.1. Optimizacija parkirne politike
SV.3.1. Optimizacija parkirne politike
SV.3.2. Izgradnja in ureditev parkirišč P+R
SV.3.3. Vzpostavitev parkirišča za tovorna vozila in
turistične avtobuse
SV.3.4. Širitev omrežja električnih polnilnic za
električne avtomobile in električna kolesa.
SV.4.1. Energetska sanacija javnih stanovanjskih
objektov
SV.4.1. Energetska sanacija javnih stanovanjskih
objektov
SV.4.1. Energetska sanacija javnih stanovanjskih
objektov
SV.4.2. Energetska sanacija javnih objektov
SV.4.2. Energetska sanacija javnih objektov
Program Izobraženo Velenje - ukrep TUS
IV.1.1. Vzpostavitev pogojev za razvoj novih
strokovnih študijskih programov

IV.1.2. Ustanovitev Javnega zavoda za razvoj
terciarnega izobraževanja SAŠA

Uvedba električnih koles v sistem
BICY
Informatizacija in avtomatizacija
sistema parkiranja v modrih conah
Vzpostavitev sistema vodenja in
nadzora mirujočega prometa;
CTN parkiraj in pelji
Izgradnja parkirišča tovorna vozila
in turistične avtobuse
Izgradnja polnilne infrastrukture za
električno mobilnost
CTN Energetske sanacije - Cesta
talcev 18a
CTN Energetske sanacije - Simona
Blatnika 1
CTN Energetske sanacije - Vojkova
12a
Energetske sanacije osnovnih šol v
MOV
Energetska sanacija objektov
kulturne dediščine
Naziv projekta / aktivnosti
Izdelava strategije za razvoj
terciarnega izobraževanja SAŠA
Ustanovitev in zagon Javnega
zavoda Center za razvoj
terciarnega izobraževanja SAŠA
Velenje - CRTI SAŠA
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IV.1.3. Zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje
novih izobraževalnih programov,
IV.1.4. Zagotovitev podpornega okolja za
privabljanje študentov

IV.2.1. Zagon delovanja Akademije za glasbo
Program Velenje za življenje - ukrep TUS
VŽ.1.1. Vzdrževanje in izboljšave kakovosti javnih
površin in zelenih površin v mestu
VŽ.1.1. Vzdrževanje in izboljšave kakovosti javnih
površin in zelenih površin v mestu
VŽ.1.1. Vzdrževanje in izboljšave kakovosti javnih
površin in zelenih površin v mestu
VŽ.1.1. Vzdrževanje in izboljšave kakovosti javnih
površin in zelenih površin v mestu
VŽ.1.1. Vzdrževanje in izboljšave kakovosti javnih
površin in zelenih površin v mestu
VŽ.1.2. Programi celostnih prenov v stanovanjskih
naseljih.
VŽ.1.2. Programi celostnih prenov v stanovanjskih
naseljih.

Izgradnja centra za energetske
raziskave - MIC
Ustanovitev štipendijskega sklada
SAŠA
Zagotovitev formalnih in
prostorskih pogojev za zagon
delovanja Akademije za glasbo
Naziv projekta / aktivnosti
Sanacija ploščadi pred Domom
Kulture
Sanacija Sončnega parka
Izvedba projektov Čisto moje
Velenje
Izvedba očiščevalnih akcij
Koncesijsko izvajanje vzdrževanja
javnih površin v MOV
Promenada II

Celostne prenove Gorica, Šalek,
Desni breg
Vzpostavitev in zagon Odbora za
VŽ.2.1. Izvajanje aktivnosti mestnega marketinga
mestni marketing MOV
Upravljanje s poslovnimi prostori v
VŽ.2.1. Izvajanje aktivnosti mestnega marketinga
mestnem središču
Organizacija in izvedba MM
VŽ.2.1. Izvajanje aktivnosti mestnega marketinga
dogodkov
VŽ.3.1. Načrtovanje in izvedba sistema za upravljanje Upravljanje s praznimi stanovanji in
s praznimi stanovanjskimi objekti
stanovanjskimi objekti
VŽ. 3.2. Investicijsko vzdrževanje, celovite energetske Vzdrževanje stanovanjskega fonda sanacije in novogradnje
MOV
VŽ. 3.2. Investicijsko vzdrževanje, celovite energetske Izgradnja stanovanj Selo
sanacije in novogradnje
Izgradnja objekta z oskrbovanimi
VŽ.3.3. Izgradnja oskrbovanih stanovanj
stanovanji
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3. Prednostni projekti za izvedbo TUS MOV v obdobju 2014 -2020
MOV je že v fazi priprave TUS MOV skozi analizo izvrševanja VIS, izvedbo delavnic in z
rezultati vključevanja javnosti v izdelavo TUS MOV, pripravila seznam strateških projektov s
katerimi bo uprava MOV skupaj z drugimi deležniki pripomogla k uresničitvi VIS in TUS MOV.
Projekti na prednostni listi so izbrani na podlagi skladnosti projekta z identificiranimi
razvojnimi cilji v TUS MOV. Izbrani projekti hkrati naslavljajo cilje Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Identificirani projekti v okviru
PN 6.3. so umeščeni na območja, ki so opredeljena kot okoljsko, socialno ali ekonomsko
degradirana, skladno z Merili in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO2).
Pri oblikovanju prednostnega seznama projektov za izvedbo v okviru mehanizma CTN je bila
upoštevana tudi izvedljivost projektov v smislu stopnje pripravljenosti projektne
dokumentacije ter časovne in finančne izvedljivosti projektov.

zap.
št. /
naziv projekta
priorit
eta

ocenjena
vrednost
projekta - znesek

lastna
sredstva znesek

drugi
potencialni
viri- znesek

drugi
potencialni
viri navedba
vira ( ESRR,
KS, Life+,
Obzorje202
0, EIB,
nacionalni
viri, zasebni
viri …

CTN Prireditveni
oder

3.550.000

750.000

2.800.000

ESRR – CTN,
RS

CTN prireditveni
prostor

1.500.000

300.000

1.200.000

ESRR – CTN,
RS

1.122.997

242.997

880.000

ESRR – CTN,
RS

CTN Revitalizacija
starotrškega jedra

1.906.500

422.500

1.484.000

ESRR – CTN,
RS

CTN Energetske
sanacije - Cesta
talcev 18 a

285.000

157.146

127.854

KS – CTN, RS,

1/1

2/1
CTN Stari trg 11
3/2

4/2

5/1

Projekt
bo
Aktivnosti za prijavljen
zagotavljanje
za
skladnosti in sofinanci
dopolnjevanja ranje v
virov*
mehaniz
mu CTN
(da/ne)
Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije
Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije
Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije
Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije
Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije
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DA

DA

DA

DA

DA

6/1

7/1

310.000

173.014

136.986

KS – CTN, RS,

CTN Energetske
sanacije - Vojkova
12 a

285.000

157.146

127.854

KS– CTN, RS,

CTN Parkiraj in pelji

1.453.500

500.385

953.115

ESRR – CTN,
RS,

CTN Mestno
kolesarsko omrežje

1.136.600

391.288

745.312

ESRR – CTN,
RS,

2.100.000

420.000

1.680.000

ESRR – CTN,
RS,

1.170.000

675.000

495.000

Stanovanjski
sklad RS

Prijava na razpis

NE

700.000

700.000

/

/

Zagotovitev
proračunskih
sredstev

NE

ESRR

Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije,
zagotovitev
lastnih sredstev

NE

8/2

9/3

10/1

11

12

Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije
Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije
Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije
Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije
Prijava na razpis,
priprava
projektne
dokumentacije

CTN Energetske
sanacije - Cesta
Simona Blatnika 1

CTN Objekt Stara vas
– objekt in program
Pametno mesto
Velenje
Izgradnja
oskrbovanih
stanovanj
Ureditev čolnarne in
kopališča ob jezeru s
plovnim režimom in
režimom kopalnih
voda

Razširitev poslovne
cone Stara vas

2.485.710,39

1.506.146

979.564,39

SKUPAJ

18.005.307,39

6.395.622

11.609.685,39

13

3.1. Podrobnejši opis prioritetnih projektov za izvedbo TUS MOV v obdobju 2014-2025
V tem poglavju so podrobneje predstavljeni ključni projekti za izvedbo TUS MOV v obdobju 20142025.

3.1.1. CTN prireditveni oder
Zaporedna številka projekta: 1
Naziv projekta: CTN Prireditveni oder jezero
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DA

DA

DA

DA

DA

Kratka vsebina: Projekt prireditveni oder Jezero je projekt revitalizacije prostora ob Velenjskem
jezeru, ki je nastalo kot posledica rudarske aktivnosti na območju. Območje okrog jezer je del večjega
pridobivalnega območja premoga, ki v znatni meri posega v območje mesta in je po definiciji okoljsko
degradiran prostor, namenjen podzemni eksploataciji. Razvoj degradiranega območja ob Velenjskem
in Škalskem jezeru ter objezerskih območij je na MO Velenje prepoznan kot strateška priložnost za
trajnostno ureditev ter ustvarjanje boljših pogojev za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti na
območju.
Splošni cilj izvedbe projekta je trajnostna sanacija območja s povrnitvijo družbene, okoljske in
ekonomske vrednosti degradiranih površin.
Oder je oblikovan kot večnamenski objekt. Omogoča usmeritev dogajanja na kopni prireditveni
prostor ali nad vodo. Oder je oblikovan tako, da lahko poteka dogajanje hkrati na več različnih delih
objekta. Dostop na oder je možen po stopnicah ali klančinah.
Projekt ima pridobljeno PGD. Podlaga za projekt v TUS MOV: Program: Podjetno Velenje, Ukrep 1.2
Razvoj pogojev in podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na razvoju
turističnega potenciala velenjskih jezer.
Obdobje izvajanja: SEPTEMBER 2016 – DECEMBER 2018
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS:
2
3

7

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:

Ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih
površin in zelenih površin v mestu;

1

Revitalizirati degradirane površine in objekte;

1

Izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja
Specifični cilji ukrepa TUS MOV: Ukrep 1.2
Razvoj pogojev in podpornega okolja za
razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na
razvoju turističnega potenciala velenjskih jezer

1

Zagotoviti prostorske in komunalne pogoje za
razvoj investicij na območju velenjskih jezer
Zagotoviti pogoje za rast nočitvenih kapacitet in
števila nočitev
Zagotoviti pogoje za razvoj novih športno –
rekreativnih programov;

1
1
1

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS
Vzpostavljeni pogoji za investicije v
turistično infrastrukturo in produkte
Število nočitev
Število novih športno-rekreativnih
programov

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Izboljšani pogoji za 80%
10% povečanje števila nočitev
15% povečanje števila ŠR programov
na območju velenjskih jezer
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Število delovnih mest v turizmu;
Število turističnih produktov v Velenju.

10 novih delovnih mest
10 novih turističnih produktov do leta
2025

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.
CO37

CO38

CO 39

naziv kazalnika učinka
OP
Število
prebivalcev, ki
živijo na
območjih s
celostnimi
strategijami za
urbani razvoj (št.
oseb)
Odprt
prostor, ustvarjen ali
saniran na urbanih
območjih
Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
32 747

650 m2

2375 m2

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena vrednost
projekta - znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
lastna sredstva drugi potencialni nacionalni viri, zasebni viri
- znesek
viri- znesek
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

3.550.000

750.000

DA

2.800.000

ESRR – CTN, RS

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

deležniki

vključevanje javnosti

/

Zavod za turizem, Festival
Velenje, Mladinski center Velenje,
Zavod Rdeča dvorana

Lokalna skupnost, zainteresirana
javnost, lokalni mediji
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Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven

zakonodajne
podlage

*

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

***

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

opis tveganja

Presoja vplivov
na okolje
Potrebna
sprememba
trenutno
veljavnega
OPPN
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Pridobitev mnenja

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje
Tesnejše
sodelovanje s
pristojnim
organom
Tesnejše
sodelovanje s
strankami v
postopku

V

Pravočasni pričetki
postopkov
Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem
Dialog z
izvajalcem in
zagotovitev
ustreznega
Revizija projektne
deleža lastnih
dokumentacije
sredstev
Sodelovanje
Dodatno
zunanjih izvajalcev
vključevanje
pri nadzoru in
zunanjih
izvedbi
izvajalcev
Čimprejšnja
ponovitev
postopka
Dobro pripravljena oddaje
in jasna vsebina
naročila in
razpisne
odprava
dokumentacije
nejasnosti

predvideni rok, ko
bodo mejniki
doseženi

nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija
Pridobitev zemljišč

Pridobljena razen PVO

Skrbnik projekta

Pridobljeno

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

Maj 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po ZGO

Maj 2017

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci

September 2017

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

Oktober 2017

Skrbnik projekta

finančni viri

***

kadrovski viri

*

Povečanje
vrednosti
investicije
Pomanjkanje
izkušenih
kadrov za
izvedbo

postopki javnega
naročanja

***

Zahtevki za
revizijo
postopka

sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

N

S

S

N

drugo navededite kaj

Spremljanje izvajanja projekta:

ključni mejniki - opis
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Zaključek GOI del

September 2018

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja naročniku

September 2018

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Stalna aktivnost

Skrbnik projekta, Služba za stike z javnostmi MOV

3.1.2. CTN prireditveni prostor jezero
Zaporedna številka projekta: 2
Naziv projekta: CTN Prireditveni prostor jezero
Kratka vsebina:
Projekt prireditveni prostor Jezero je projekt revitalizacije prostora ob Velenjskem jezeru, ki je
nastalo kot posledica rudarske aktivnosti na območju. Območje okrog jezer je del večjega
pridobivalnega območja premoga, ki v znatni meri posega v območje mesta in je po definiciji
degradiran prostor, namenjen podzemni eksploataciji in s tem permanentni degradaciji površine.
Razvoj degradiranega območja ob Velenjskem in Škalskem jezeru ter objezerskih območij je na MO
Velenje prepoznan kot strateška priložnost za trajnostno ureditev ter ustvarjanje boljših pogojev za
razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti območja.
Splošni cilj izvedbe projekta je trajnostna sanacija območja s povrnitvijo družbene in ekonomske
vrednosti degradiranih površin.
V okviru projekta bo realiziran prireditveni prostor, s katerega bo mogoče spremljati dogajanje na
večnamenskem prireditvenem odru. Prireditveni prostor bo sestavljen iz mreže povezovalnih poti in
prostorov med njimi.
Ureditev prireditvenega prostora zajema:
-

Ureditev odvodnjavanja na območju

-

Utrditev površin za hojo in dejavnosti (tlakovane poti, zelenice utrjene s travnimi ploščami,
fiksni utrjeni prostori za šotore, pomožne odre, prizorišča)

-

Ureditev osrednjega prireditvenega prostora (42 745 m2)

-

Ureditev oskrbnih otokov

-

Ureditev komandne hiše in razsvetljave odra in območja

Projekt še nima pridobljenega PGD (2017). Podlaga za projekt v TUS MOV: Program: Podjetno
Velenje, Ukrep 1.2 Razvoj pogojev in podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, s
poudarkom na razvoju turističnega potenciala velenjskih jezer.
Obdobje izvajanja: SEPTEMBER 2016 – DECEMBER 2018
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Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS
Vzpostavljeni pogoji za investicije v
turistično infrastrukturo in produkte
Število nočitev
Število novih športno-rekreativnih
programov
Število delovnih mest v turizmu;
Število turističnih produktov v Velenju.

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Izboljšani pogoji za 80%
10% povečanje števila nočitev
15% povečanje števila ŠR programov
na območju velenjskih jezer
10 novih delovnih mest
6 novih zaposlitev do leta 2025

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.
CO37

CO38

naziv kazalnika učinka
OP
Število
prebivalcev, ki
živijo na
območjih s
celostnimi
strategijami za
urbani razvoj (št.
oseb)
Odprt
prostor, ustvarjen ali
saniran na urbanih
območjih

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
32 747

42 745 m2

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS:
2
3

7

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:

Ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih
površin in zelenih površin v mestu;

1

Revitalizirati degradirane površine in objekte;

1

Izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja
Specifični cilji ukrepa TUS MOV: Ukrep 1.2
Razvoj pogojev in podpornega okolja za
razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na
razvoju turističnega potenciala velenjskih jezer

1

Zagotoviti prostorske in komunalne pogoje za
razvoj investicij na območju velenjskih jezer
Zagotoviti pogoje za rast nočitvenih kapacitet in
števila nočitev

1
1

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
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Zagotoviti pogoje za razvoj novih športno –
rekreativnih programov;

1

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena vrednost
projekta - znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
lastna sredstva drugi potencialni nacionalni viri, zasebni viri
- znesek
viri- znesek
…

1.500.000

300.000

1.200.000

ESRR – CTN, RS

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

DA

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

deležniki

vključevanje javnosti

/

Zavod za turizem, Festival
Velenje, Mladinski center Velenje,
Zavod Rdeča dvorana

Lokalna skupnost, zainteresirana
javnost, lokalni mediji

Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven

zakonodajne
podlage

*

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

**

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

opis tveganja

Presoja vplivov
na okolje
Potrebna
sprememba
trenutno
veljavnega
OPPN
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

finančni viri

*

kadrovski viri

*

Povečanje
vrednosti
investicije
Pomanjkanje
izkušenih
kadrov za
izvedbo

*

Zahtevki za
revizijo
postopka

postopki javnega
naročanja

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Pridobitev mnenja

N

S

N

N

S

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje
Tesnejše
sodelovanje s
pristojnim
organom
Tesnejše
sodelovanje s
strankami v
postopku

Pravočasni pričetki
postopkov
Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem
Dialog z
izvajalcem in
zagotovitev
ustreznega
Revizija projektne
deleža lastnih
dokumentacije
sredstev
Sodelovanje
Dodatno
zunanjih izvajalcev
vključevanje
pri nadzoru in
zunanjih
izvedbi
izvajalcev
Čimprejšnja
Dobro pripravljena
ponovitev
in jasna vsebina
postopka
razpisne
oddaje
dokumentacije
naročila in
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odprava
nejasnosti
sprejemljivost
projekta v
javnosti

*
Služba za stike
z javnostmi
MOV

drugo - navedite
kaj

Spremljanje izvajanja projekta:

predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

December 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

December 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

Januar 2018

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po ZGO

Januar 2018

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci

Marec 2018

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

Marec 2108

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

September 2018

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja naročniku

September 2018

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Stalna aktivnost

Skrbnik projekta, Služba za stike
z javnostmi MOV

ključni mejniki - opis

3.1.3. CTN Stari trg 11
Zaporedna številka projekta: 3
Naziv projekta: CTN Stari trg 11
Kratka vsebina:
Kljub temu, da je Velenje eno od mlajših slovenskih mest, ima Velenje bogato zgodovino, ki sega v
čase rimskega imperija. Do pred 6 – 7 desetletji je bilo Velenje zgolj gruča hiš, stisnjenih pod grajski
hrib. Ta predel Velenja, imenovan Staro Velenje, je zaščiten kot kulturni spomenik trško jedro, voden
pod številko EŠD št. 13267.
Omenjeno območje je že močno načel zob časa in v stanju, kakršnem je, je potrebno korenite
revitalizacije. Omenjeno področje je bilo zaradi zgoraj izpostavljenega tudi prepoznano kot
ekonomsko degradirano. Mestna občina Velenje si je že pred leti zadala za cilj izvedbo programa
»Prenova in oživitev mestnega jedra«, v sklopu katerega je že realizirala določene podprograme,
projekte. Tako se je v letu 2010 uspešno zaključila prenova objekta Vila Bianca. Poleg omenjene
prenove, se staro mestno/trško jedro oživlja in promovira s pomočjo različnih kulturno turističnih
prireditev. Objekt »Čuk«, na naslovu Stari trg 11, je popolnoma dotrajan in kot tak neprimeren za
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sanacijo. Po obnovi, skladno s smernicami ZVKD, bo objekt, ki je v lasti MOV, na voljo za spodbujanje
starih obrti in kreativnih industrij.
Projekt Prenova starega Velenja ima podlago v TUS MOV v programu Podjetno Velenje, Ukrep 1.3
Revitalizacija starega mestnega središča.
Obdobje izvajanja: NOVEMBER 2016 – DECEMBER 2018
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Obseg revitaliziranega območja;

328 m2

Nove površine za stare obrti in kreativne
industrije
Število novih delovnih mest v obrtniškem
sektorju in kreativnih industrijah;

847,35 m2 bruto tlorisne površine
20 novih delovnih mest do 2025, stare
obrti in kreativne industrije

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.
CO37

CO 39

naziv kazalnika učinka
OP
Število
prebivalcev, ki
živijo na
območjih s
celostnimi
strategijami za
urbani razvoj (št.
oseb)
Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
32 747

847.35
m2
(bruto
tlorisne
površine)

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS:
2
3

4
5

Ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih
površin in zelenih površin v mestu;
Revitalizirati degradirane površine in objekte;
Revitalizirati starotrško središče in razviti ostala
lokalna središča;
Izboljšati podporno okolje za nastanek novih
podjetij in rast obstoječih podjetij;

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:
1
1
1
1

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
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7

Izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja

1

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena vrednost
projekta - znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
lastna sredstva drugi potencialni nacionalni viri, zasebni viri
- znesek
viri- znesek
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

1.122.997

242.997

DA

880.000

ESRR – CTN, RS

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

deležniki

vključevanje javnosti

/

ZVKD, KS

Lokalna skupnost, zainteresirana
javnost, lokalni mediji

Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta

zakonodajne
podlage

*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven

opis tveganja

*

/

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

*

finančni viri
kadrovski viri

postopki javnega
naročanja

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

*
*

*

/
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi
Rebalans
proračuna,
sprememba
NRP, zamik
izvedbe
postopka JN za
izbor izvajalca
GOI del
/
Morebitna
pritožba
neizbranega
izvajalca na
izbor JN

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

N
N

S
N

S

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje

Tesnejše
sodelovanje s
strankami v
postopku

Pravočasni pričetki
postopkov
Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje,
izvajalcem

Pravočasni podpis
pogodbe za
sofinanciranje iz
projekta CTN

Potreben
rebalans
proračuna
zaradi zamude
razpisa in
izvedbe
postopka CTN

/

/

Počakati na
sklep revizijske
komisije
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sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

drugo - navedite
kaj

/

N

/

/

/

/

/

/

Spremljanje izvajanja projekta:

ključni mejniki - opis

predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da so
mejniki doseženi

Izdelana projektna in
investicijska dokumentacija

Marec 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

Pridobljeno

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI
del

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma
druga polovica 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po
ZGO

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma
druga polovica 2017

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi
izvajalci

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma
konec leta 2017

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

Konec leta 2017

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

Junij 2018

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja
naročniku

Konec leta 2018

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Sprotno v času pričetka del – izvedbe –končanja del

Skrbnik projekta, služba za stike z
javnostmi

3.1.4. CTN Revitalizacija starotrškega jedra
Zaporedna številka projekta: 4
Naziv projekta: CTN Revitalizacija starotrškega jedra
Kratka vsebina:
Objekt »Stara pekarna«, je popolnoma dotrajan in kot tak neprimeren za sanacijo. Objekt prav tako
predstavlja urbanistični tujek v starotrškem jedru. Predvidena je rušitev Stare pekarne in skladno s
smernicami ZVKD se mora na tem prostoru zgraditi nov objekt s steklenim prizidkom ter urediti
pripadajoče površine, kot nadomestni objekt za pred leti porušen spomeniško zaščiten objekt.
Predvideva se, da bo nov objekt v upravljanje prevzel Mladinski center, ki upravlja s tem objektom že
od leta 2012 in to zelo uspešno.
V novo zgrajenem objektu je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori,
coworking kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji.
Pritličje prizidka bo v skladu s smernicami ZVKD zastekljeno, kar bo omogočalo pogled na grad in na
novo urejeni pripadajoči trg, prostor za delavnice bo opremljen tudi kot učilnica. Na delu objekta se
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predvideva ravna zelena streha, ki bo še dodatno popestrila ponudbo in dogajanje v objektu. V celoti
je zasnova novega objekta načrtovana v skladu z ZVKD. Celostna sanacija območja zahteva tudi
sanacijo komunalne infrastrukture in spremembo prometnega režima.
Celostna sanacija bo območje preuredila v lep trg s pogledom na grad, s čemer bo obujeno starotrško
vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta, ki ga je ta predel nekoč že imel. Izboljšani bodo pogoji
za izvedbo dogodkov, ki se v tem prostoru že odvijajo. Prav tako bo pridobljen nov javni prostor, ki bo
z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike,
obiskovalce in s tem pripomogel k celostni sanaciji tega degradiranega območja.
Obdobje izvajanja: NOVEMBER 2016 – DECEMBER 2018
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

naziv kazalnika TUS / INTUS
Obseg revitaliziranega območja;

400 m2 – odprt prostor
1742 m2 – bruto tlorisne površine v
novih objektih
10 novih delovnih mest do 2025, stare
obrti in kreativne industrije

Obseg revitaliziranega območja;
Število novih delovnih mest v obrtniškem
sektorju in kreativnih industrijah;

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.
CO37

CO38

CO39

CO40

naziv kazalnika učinka
OP

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP

Urbani razvoj: Število
prebivalcev, ki živijo na
območjih s celostnimi
strategijami za urbani
razvoj (št. oseb)
Urbani razvoj: Odprt
prostor, ustvarjen ali
saniran na urbanih
območjih
Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih

32 747

Urbani razvoj: Sanirane
stanovanjske površine
na urbanih
območjih

2

400 m2

847.35
m2
(bruto
tlorisne
površine)
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Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS:
2
3

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:

Ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih
površin in zelenih površin v mestu;

1.

1.

5

Revitalizirati degradirane površine in objekte;
Revitalizirati starotrško središče in razviti ostala
lokalna središča;
Izboljšati podporno okolje za nastanek novih
podjetij in rast obstoječih podjetij;

7

Izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja

1.

4

1

1.

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena vrednost
projekta - znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
lastna sredstva drugi potencialni nacionalni viri, zasebni viri
- znesek
viri- znesek
…

1.906.500

422.500

1.484.000

ESRR – CTN, RS

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)
DA

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

deležniki

vključevanje javnosti

/

ZVKD

Lokalna skupnost, zainteresirana
javnost, lokalni mediji

Mladinski center Velenje

Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven

opis tveganja

zakonodajne
podlage

*

Sprememba
zakonodaje

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

*

Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

N

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje

Nadzor in
Dialog z
učinkovito projektno izvajalcem
vodenje
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Nove zahteve
ZVKD

N

Sprotno sodelovanje
in vključevanje
zahtev ZVKD

S

finančni viri

Podražitev
investicije

*

N

kadrovski viri

Bolezen vodje
projekta
Revizija
postopka
izvedbe JN izbor
izvajalca za
gradnjo

*

postopki javnega
naročanja

**

sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

Izdelava natančnih
popisov za izvedbo
del,
Revizija projektne
dokumentacije
Imenovanje
namestnika vodje
projekta in
imenovanje skupine
za izvedbo projekta

S
Dobro pripravljena
razpisna
dokumentacija

Dialog z ZVKD
Vključevanje
vseh
udeležencev in
skupaj z njimi
optimizacija
stroškov

Vključevanje
dodatnega
kadra
Vključitev te
možnosti v
pripravi
časovnega
termina

drugo navededite kaj

Spremljanje izvajanja projekta:

ključni mejniki - opis

predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da
so mejniki doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

Avgust 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

Pridobljeno

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma druga
polovica 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po
ZGO

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma druga
polovica 2017

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi
izvajalci

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma druga
polovica 2017

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma druga
polovica 2017

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

September 2018

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja
naročniku

September 2018

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Stalna aktivnost

Skrbnik projekta, Služba
za stike
z javnostmi MOV
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3.1.5. CTN Energetske sanacije – Cesta talcev 18a
Zaporedna številka projekta: 5
Naziv projekta: CTN Energetske sanacije – Cesta talcev 18a
Kratka vsebina:
Stanovanjski objekt etažnosti K+P+5 je starejše gradnje z delno vmesno obnovo. Pridobljeno ima
uporabno dovoljenje in je v funkciji.
Gradbeno stanje:
•

tlaki betonski, slabo izolirani,

•

klet izolirana,

•

fasada slabo izolirana v širini 6 cm skupaj z zaključnim slojem,

•

streha izolirana,

•

stavbno pohištvo PVC dotrajano,

•
razvodna instalacija ogrevanja je izolirana, razvodi iz instalacijske etaže vertikalno položeni do
vseh etaž ter horizontalno do vseh radiatorjev,
•

ni vgrajene regulacije na ogrevalnih telesih kakor tudi ne centralne regulacije

•

prezračevanje v objektu ni vgrajeno,

•

objekt je priključen na razvodno omrežje centralnega ogrevanja v Velenju.

•
streha izolirana. Izvedena je dodatna zunanja izolacija strehe URSA XPS N-III-I v debelini 18
cm z vsemi vmesnimi fazami in finalno zaščitena s sistemom izolacijskih folij Sikaplan.
Iz opisanega je razvidno, da je nujna vgraditev elementov učinkovite rabe energije.
Predvidena sanacijska dela:
•
dodatna zunanja izolacija kletnih zidov kleti z EPS v debelini 12 cm s finalno obdelavo kletne
stene napram stanovanju,
•

dodatna zunanja izolacija kletnih zidov kleti z EPS v debelini 14 cm s finalno obdelavo,

•
dodatna zunanja izolacija fasade v EPS v debelini12 cm s finalno obdelavo in kamene volne
napram sosednjim objektom v debelini 10 cm,
•
zamenjava stavbnega pohištva s troslojno zasteklitvijo v skladu z izračunom gradbene fizike
izdelovalca REPa.
Predvideni energetski prihranki: 45 kWh/m2/a.
Obdobje izvajanja: DECEMBER 2016 – DECEMBER 2017
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Projekt prispeva k doseganju kazalnikov TUS:

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

naziv kazalnika TUS / INTUS
Število energetsko saniranih javnih
objektov;
Število izvedenih projektov celovite
prenove stanovanjskih sosesk;
Znižanje obsega emisij CO2

1
Delni prispevek k 1
28,5%

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.
CO31

CO34

CO37

CO39

naziv kazalnika učinka
OP
Število gospodinjstev z
boljšim razredom
energijske
porabe
Zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov:
ocenjeno letno
zmanjšanje
emisij toplogrednih
plinov (kg)
Urbani razvoj: Število
prebivalcev, ki živijo na
območjih s celostnimi
strategijami za urbani
razvoj (št. oseb)
Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
25

27,534

32 747

1568,3 m2
(neto bivalne
površine)

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS:
10
12

17

Izboljšati izkoriščanje daljinskih energetskih
sistemov v mestnem središču
Izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb in
stanovanjskega fonda;
Izboljšati stanovanjske pogoje za starejše, mlajše
družine in mlade;

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:
2
2
2

Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih
Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih
Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih
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Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena vrednost
projekta - znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
lastna sredstva drugi potencialni nacionalni viri, zasebni viri
- znesek
viri- znesek
…

285.000

157.146

127.854

ESRR – CTN, RS

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)
DA

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

deležniki

vključevanje javnosti

/

KSSENA (energetska agencija)

Lokalna skupnost, zainteresirana
javnost, lokalni mediji

Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta

opis tveganja

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje

*

/

/

/

/

*

/
Zamuda
izvajalca,
odstopanja
pri izvedbi
Rebalans
proračuna,
sprememba
NRP, zamik
izvedbe
postopka JN za
izbor izvajalca
GOI del

N

/

/

N

Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem

*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven
zakonodajne
podlage
prostorske
podlage

tehnična izvedba

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

*

finančni viri

*

kadrovski viri

*

S

Pravočasni podpis
pogodbe za
sofinanciranje iz
projekta CTN

Potreben
rebalans
proračuna
zaradi zamude
razpisa in
izvedbe
postopka CTN

N

/

/

postopki javnega
naročanja

*

/
Morebitna
pritožba
neizbranega
izvajalca na
izbor JN

sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

/

N

/

/

/

/

/

/

drugo navededite kaj

Počakati na
sklep revizijske
komisije

S
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Spremljanje izvajanja projekta:

predvideni rok, ko bodo mejniki
doseženi

nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi

Izdelana projektna in
investicijska
dokumentacija

Marec 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

Že pridobljeno

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca
GOI del

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval,
predvidoma druga polovica 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca
nadzora po ZGO

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval,
predvidoma druga polovica 2017

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z
izbranimi izvajalci

Oktober 2017

Takoj ko bo razpis CTN to dovoljeval,
predvidoma druga polovica leta 2017

Začetek izvajanje GOI del

Oktober 2017

Predvidoma druga polovica leta 2017

Zaključek GOI del

Predvidoma konec leta 2017

Predvidoma konec leta 2017

Pridobitev dovoljenj in
predaja naročniku

December 2017

Predvidoma konec leta 2017

Informiranje javnosti

Sprotno v času pričetka del – izvedbe –
končanja del

Skrbnik projekta, Služba za stike
z javnostmi MOV

ključni mejniki - opis

3.1.6. CTN Energetske sanacije – Cesta Simona Blatnika 1
Zaporedna številka projekta: 6
Naziv projekta: CTN Energetske sanacije – Cesta Simona Blatnika 1
Kratka vsebina:
Stanovanjski objekt etažnosti P+2E je zgrajen na lokaciji, ki ga dopolnjujejo še trije drugi stanovanjski
objekti približno enakega tipa. Objekt je nepodkleten in s hodniki navezan na sosednje objekte.
Pridobljeno ima uporabno dovoljenje in je v funkciji.
Gradbeno stanje:
•

temelji so armiranobetonski pasovni postavljeni pod cono zmrzovanja,

•

temeljna plošča je armiranobetonska in delno toplotno izolirana,

•
vmesna instalacijska etaža višine do 60 cm ( med temeljnimi tlemi in osnovno AB talno
ploščo) služi za razvod ogrevanja, kanalizacije in vodovoda. Od tu so vertikale speljane skoz vse tri
etaže,
•

vmesni plošči sta armiranobetonski vpeti v zunanje AB stene,

•

ni vgrajenih nobenih izolacijski elementov,
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•
strop proti podstrešju je vgrajen kot lahko delno izolirani strop z minimalno toplotno
izolacijo,
•

streha je salonitna blagega naklona na lesenem ostrešju in je neizolirana,

•

stene objekta so armiranobetonske sendvič sestave AB beton z minimalno toplotno izolacijo,

•

stavbno pohištvo je leseno in dotrajano,

•

objekt je priključen na centralno omrežje ogrevanja v Velenju,

•
razvodna instalacija ogrevanja je izolirana, razvodi iz instalacijske etaže vertikalno položeni do
vseh etaž ter horizontalno do vseh radiatorjev,
•

ni vgrajene regulacije na ogrevalnih telesih kakor tudi ne centralne regulacije,

•

prezračevanje v objektu ni vgrajeno.

Iz opisanega je razvidno, da je nujna vgradnja elementov učinkovite rabe energije.
Predvidena sanacijska dela:
•

izolacija temeljev s slojem XPS z mineralnim ometom,

•
dodana toplotna izolacija stropa proti podstrešju v sistemu mineralne volne skupaj s finalno
kritino iz Sikaplana,
•
odstranjena črna strešna kritina se nadomesti z novo sistemsko ravno streho iz kamene volne
in Sikaplan folije,
•

izolacija cokla predvidena z XPS potrebne debeline,

•
stene proti sosednjemu objektu bodo po izračunu gradbene fizike izdelovalca REPa obložene
z izolacijo razreda A1,
•

ostale stene bodo izolirane z XPS izolacijo z mineralnim ometom,

•
zamenjava stavbnega pohištva po RAL montaži s troslojno zasteklitvijo v skladu z izračunom
gradbene fizike izdelovalca REPa.
Obdobje izvajanja: DECEMBER 2016 – DECEMBER 2017
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS
Število energetsko saniranih javnih
objektov
Število izvedenih projektov celovite
prenove stanovanjskih sosesk;
Znižanje obsega emisij CO2

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
1
Delni prispevek k 1
31,8 %
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Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.
CO31

CO34

CO37

CO39

naziv kazalnika učinka
OP
Število gospodinjstev z
boljšim razredom
energijske
porabe
Zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov:
ocenjeno letno
zmanjšanje
emisij toplogrednih
plinov (kg)
Urbani razvoj: Število
prebivalcev, ki živijo na
območjih s celostnimi
strategijami za urbani
razvoj (št. oseb)
Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
33

62,641

32 747

1557,32 m2
(neto bivalne
površine)

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS:
10
12

17

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:

Izboljšati izkoriščanje daljinskih energetskih
sistemov v mestnem središču
Izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb in
stanovanjskega fonda;
Izboljšati stanovanjske pogoje za starejše, mlajše
družine in mlade;

2
2
2

Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih
Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih
Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena vrednost
projekta - znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
lastna sredstva drugi potencialni nacionalni viri, zasebni viri
- znesek
viri- znesek
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

310.000

173.014

DA

136.986

ESRR – CTN, RS

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji
/

deležniki

vključevanje javnosti
Lokalna skupnost, zainteresirana
javnost, lokalni mediji
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Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven
zakonodajne
podlage

prostorske
podlage

NPR. Potrebna
sprememba
trenutno
veljavnega
OPPN
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

*

kadrovski viri
postopki javnega
naročanja

*

sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

finančni viri

opis tveganja

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje

*

*
*
*

tehnična izvedba

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

N

N

Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem

drugo navededite kaj

Spremljanje izvajanja projekta:

ključni mejniki - opis

predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da
so mejniki doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

Marec 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

Že pridobljeno

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma druga
polovica 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po
ZGO

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma druga
polovica 2017

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi
izvajalci

Oktober 2017

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

Oktober 2017

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

Predvidoma konec leta 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja
naročniku

December 2017

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Sprotno v času pričetka del – izvedbe –končanja del

Skrbnik projekta, Služba
za stike
z javnostmi MOV
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3.1.7. CTN Energetske sanacije – Vojkova 12a
Zaporedna številka projekta: 7
Naziv projekta: CTN Energetske sanacije – Vojkova 12a
Kratka vsebina:
Stanovanjski objekt etažnosti K+P+4+M je zgrajen na lokaciji desnega brega ob kotalkališču. Objekt je
podkleten, v levem delu se nahaja zaklonišče. Je starejše gradnje, pred 10 leti je bila izvedena delna
vmesna obnova desnega dela objekta. Objekt ima pridobljeno uporabno dovoljenje in je v funkciji.
Gradbeno stanje levega dela objekta:
•

tlaki so betonski, slabo izolirani,

•

klet je neizolirana,

•

fasada je neizolirana,

•

streha je neizolirana,

•

stavbno pohištvo je lesene izvedbe, dotrajano.

Gradbeno stanje levega in desnega dela objekta:
•

objekt je priključen na razvodno omrežje ogrevanja v Velenju,

•
razvodna instalacija ogrevanja je izolirana, razvodi iz instalacijske etaže so vertikalno položeni
do vseh etaž ter horizontalno do vseh radiatorjev,
•

ni vgrajene regulacije na ogrevalnih telesih kakor tudi ne centralne regulacije,

•

prezračevanje v objektu ni vgrajeno.

Iz opisanega je razvidno, da je nujna vgraditev elementov učinkovite rabe energije.
Predvidena sanacijska dela:
•
toplotna izolacija levega dela objekta kot obloga stropa kleti z URSA XPS N-III-I v debelini 6 cm
s finalno obdelavo,
•
zunanja izolacija kletnih zidov levega dela objekta z URSA XPS N-III-I v debelini 10 cm s finalno
obdelavo,
•
zunanja izolacija fasadnih zidov levega dela objekta kot URSA XPS N-III-I v debelini 14 cm s
finalno obdelavo,
•
zunanja izolacija strehe desnega dela objekta z URSA XPS N-III-I v debelini 18 cm z vsemi
vmesnimi fazami in finalna zaščita s sistemom izolacijskih folij Sikaplan,
•
REP.

zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva levega dela objekta s PVC skladno z izračunom

Obdobje izvajanja: DECEMBER 2016 – DECEMBER 2017
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Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS
Število energetsko saniranih javnih
objektov
Število izvedenih projektov celovite
prenove stanovanjskih sosesk;
Znižanje emisij CO2

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
1
Delni prispevek k 1
35,4 %

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.
CO31

CO34

CO37

CO39

naziv kazalnika učinka
OP
Število gospodinjstev z
boljšim razredom
energijske
porabe
Zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov:
ocenjeno letno
zmanjšanje
emisij toplogrednih
plinov (kg)
Urbani razvoj: Število
prebivalcev, ki živijo na
območjih s celostnimi
strategijami za urbani
razvoj (št. oseb)
Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
103

76,738

32 747

2629,41 m2
(neto bivalne
površine)

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS:
10
12

17

Izboljšati izkoriščanje daljinskih energetskih
sistemov v mestnem središču
Izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb in
stanovanjskega fonda;
Izboljšati stanovanjske pogoje za starejše, mlajše
družine in mlade;

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:
2
2
2

Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih
Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih
Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih
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Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena
lastna
vrednost projekta sredstva - znesek
znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
drugi
Life+, Obzorje2020, EIB,
potencialni viri- nacionalni viri, zasebni
znesek
viri …

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

285.000

127.854

DA

157.146

ESRR – CTN, RS

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

deležniki

vključevanje javnosti
Lokalna skupnost, zainteresirana
javnost, lokalni mediji

/

Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost
izvedbe projekta

ocena
možnih
poglavitnih
tveganj

stopnja
*: ni zahteven
tveganja:
**: srednje
V - visoka
zahteven
S- srednja
***: zelo zahteven opis tveganja N- nizka
zakonodajne
podlage

prostorske
podlage
tehnična
izvedba

finančni viri

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje

*

*

NPR. Potrebna
sprememba
trenutno
veljavnega
OPPN

*

Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

*

Rebalans
proračuna,
sprememba
NRP, zamik
izvedbe
postopka JN za

N

N

S

Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem

Pravočasni podpis
pogodbe za
sofinanciranje iz
projekta CTN

Potreben
rebalans
proračuna
zaradi zamude
razpisa in
izvedbe
postopka CTN
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izbor izvajalca
GOI del

kadrovski viri

*

/

postopki
javnega
naročanja

*

Morebitna
pritožba
neizbranega
izvajalca na
izbor JN

S

sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

/

N

/

/

/

/

/

/

drugo navededite
kaj

N

/

/

Počakati na
sklep revizijske
komisije

Spremljanje izvajanja projekta:

ključni mejniki - opis

predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi

nosilec preverjanja,
da so mejniki
doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

Marec 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

Že pridobljeno

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma druga
polovica 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po
ZGO

Takoj ko bo poziv CTN to dovoljeval, predvidoma druga
polovica 2017

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi
izvajalci

Oktober 2017

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

Oktober 2017

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

Predvidoma konec leta 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja
naročniku

December 2017

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Sprotno v času pričetka del – izvedbe –končanja del

Skrbnik projekta, Služba
za stike
z javnostmi MOV
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3.1.8. CTN Parkiraj in pelji
Zaporedna številka projekta: 8
Naziv projekta: CTN Parkiraj in pelji
Kratka vsebina:
Namen projekta je ureditev parkirišča v neposredni bližini izvoza iz načrtovane 3. razvojne osi s
spremljevalnimi objekti in navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo ob Velenjskem jezeru in z
navezavo na brezplačni mestni potniški promet - Lokalc in brezplačen avtomatizirani sistem za
izposojo koles BICY. S tem se bodo povečali deleži števila vseh poti, opravljenih na trajnostne načine
na območju mestne občine oz. na območju, ki ga pokriva TUS in zmanjšali skupne dolžine poti z
osebnimi avtomobili.
Tip in kapacitete parkirišča parkiraj in pelji bo določen s »Študijo določitve tipa parkirišča parkiraj in
pelji in umestitve v prostor«, ki bo izvedena do maja 2017. Prostorske možnosti in prostorski akti
MOV omogočajo umestitev parkirišča parkiraj in pelji tipa A (skladno z dokumentom Specifikacije za
vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih, Julij 2016) z naslednjimi kapacitetami: 330 parkirnih
mest za osebna vozila, 15 parkirnih mest za invalidne osebe, 7 parkirnih mest za avtobuse, 10
parkirnih mest in polnilnice za električna vozila, avtobusno postajališče in postajo za izposojo koles
BICY.
Načrtovana P+R infrastruktura ima podlago v Trajnostni urbani strategiji za pametno, podjetno in
prijazno Velenje 2025 (v nadaljevanju: TUS MOV) v ukrepu 2.3 Trajnostna optimizacija ureditve
mirujočega prometa.
Projekt je prostorsko umeščen na degradirano območje ob Velenjskem jezeru, ki je na MO Velenje
prepoznano kot strateška priložnost za trajnostno ureditev ter ustvarjanje boljših pogojev za razvoj
gospodarskih in družbenih dejavnosti območja.
Obdobje izvajanja: JANUAR 2017 - DECEMBER 2018

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Število P + R parkirišč

1
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Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.

naziv kazalnika učinka
OP

4.15

Število novo zgrajenih
P+R v urbanih
območjih
Ukrepi trajnostne
parkirne politike
Število ukrepov
trajnostne mobilnosti
v okviru trajnostnih
urbanih strategij

4.16
4,17

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
1

1
1

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS:

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:

1

Izboljšati kakovost zraka

/

Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih

13

Povečati delež trajnostnih prometnih oblik (mehka
mobilnost in javni potniški promet);

/

Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena vrednost
projekta - znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
lastna sredstva drugi potencialni nacionalni viri, zasebni viri
- znesek
viri- znesek
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

1.453.500

500.385

DA

953.115

ESRR – CTN, RS

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

deležniki

vključevanje javnosti

/

DRI, DRSV

zainteresirana javnost, lokalni
mediji
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Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven

zakonodajne
podlage

**

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

*

ocena možnih
poglavitnih
tveganj
stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

opis tveganja
Predhodni
postopek za
presojo vplivov
na okolje
S
Potrebna
sprememba
trenutno
veljavnega
OPPN
N
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi
N

finančni viri

**

kadrovski viri

*

Zamude pri
pridobivanju
sredstev
Pomanjkanje
izkušenih
kadrov za
izvedbo

*

Zahtevki za
revizijo
postopka

N

*

Vzpostavitev
civilne
iniciative

N

postopki javnega
naročanja

sprejemljivost
projekta v
javnosti

N

N

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje

Pridobiti ustrezno
dokumentacijo za
predložitev vloge

Dialog z ARSO

Pravočasna izvedba
postopkov
Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem
Povečanje
intenzivnosti
Zagotovitev lastnih dogovorov s
virov in sodelovanje pristojnimi
s pristojnimi organi organi
Sodelovanje
Dodatno
zunanjih izvajalcev
vključevanje
pri nadzoru in
zunanjih
izvedbi
izvajalcev
Čimprejšnja
ponovitev
Dobro pripravljena postopka
in jasna vsebina
oddaje naročila
razpisne
in odprava
dokumentacije
nejasnosti
Intenzivnejši
Informiranje in
dialog z
vključevanje
javnostjo in
zainteresirane
iskanje skupnih
javnosti
rešitev

drugo navededite kaj

Spremljanje izvajanja projekta:

predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

Oktober 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

Že pridobljena

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

December 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po ZGO

December 2017

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci

Januar 2018

Skrbnik projekta

ključni mejniki - opis
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Začetek izvajanje GOI del

Marec 2018

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

Avgust 2018

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja naročniku

September 2018

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Ob vseh mejnikih, stalna aktivnost Skrbnik projekta, Služba za stike
z javnostmi MOV

3.1.9. CTN Mestno kolesarsko omrežje
Zaporedna številka projekta: 9
Naziv projekta: CTN Mestno kolesarsko omrežje
Kratka vsebina:
Velenje ima ugodno geografsko konfiguracijo, ki omogoča kolesarjenje za premagovanje
vsakodnevnih razdalj kot enega izmed najbolj primernih načinov mobilnosti. Kolo je namreč
optimalno prevozno sredstvo za razdalje do 5 km, je v primerjavi z avtomobilom poceni (nakup,
vzdrževanje, gorivo), ne onesnažuje okolja, parkirana kolesa ne zasedajo veliko površin (na enem
parkirnem mestu za avtomobile lahko parkiramo 9 koles). Osnova za kolesarje je dobro urejena
kolesarska infrastruktura.
Mestno kolesarsko omrežje danes v Velenju predstavlja sistem slabo povezanih, večkrat prekinjenih
kolesarskih povezav (v skupni dolžini približno 12 km). Na posameznih odsekih so povezave nevarne
ali tehnično neustrezno speljane, večkrat prekinjene, nesklenjene. Za učinkovit sistem kolesarjenja in
razvoj kolesarjenja kot oblike trajnostne mobilnosti potrebujemo sklenjeno, varno kolesarsko
omrežje z dobro dostopnostjo do različnih dejavnosti (cilji) in stanovanjskih območij (izvori).
Kolesarsko omrežje mora biti opremljeno z ustrezno infrastrukturo in se mora navezovati na druga
kolesarska omrežja (državne, regijske, rekreativne kolesarske povezave).
Zaradi številnih koristi kolesarjenja za posameznika in za mesto, smo se odločili, da pristopimo k
ureditvi sklenjenega mestnega kolesarskega omrežja. Predvidoma potrebujemo za vzpostavitev 13
km novih povezav.
Projekt sklenitev mestnega kolesarskega omrežja MOV ima podlago v CPS MOV in TUS MOV v
poglavju 2.2 Zaključevanje omrežja mestnih kolesarskih poti in izgradnja druge kolesarske
infrastrukture ter izgradnja regionalnih kolesarskih povezav
Obdobje izvajanja: DECEMBER 2016 – SEPTEMBER 2019

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS
Število dnevnih kolesarjev
Število dokončanih odsekov mestnih
kolesarskih poti;

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Povečanje števila dnevnih kolesarjev
za 30%
25
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Število spremljajočih kolesarskih
objektov;

10

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.

naziv kazalnika učinka
OP

4,17

Število ukrepov
trajnostne mobilnosti
v okviru trajnostnih
urbanih strategij

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
1

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS:

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:

1

Izboljšati kakovost zraka

/

Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih

13

Povečati delež trajnostnih prometnih oblik (mehka
mobilnost in javni potniški promet);

/

Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena vrednost
projekta - znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
lastna sredstva drugi potencialni nacionalni viri, zasebni viri
- znesek
viri- znesek
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

1.136.600

391.288

DA

745.312

ESRR – CTN, RS

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

deležniki

vključevanje javnosti

/

KS, lastniki zemljišč, DRI, DRSV

Lokalna skupnost, zainteresirana
javnost, lokalni mediji

Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta

ocena možnih
poglavitnih
tveganj
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*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven
zakonodajne
podlage

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje

*

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

*

finančni viri

*

kadrovski viri

opis tveganja

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

**

postopki javnega
naročanja

*

sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

drugo navededite kaj

*

Pridobitev/odku
p potrebnih
zemljišč
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

Zamude pri
objavi razpisov
Velik obseg del,
ki se izvajajo
hkrati –
pomanjkanje
usposobljenega
kadra

Revizija
postopka

N

Upoštevanje
lastništva pri
načrtovanju trase in
pravočasni pristopi
k odkupu zemljišč
Nadzor in
učinkovito
projektno vodenje
Pravočasno
usklajevanje s
pristojnimi organi in
zagotovitev lastnih
sredstev

S

Dobro časovno in
prostorsko
načrtovanje izvedbe
del

S

Dobro pripravljena
razpisna
dokumentacija in
vključitev te
nevarnosti v
terminski načrt

V

N

Intenzivnost
pogajanj z
lastniki
zemljišč
Dialog z
izvajalcem
Vzpostavitev
intenzivnejšeg
a dialoga s
pristojnimi
organi
Vključevanje
dodatnega
kadra, po
potrebi tudi
zunanjega
Hitra izvedba
ponovitve
postopka in
odprava
pomanjkljivosti
v razpisni
dokumentaciji
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Spremljanje izvajanja projekta:

predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da so
mejniki doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

Oktober 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

Oktober 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

Januar 2018

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po ZGO

Januar 2018

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci

April 2018

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

April 2018

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

Oktober 2018

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja naročniku

November 2018

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Ob vseh mejnikih, stalna aktivnost Skrbnik projekta, Služba za stike
z javnostmi MOV

ključni mejniki - opis

3.1.10. CTN Objekt Stara vas
Zaporedna številka projekta: 10
Naziv projekta: CTN Objekt Stara vas
Kratka vsebina:
Velenje bo kot gospodarsko središče SAŠA subregije svoj gospodarski razvoj gradilo na
konceptu krepitve potencialov lokalnih in regionalnih znanj, izkoriščanja globalnih priložnosti in
trendov ter izgradnje razvojne mreže, ki jo bodo v prihodnosti sestavljali tehnološki park, mreža
poslovnih con in mreža inkubatorjev. Mesto se sooča s pomanjkanjem kvalitetnih površin za razvoj
podjetništva, zato je MOV pristopila k urejanju t.i. Poslovne cone Stara vas, ki leži neposredno ob
trasi bodoče 3. razvojne osi.
Na tej lokaciji, ki je prepoznano kot degradirano urbano območje (DUO) bo v prihodnosti zgrajena
sodobna poslovna cona, kjer bodo na voljo tudi poslovni in proizvodni prostori za novo nastala
podjetja, ki se vključujejo v programe SAŠA inkubatorja. V objektu se bo izvajal program in razvoj
rešitev za pametno mesto Velenje, katerega osnova bo inovacijski ekosistem SAŠA regije. V okviru
inovacijskega ekosistema SAŠA regija bodo vzpostavljeni materialni in organizacijski pogoji za so-delo
in pretok informacij in idej v okviru obstoječih raziskovalno razvojnih kapacitet med posamezniki,
podjetji in institucijami v SAŠA regiji z namenom, da se pospeši kreiranje in uresničevanje idej v nove
inovativne izdelke, storitve in procese.
Načrtovan je poslovni objekt z do 1000 m2 neto uporabnih površin.
Cilji projekta:


Revitalizacija degradiranega območja na način, da le te pridobijo novo socialno in ekonomsko
vrednost.
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Ustvarjanje priložnosti za rast podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest
Projekt ima podlago v TUS MOV v programu Podjetno Velenje, Ukrep 1.1 Razvoj prostorskih in
vsebinskih možnosti za razvoj podjetništva.

Obdobje izvajanja: MAJ 2017 – SEPTEMBER 2020
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Število komunalno urejenih poslovnih con 1
Število novih investicij na območju MO
5 novih neposrednih investicij do leta
Velenje
2025
Število delovnih mest
20 novih delovnih mest do 2025

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.
CO37

CO39

naziv kazalnika učinka
OP
Število
prebivalcev, ki
živijo na
območjih s
celostnimi
strategijami za
urbani razvoj (št.
oseb)
Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
32 747

1000 m2 bruto
tlorisne površine

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):
cilj
TUS št. naziv cilja TUS /INTUS
2
3

5
6

Ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih
površin in zelenih površin v mestu;
Revitalizirati degradirane površine in objekte;
Izboljšati podporno okolje za nastanek novih
podjetij in rast obstoječih podjetij;
Izboljšati pogoje za privabljanje domačih in tujih
neposrednih investicij,

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:
1
1
1
1

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):
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ocenjena
lastna
vrednost projekta sredstva - znesek
znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
drugi
Life+, Obzorje2020, EIB,
potencialni viri- nacionalni viri, zasebni
znesek
viri …

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

2.100.000

1.680.000

DA

420.000

ESRR – CTN, RS

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

/

deležniki

vključevanje javnosti

/

Lokalna skupnost, gospodarski
subjekti, gospodarska in obrtna
zbornica, zainteresirana javnost,
lokalni mediji

Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta

zakonodajne
podlage

*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven

*

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

**

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

opis tveganja

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Presoja vplivov
na okolje ne bo
potrebna

N

Pridobitev mnenja

Prostorska
dokumentacija
je ustrezna.
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

finančni viri

*

kadrovski viri

*

Povečanje
vrednosti
investicije
Pomanjkanje
izkušenih
kadrov za
izvedbo

*

Zahtevki za
revizijo
postopka

postopki javnega
naročanja

N

S

N

N

S

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje
Tesnejše
sodelovanje s
pristojnim
organom
Tesnejše
sodelovanje s
strankami v
postopku

Pravočasni pričetki
postopkov
Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem
Dialog z
izvajalcem in
zagotovitev
ustreznega
Revizija projektne
deleža lastnih
dokumentacije
sredstev
Sodelovanje
Dodatno
zunanjih izvajalcev
vključevanje
pri nadzoru in
zunanjih
izvedbi
izvajalcev
Čimprejšnja
ponovitev
postopka
Dobro pripravljena oddaje
in jasna vsebina
naročila in
razpisne
odprava
dokumentacije
nejasnosti
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sprejemljivost
projekta v
javnosti

*
Služba za stike
z javnostmi
MOV

drugo - navedite
kaj

Spremljanje izvajanja projekta:

predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

December 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

pridobljeno

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

Maj 2018

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po ZGO

Maj 2018

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci

Avgust 2018

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

September 2018

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

April 2019

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja naročniku

Junij 2019

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Stalna aktivnost

Skrbnik projekta, Služba za stike
z javnostmi MOV

ključni mejniki - opis

3.1.11. Izgradnja oskrbovanih stanovanj
Zaporedna številka projekta: 11
Naziv projekta: Izgradnja oskrbovanih stanovanj
Kratka vsebina:
Mestna občina Velenje ima na lokaciji štev. 38 namen zgraditi do 15 najemnih oskrbovanih stanovanj
za starejše občane, ki jih bo oddala v neprofitni najem. Izbrana lokacija je najustreznejša tako iz vidika
kvalitete bivanja (bližina DVO Velenje z možnostjo koriščenja domskih uslug) kot iz prostorskega
vidika (neposredna bližina zdravstvenega doma, lekarne, trgovin, lokalnega prometa) in je umeščena
severno od enonadstropnih vrstnih hiš Kidričeva 25 - 43, Velenje - »konjušnice« in južno od dveh
manjših »šesterčkov« - Jenkova 16 in Jurčičeva 5, Velenje. V bližini se nahaja tudi Sončni park, ki
lahko starostnikom ponuja prostor za gibanje in sproščanje.
Demografsko stanje v občini prikazuje, da je v našem ožjem okolju vedno več starostnikov, ki so še
sposobni in željni samostojnega prebivanja in sposobni poravnavati iz svojih lastnih finančnih virov
najemnino in ostale stanovanjske stroške, niso pa sposobni upravljati s premoženjem (hiše, vrtovi…)
ali jim je zaradi oddaljenosti od osnovne infrastrukture (zdravstveni dom, lekarna…) bistveno
onemogočeno normalno življenje.
Končni cilj je pridobitev neprofitnih najemnih oskrbovanih stanovanj, ki bodo pokrile povpraševanje
po tovrstnih stanovanjih z najemnino, ki jo bodo starostniki glede na svoje dohodke sposobni
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poravnavati, upravljalec pa bo imel glede na strukturo gradnje in vgrajene materiale čim manj
stroškov z vzdrževanjem.

Investicija se bo izvajala v letih 2017 in 2018. Trenutno je občina v fazi pridobivanja gradbenega
dovoljenja.
Obdobje izvajanja: JANUAR 2017 – DECEMBER 2018

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS
VŽ.3.3. Izgradnja oskrbovanih
stanovanj

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
15 oskrbovanih stanovanjskih enot

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena
lastna
vrednost projekta sredstva - znesek
znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
drugi
Life+, Obzorje2020, EIB,
potencialni viri- nacionalni viri, zasebni
znesek
viri …

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

1.170.000

300.000 dolžniški
viri

NE

375.000

Stanovanjski sklad RS
495.000

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

deležniki

vključevanje javnosti

Stanovanjski sklad RS

/

Lokalna skupnost, Dom za varstvo
odraslih, lokalni mediji

Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

opis tveganja

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje
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zakonodajne
podlage

*

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

**

Presoja vplivov
na okolje ni bo
potrebna
Prostorska
dokumentacija
je ustrezna.
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

finančni viri

*

kadrovski viri

*

Povečanje
vrednosti
investicije
Pomanjkanje
izkušenih
kadrov za
izvedbo

postopki javnega
naročanja

*

Zahtevki za
revizijo
postopka

sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

N

N

S

N

N

S

Pridobitev mnenja

Tesnejše
sodelovanje s
pristojnim
organom
Tesnejše
sodelovanje s
strankami v
postopku

Pravočasni pričetki
postopkov
Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem
Dialog z
izvajalcem in
zagotovitev
ustreznega
Revizija projektne
deleža lastnih
dokumentacije
sredstev
Sodelovanje
Dodatno
zunanjih izvajalcev
vključevanje
pri nadzoru in
zunanjih
izvedbi
izvajalcev
Čimprejšnja
ponovitev
postopka
Dobro pripravljena
oddaje
in jasna vsebina
naročila in
razpisne
odprava
dokumentacije
nejasnosti

Služba za stike
z javnostmi
MOV

drugo - navedite
kaj

Spremljanje izvajanja projekta:

predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

September 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

/

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

November 2017

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po ZGO

November 2017

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci

December 2017

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

December 2017

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

November 2018

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja naročniku

December 2018

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Sprotno, do zaključka projekta

Skrbnik projekta, Služba za stike
z javnostmi MOV

ključni mejniki - opis
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3.1.12. Razširitev poslovne cone Stara vas
Zaporedna številka projekta: 12
Naziv projekta: Razširitev poslovne cone Stara vas
Kratka vsebina:
Velenje bo kot gospodarsko središče SAŠA subregije svoj gospodarski razvoj gradilo na
konceptu krepitve potencialov lokalnih in regionalnih znanj, izkoriščanja globalnih priložnosti in
trendov ter izgradnje razvojne mreže, ki jo bodo v prihodnosti sestavljali tehnološki park, mreža
poslovnih con in mreža inkubatorjev. Mesto se sooča s pomanjkanjem kvalitetnih površin za razvoj
podjetništva, zato je MOV pristopila k urejanju t.i. Poslovne cone Stara vas, ki leži neposredno ob
trasi bodoče 3. razvojne osi.
Na tej lokaciji, ki je prepoznano kot degradirano urbano območje (DUO) bo v prihodnosti zgrajena
sodobna poslovna cona, kjer bodo na voljo tudi poslovni in proizvodni prostori za novo nastala
podjetja, ki se vključujejo v programe SAŠA inkubatorja. Projekt izgradnje obsega ureditev severnega
dela poslovne cone OPPN Stara vas - zahod, za kar je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in
izvedbena dokumentacija.
Namen operacije je razširitev že obstoječe poslovne cone Stara vas, s ciljem zagotovitve ustrezne
infrastrukture za hitrejšo rast in razvoj MSP ter ustvarjanje novih delovnih mest. Z operacijo se bo
razširila poslovna cona Stara vas za cca 23.000 m2, v sklopu katere se bo uredila cestna in komunalna
infrastruktura, elektro-energetska ter telekomunikacijska infrastruktura. Z izvedbo operacije se bo
pridobilo 9.476 m2 urejenih in opremljenih zemljišč za nove MSP. Komunalno opremljena zemljišča
so nuja za privabljanje novih MSP v regijo, saj bo le tako regija lahko ostala konkurenčna.
Cilji projekta:




Revitalizacija degradiranega območja na način, da le te pridobijo novo socialno in ekonomsko
vrednost.
Ustvarjanje priložnosti za rast podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest
Projekt ima podlago v TUS MOV v programu Podjetno Velenje, Ukrep 1.1 Razvoj prostorskih in
vsebinskih možnosti za razvoj podjetništva.

Obdobje izvajanja: AVGUST 2015 – DECEMBER 2017
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS
Obseg revitaliziranega območja;
Obseg revitaliziranega območja;
Število novih delovnih mest v obrtniškem
sektorju in kreativnih industrijah;

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
23.000 m2 – bruto površina
9.476 m2 – bruto površine za nove
poslovne objekte
50 novih delovnih mest do 2025
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Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.

naziv kazalnika učinka
OP

CO37

Število
prebivalcev, ki
živijo na
območjih s
celostnimi
strategijami za
urbani razvoj (št.
oseb)
Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih

CO39

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
32 747

9.476 m2 (bruto
tlorisne površine
za nove poslovne
objekte)

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

cilj
TUS št. naziv cilja TUS /INTUS
2
3

5
6

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:

Ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih
površin in zelenih površin v mestu;
Revitalizirati degradirane površine in objekte;
Izboljšati podporno okolje za nastanek novih
podjetij in rast obstoječih podjetij;
Izboljšati pogoje za privabljanje domačih in tujih
neposrednih investicij,

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

1
1
1
1

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena
lastna
vrednost projekta sredstva - znesek
znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
drugi
Life+, Obzorje2020, EIB,
potencialni viri- nacionalni viri, zasebni
znesek
viri …

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

2.100.000

/

NE

1.120.436

ESRR: 979.564
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Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

/

deležniki

vključevanje javnosti

/

Lokalna skupnost, gospodarski
subjekti, gospodarska in obrtna
zbornica, zainteresirana javnost,
lokalni mediji

Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta

zakonodajne
podlage

*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven

*

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

**

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

opis tveganja

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Presoja vplivov
na okolje ne bo
potrebna

N

Pridobitev mnenja

Prostorska
dokumentacija
je ustrezna.
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

finančni viri

*

kadrovski viri

*

Povečanje
vrednosti
investicije
Pomanjkanje
izkušenih
kadrov za
izvedbo

postopki javnega
naročanja

*

Zahtevki za
revizijo
postopka

sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

drugo - navedite
kaj

N

S

N

N

S

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje
Tesnejše
sodelovanje s
pristojnim
organom
Tesnejše
sodelovanje s
strankami v
postopku

Pravočasni pričetki
postopkov
Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem
Dialog z
izvajalcem in
zagotovitev
ustreznega
Revizija projektne
deleža lastnih
dokumentacije
sredstev
Sodelovanje
Dodatno
zunanjih izvajalcev
vključevanje
pri nadzoru in
zunanjih
izvedbi
izvajalcev
Čimprejšnja
ponovitev
postopka
Dobro pripravljena oddaje
in jasna vsebina
naročila in
razpisne
odprava
dokumentacije
nejasnosti

Služba za stike
z javnostmi
MOV
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Spremljanje izvajanja projekta:

predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

Julij 2016

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

/

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

December 2016

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po ZGO

December 2016

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci

Marec 2017

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

Marec 2017

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

Avgust 2017

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja naročniku

September 2017

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Stalna aktivnost

Skrbnik projekta, Služba za stike
z javnostmi MOV

ključni mejniki - opis

3.1.13. Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru s plovnim režimom in režimom kopalnih
voda
Zaporedna številka projekta: 13
Naziv projekta: Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru s plovnim režimom in režimom kopalnih
voda
Kratka vsebina:
Kratka vsebina: Projekt ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru skupaj z ureditvijo plovnega režima
in režima kopalnih voda je eden izmed projektov revitalizacije prostora ob Velenjskem jezeru, ki je
nastalo kot posledica rudarske aktivnosti na območju. Območje okrog jezer je del večjega
pridobivalnega območja premoga, ki v znatni meri posega v območje mesta in je po definiciji okoljsko
degradiran prostor, namenjen podzemni eksploataciji. Razvoj degradiranega območja ob Velenjskem
in Škalskem jezeru ter objezerskih območij je na MO Velenje prepoznan kot strateška priložnost za
trajnostno ureditev ter ustvarjanje boljših pogojev za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti na
območju.
Splošni cilj izvedbe projekta je trajnostna sanacija območja s povrnitvijo družbene, okoljske in
ekonomske vrednosti degradiranih površin.
Projekt predvideva funkcionalno prenovo in nadgradnjo čolnarne, ki jo uporabljajo klubi in društva, ki
se ukvarjajo z vodnimi športi. V sklopu projekta se bo uredil tudi dostop za plovila, določil plovni
režim za velenjsko jezero in ureditev kopalnega območja skupaj s sprejemom režima kopalnih voda.
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Projekt ima pridobljeno PGD. Podlaga za projekt v TUS MOV: Program: Podjetno Velenje, Ukrep 1.2
Razvoj pogojev in podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na razvoju
turističnega potenciala velenjskih jezer.
Obdobje izvajanja: FEBRUAR 2014 – DECEMBER 2020
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

naziv kazalnika TUS / INTUS
Obseg revitaliziranega območja;
Število novih športno-rekreativnih
programov
Vzpostavljene razvojne in upravljavske
strukture
Število delovnih mest v turizmu

Število novih turističnih produktov
Število nočitev

ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
1.500m2 – bruto površine za nove
poslovne objekte
10% povečanje števila ŠR programov
na območju velenjskih jezer
1 Izdelan razvojni in upravljavski
model za revitalizacijo območij ob
velenjskih jezerih
6 % povečanje števila zaposlenih v
turizmu (glede na podatek iz leta
2016) – cca. 40 zaposlitev na leto
10 letno
6 % rast števila nočitev letno (glede na
podatek iz leta 2016)

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

kazalnik
učinka
OP št.
CO37

CO39

naziv kazalnika učinka
OP
Število
prebivalcev, ki
živijo na
območjih s
celostnimi
strategijami za
urbani razvoj (št.
oseb)
Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih

ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
32 747

1.500 m2 (bruto
tlorisne površine)
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Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata
in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

cilj
TUS št. naziv cilja TUS /INTUS

Specifični
cilj OP št. naziv specifičnega cilja OP:

3

5
6

Revitalizirati degradirane površine in objekte;
Izboljšati podporno okolje za nastanek novih
podjetij in rast obstoječih podjetij;
Izboljšati pogoje za privabljanje domačih in tujih
neposrednih investicij,

1
1
1

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Vrednost projekta in viri financiranja (v EUR):

ocenjena
lastna
vrednost projekta sredstva - znesek
znesek

drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
drugi
Life+, Obzorje2020, EIB,
potencialni viri- nacionalni viri, zasebni
znesek
viri …

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

600.000

/

NE

600.000

/

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

partnerji/sofinancerji

/

deležniki

vključevanje javnosti

/

Lokalna skupnost, gospodarski
subjekti, gospodarska in obrtna
zbornica, zainteresirana javnost,
lokalni mediji
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Ocena izvedljivosti projekta:

zahtevnost izvedbe
projekta

zakonodajne
podlage

*: ni zahteven
**: srednje zahteven
***: zelo zahteven

*

prostorske
podlage

*

tehnična izvedba

**

ocena možnih
poglavitnih
tveganj

opis tveganja

stopnja tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Presoja vplivov
na okolje ne bo
potrebna

N

Pridobitev mnenja

Prostorska
dokumentacija
je ustrezna.
Zamuda /
odstopanja
pri izvedbi

finančni viri

*

kadrovski viri

*

Povečanje
vrednosti
investicije
Pomanjkanje
izkušenih
kadrov za
izvedbo

postopki javnega
naročanja

*

Zahtevki za
revizijo
postopka

sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

drugo - navedite
kaj

N

S

N

N

S

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje
Tesnejše
sodelovanje s
pristojnim
organom
Tesnejše
sodelovanje s
strankami v
postopku

Pravočasni pričetki
postopkov
Nadzor in
učinkovito projektno Dialog z
vodenje
izvajalcem
Dialog z
izvajalcem in
zagotovitev
ustreznega
Revizija projektne
deleža lastnih
dokumentacije
sredstev
Sodelovanje
Dodatno
zunanjih izvajalcev
vključevanje
pri nadzoru in
zunanjih
izvedbi
izvajalcev
Čimprejšnja
ponovitev
postopka
Dobro pripravljena oddaje
in jasna vsebina
naročila in
razpisne
odprava
dokumentacije
nejasnosti

Služba za stike
z javnostmi
MOV
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Spremljanje izvajanja projekta:

predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

Izdelana projektna in investicijska
dokumentacija

Februar 2014

Skrbnik projekta

Pridobitev zemljišč

/

Skrbnik projekta

Razpis za izbiro izvajalca GOI del

letno

Skrbnik projekta

Razpis za izvajalca nadzora po ZGO

letno

Skrbnik projekta

Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci

letno

Skrbnik projekta

Začetek izvajanje GOI del

2014

Skrbnik projekta

Zaključek GOI del

September 2020

Skrbnik projekta

Pridobitev dovoljenj in predaja naročniku

December 2020

Skrbnik projekta

Informiranje javnosti

Stalna aktivnost

Skrbnik projekta, Služba za stike
z javnostmi MOV

ključni mejniki - opis
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3.2.

Ostali projekti za izvedbo TUS MOV

Prioritetne projekte, ki predvidevajo so-financiranje iz programa CTN dopolnjujejo naslednji projekti,
ki so oz. bodo financirani iz drugih virov ter bodo doprinesli k izpolnjevanju ciljev v TUS MOV.

zap.
št.

naziv projekta
Izgradnja telovadnice OŠ MPT

14
Telovadnica OŠ GŠ

15
Dozidava Centra za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje

16
Novogradnja vrtec Vinska Gora

kratka vsebina
Izgradnja ustrezne
telovadnice, ki bo
odgovarjala
sodobnim
standardom za
izvedbo športne
vzgoje.
Izgradnja ustrezne
telovadnice, ki bo
odgovarjala
sodobnim
standardom za
izvedbo športne
vzgoje.
Dograditev centra
CVIU, ki se glede na
regionalne potrebe
sooča s prostorsko
stisko za kvalitetno
izvajanje programov
za otroke in odrasle
s posebnimi
potrebami.
Izgradnja novega
objekta

projekt se
navezuje na cilje
programov TUS
MOV št.
Izobraženo
Velenje

predvideno
obdobje izvedbe
2020

ocenjena vrednost
in viri
1.400.000

2019

Lastna: 700.000
Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in šport:
700.000
2.200.000

Izobraženo
Velenje / Velenje
za življenje

2018

Lastna: 1.100.000
Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in šport:
1.100.000
1.500.000

Izobraženo
Velenje

2020

Lastna: 450.000
Občine SAŠA regije:
300.000
Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in šport:
750.000
1.200.000

Izobraženo
Velenje

Predvideva
javno/zasebno
partnerstvo (50/50)
17
Izgradnja »centralne kuhinje«

Izgradnja novega
objekta

Velenje za
življenje

2020

2.000.000
Prijava na razpise –
drugače zagotovijo
lastna sredstva

18
Izgradnja adrenalinskega parka

200.000
Prijava na razpise –
drugače zagotovijo
lastna sredstva

Izgradnja plezalne stene

200.000
Fundacija za šport
In lastna sredstva

19

20

21

22

CHESTNUT - CompreHensive
Elaboration of STrategic plaNs
for sustainable Urban Transport
(Interreg Danube)
eGUTS - Electric, Electronic and
Green Urban Transport Systems
(Interreg Danube)

Razvoj Celostnih
Prometnih strategij
na »FUA« območju

Sonaravno Velenje

2019

226.661
Lastna: 33.999
ERDF: 192.662

Razvoj ukrepov za
spodbujanje
uvajanja električne

Sonaravno Velenje

2019

159.000
Lastna: 23.850
ERDF: 135.150

80

23

24

25

26

27

28

29

30

31

mobilnosti na
področju
Podonavja.
PlastiCircle (Obzorja 2020)
Uvajanje krožne
ekonomije
AgriGo4Cities (Interreg Danube) Razvoj modelov za
proizvodnjo
zelenjave v urbanih
območjih za ranljive
skupine
SMART COMMUTING (Interreg Regionalne celostne
Central Europe)
prometne strategije
in optimizacija JPP
na regionalni ravni
Boostee - Smart metering and
Razvoj orodij za
building management (Interreg pametno merjenje
Central Europe)
porabe energije in
upravljanje stavbe,
spremembe v
obnašanju
uporabnikov javne
stavbe.
E-central (Interreg Central
Povečevanje
Europe)
energetske
učinkovitosti v
javnih zgradbah
Oživitev in dvig
zavesti o pomenu
HICAPS (Interreg Central
grajskih parkov,
Europe)
revitalizacija
identificiranih
območij.
RUINS Interreg Central Europe) Kulturna dediščina –
grajske ruševine,
njihova obnova ter
zaščita
Revitalizacija historične vile Beli Revitalizacija
dvor
objekta kulturne
dediščine in
vzpostavitev
centra za dvig
kakovosti življenja
za ranljive skupine
prebivalcev in
spodbujanje
kreativnosti.
Revitalizacija objekta
Revitalizacija
industrijske kulturne dediščine
objekta industrijske
Stara elektrarna
kulturne dediščine
in vzpostavitev
centra za razvoj
kreativnih industrij
Alpe Adria

SKUPAJ

Sonaravno Velenje
/ Podjetno Velenje
Sonaravno Velenje

2020

Sonaravno Velenje

2020

199.000
Lastna: 29.850
ERDF: 169.150

Sonaravno Velenje
/ Velenje za
življenje

2020

154.440

Sonaravno Velenje
/ Velenje za
življenje

2020

198.335
Lastna: 29.750
ERDF: 168.585

Velenje za
življenje

2020

337.000
Lastna: 50.550
ERDF: 286.450

Velenje za
življenje

2020

199.440
Lastna: 29.916
ERDF: 169.524

Velenje za
življenje

2022

2019

103.708
Horizont: 103.708
131.513,50
Lastna: 19.727
ERDF: 111.786,50

Lastna: 23.166
ERDF: 131.274

2.040.000
Predvideva prijava
na Norveški finančni
mehanizem,
sofinanciranje v
višini 70 %

Podjetno Velenje /
Izobraženo
Velenje

2025

9.000.000
Predvideva prijava
na Norveški finančni
mehanizem,
sofinanciranje v
višini 70 %

21.449.098
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