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v čast mi je, da vam lahko predstavim
eno izmed najmlajših mest v Sloveniji. Velenje bo leta 2019 praznovalo
60-letnico odprtja novega mestnega
središča in danes šteje več kot 33 tisoč prebivalcev. Je mesto, ki je bilo
zgrajeno po drugi svetovni vojni s
pomočjo prostovoljcev, ki so opravili
več kot 1 milijon delovnih ur. Mesto,
ki v svojih nedrjih skriva črno zlato, je danes sedež številnih družb in
podjetij. Med najpomembnejšimi naj
izpostavim Premogovnik Velenje, ki
ima že več kot 140 let dolgo tradicijo
izkopavanja premoga in več kot 245
milijonov ton izkopanega premoga,
ter Gorenje, ki je eden izmed največjih slovenskih izvoznikov z več kot
šestimi desetletji proizvodnje malih
gospodinjskih aparatov. V Velenju pa
ima sedež tudi podjetje Plastika Skaza, ki je eno izmed najhitreje rastočih
podjetij v Sloveniji in letošnji dobitnik
nagrade »Ustvarjalci stoletja«, ki jo
podeljuje Mednarodni ekonomski forum na Regionalnem vrhu podjetnikov Srednje in Jugovzhodne Evrope
»300 najboljših«.

Velenje je mesto številnih priložnosti. Kot mesto priložnosti je bilo zasnovano, kot mesto priložnosti je bilo
zgrajeno, kot mesto priložnosti je raslo in se razvijalo,
kot mesto priložnosti ambiciozno strmi v prihodnost.
Velenje je danes sedež številnih podjetij. Povprečna
stopnja brezposelnosti v zadnjem času konstantno
pada in se giblje med 9 in 10 %, kar je dober pokazatelj okrevanja po gospodarski krizi. V zadnjem letu je
opazen tudi porast števila mladih podjetnikov, ki svoje
podjetniške ideje brusijo v SAŠA inkubatorju. Za že
uveljavljena podjetja in nove investitorje imamo poleg številnih investicijskih priložnosti, ki so navedene
v nadaljevanju, na voljo prostore v novi poslovni coni
Stara vas na površini 160.000 m², ki je zelo atraktivna tudi zaradi neposredne bližine bodoče hitre ceste.
Med največje infrastrukturne projekte sodi tudi ureditev prireditvenega prostora in izgradnja prireditvenega odra v neposredni bližini Velenjske plaže. Če k
temu dodamo še projekt »Park&Ride«, izgradnjo plavajočih hišk, širjenje športnih programov ipd., lahko v
našem mestu prepoznamo velik potencial za razcvet
na področju turizma.
Nenehno stremimo k tehnološkemu razvoju in trendom, digitalizaciji storitev, okrepitvi malega in srednjega podjetništva, izgradnji drugega velenjskega
gospodarskega stebra, ustvarjanju kvalitetnih, zelenih
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ustvarjanju
pogojev za razvoj krožne ekonomije, ustvarjanju pogojev za razvoj tehnologij za pametne domove, pametna
mesta, pametno podeželje in pametni turizem, ustvarjanju pogojev za razvoj jezerskega turizma na degradiranih območjih in ustvarjanju pogojev za razvoj deficitarnih obrti, starih obrti in kreativnih industrij.
Naj vas le še povabim k podrobnejšemu ogledu brošure in obisku našega mesta. Povežite se z mojimi
sodelavci, ki vam bodo posredovali podrobnejše informacije in termin za ogled mesta, kjer se boste lahko
prepričali o naši ponudbi.

Bojan Kontič,
župan Mestne občine Velenje
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Srečno!

83,5 km2

O Sloveniji in Velenju

površine
Velenja

SLOVENIJA

Glavno mesto:
Ljubljana
Druga večja mesta: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj,
Nova Gorica, Murska Sobota, Jesenice, Trbovlje
Površina:
20.273 km2
Dolžina obale:
46,6 km
Najvišji vrh:
Triglav: 2864 m
Število prebivalcev: 2 milijona
Državna ureditev: demokratična republika, ki temelji na načelu razdelitve
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Najvišji zakonodajni organ je
državni zbor (90 poslancev), ki sprejema zakone.
Jezik:
slovenščina, na narodnostno mešanih območjih tudi
italijanščina in madžarščina;
Valuta:
evro
Prva zelena destinacija na svetu – fundacija Green Destinations
Najbolj trajnostna država na svetu – National Geographic Traveler
6. najbolj liberalna država (The 15 Most Liberal Countries You Should Move
to in 2017, www.movehub.com)
11. najlepša dežela na svetu po turističnem vodniku Rough Guides
(»Majhna, a mogočna«)
17. najbolj varna država na svetu – World Economic Forum (WEF)

VELENJE

Površina:
83,5 km
Št. prebivalcev:
33 tisoč
Središče SAŠA regije, ki vključuje občine iz Zgornje Savinjske in Šaleške
doline (Mestna občina Velenje in občine Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje,
Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava)
2

6.
največje mesto
v Sloveniji

33.000
prebivalcev

Najmlajše
mesto
v Sloveniji

Eno izmed največjih gospodarskih središč v Sloveniji
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Razvojno usmerjena občina
Najboljši kraj za kopanje v Sloveniji 2016 – »Best of summer in Slovenia«
Vrednote, ki bodo krojile prihodnost:
tolerantnost prebivalstva, okoljska
osveščenost, odprtost duha,
povezanost različnih sestavnih delov
občine in pripadnost skupnosti –
»velenjski življenjski slog«.

Velenje

v Sloveniji in Evropi
EVROPA

SLOVENIJA

VELENJE

Dunaj

Budimpešta

AV S T R I J A

MADŽARSKA

Razdalje med kraji:

Velenje

Maribor
46o 22'

Celje

I TA L I J A

Ljubljana

Trst

Legenda

S L OVE N IJ A

Hitra cesta

Zagreb

Hitra cesta v izgradnji
Železnica
Glavno mesto
Letališče

Koper
Jadransko
morje

Luka Koper
15o 7'

75 km
74 km
180 km
330 km
478 km
791 km
570 km
314 km
175 km
409 km
171 km
189 km
563 km

H R VA Š K A
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Velenje – Ljubljana
Velenje – Maribor
Velenje – Koper
Velenje – Dunaj
Velenje – München
Velenje – Zürich
Velenje – Milano
Velenje – Benetke
Velenje – Trst
Velenje – Budimpešta
Velenje – Zagreb
Velenje – Rijeka
Velenje – Beograd

0 km

20 km
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Gospodarstvo
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Gospodarstvo

1.093
poslovnih
subjektov

Velenje je mlado mesto. A ne glede na svojo mladost, Velenju že leta
pripada ena najpomembnejših gospodarskih vlog v Sloveniji.
Gospodarstvo temelji na dveh večjih gospodarskih sistemih, skupini Premogovnik Velenje in poslovnem sistemu Gorenje, ki zaposlujeta
skupaj polovico aktivnega prebivalstva v mestni občini Velenje. Poleg
omenjenih »gigantov« pa imamo v SAŠA regiji tudi zelo uspešna in inovativna mala in srednje velika podjetja, ki prav tako zelo pomembno prispevajo k razvoju regije.
Na nivoju lokalne skupnosti smo v zadnjem obdobju sprejeli in izvedli
kar nekaj pomembnih projektov. Za mlada podjetja je prav gotovo najpomembnejše odprtje Poslovnega centra Standard, kjer se nahaja podjetniški SAŠA inkubator in kjer se množijo podjetniške ideje ter iščejo
primerni ukrepi kot podporno okolje obstoječim podjetnikom. SAŠA inkubator ustvarja podporno okolje za razvoj podjetništva v SAŠA regiji
in tako prispeva k dvigu podjetniške aktivnosti. S promocijo in zagotavljanjem podpornih storitev za nastanek in razvoj inovativnih podjetij v
SAŠA regiji želimo spodbudili posameznike z inovativnimi podjetniškimi idejami, da jih predstavijo in s pomočjo usposobljenih podjetniških
strokovnjakov ter razpoložljivih virov tudi uspešno realizirajo.
Zaradi spodbude k večji konkurenčnosti, razvoju gospodarstva in podjetništva oz. investicij v industrijo in podjetja je bil v letu 2016 sprejet
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje. Ta določa 50-odstotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih in upravnih
stavb, stavb za storitvene dejavnosti, industrijskih stavb in skladišč,
stavb za rastlinsko pridelavo ter stavb za rejo živali.
Vsekakor je na področju gospodarstva potrebno slediti tehnološkemu
razvoju in trendom, ki se pojavljajo v svetu. Nekoč smo govorili o digitalizaciji storitev, danes to digitalizacijo živimo. Večkrat smo že dokazali,
da znamo premišljeno vpeljevati spremembe in jih izkoristiti na način, ki
pomembno vpliva na razvoj naše občine.
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BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

1.500 €
povprečna
mesečna
plača

16.000
delovnih
mest

51%
zaposlenih v
velikih
družbah

Skupina Gorenje
Skupina Gorenje je eden izmed vodilnih
evropskih proizvajalcev izdelkov
za dom s 67-letno tradicijo. Njihovi
inovativni, energetsko učinkoviti in
vrhunsko oblikovani gospodinjski aparati
uporabnikom v 90 državah sveta ponujajo
preprosto, intuitivno uporabniško
izkušnjo in jim olajšujejo življenje.
Združujejo več kot 11.000 zaposlenih
42 različnih nacionalnosti in ustvarjajo
95 odstotkov prihodkov na globalnem
trgu. Kljub temu da so izrazito
mednarodna skupina, v Velenju
ohranjamo tako sedež kot tudi največjo
proizvodno lokacijo. Vpetost v lokalno
okolje je bila vse od nastanka Gorenja
namreč ključnega pomena tako za
delovanje in razvoj Skupine Gorenje kot
tudi lokalne skupnosti.

predsednik uprave

Gorenje, d. d.
Partizanska 12, SI-3320 Velenje, Slovenija
 00386 (0)3 899 10 00
 info@gorenje.com
 www.gorenjegroup.com
 www.gorenje.si
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Franjo Bobinac

Premogovnik Velenje
Premogovnik Velenje uživa ugled
modernega in tehnološko zelo
usposobljenega rudnika. V več kot
140-letni zgodovini so pomagali pri
izgradnji rudarskega mesta – s sprotno
sanacijo degradiranega področja
urejenemu okolju tudi danes posvečajo
veliko mero pozornosti. Varnost
zaposlenih je vedno na prvem mestu.
Uspešno se lotevajo projektov evropskih
skladov, ki sredstva namenjajo razvoju in
podpirajo napredne tehnologije, po čemer
so v svetu tudi vedno bolj prepoznavni.
Uspešnost raziskav in razvoja je odraz
njihovega strokovnega znanja, vlaganja
v modernizacijo proizvodnih procesov ter
v raziskave in razvoj pa so njihova stalna
in dolgoročna naloga. Zavedajo se, da
so najpomembnejše strateške surovine
znanje, ustvarjalnost in ideje. Trenutno
tržno okolje je polno izzivov, toda njihov
cilj je enak – graditi odgovoren način
bivanja.
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mag. Ludvik Golob
generalni direktor

mag. Mojca Letnik
direktorica

Premogovnik Velenje, d. o. o.
Partizanska 78, SI-3320 Velenje, Slovenija
 00386 (0)3 899 61 00
 info@rlv.si
 www.rlv.si

BSH Hišni aparati
V podjetju BSH Hišni aparati, d. o. o.,
Nazarje so specializirani za razvoj in
proizvodnjo gospodinjskih aparatov za
pripravo hrane ter napitkov. Njihova
tovarna v Nazarjah je ena od glavnih
tovarn v skupini BSH za proizvodnjo
malih gospodinjskih aparatov; v
njej proizvedejo več kot tretjino
vseh malih gospodinjskih aparatov
celotne skupine BSH – in sicer preko
7 milijonov aparatov letno. Slovenija,
s trenutno več kot 1400 zaposlenimi,
predstavlja središče prodajne regije
Adriatic East skupine BSH, v katero
sodijo še Hrvaška, Srbija, Bolgarija,
Romunija, Bosna in Hercegovina, Črna
gora, Makedonija, Kosovo in Albanija.

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

BSH Hišni aparati d. o. o.
Savinjska cesta 30, SI-3331 Nazarje, Slovenija
 00386 (0)3 839 82 22
 www.bsh-group.si
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Matija Petrin (CTO)
Wolfram von Ohain (CEO)
Boštjan Gorjup (CFO)

Plastika Skaza
Skaza je inovativno, tržno in izvozno
usmerjeno družinsko podjetje. Z
oblikovanjem plastike ustvarjajo
svetovne novosti in rešitve. Ideje
izbrusijo do ravni, ki spremeni
pričakovanja ljudi. Njihove izdelke
uporabljajo v 56 državah sveta. Še
posebej so ponosni na razvoj izdelkov
dveh lastnih blagovnih znamk – Skaza
Style your life in Skaza Mind your eco.
V ospredje postavljajo odgovornost do
okolja in sodelavcev, kar spada tudi med
njihove konkurenčne prepoznavnosti na
trgu. Ponosni so, da v 40 letih delovanja
niso izgubili zaupanja niti enega
samega poslovnega kupca. Zasluge
za to pripisujejo zavzetim in visoko
strokovnim sodelavcem ter poslovnemu
okolju Velenja in Šaleške doline, ki na
različnih nivojih podpira podjetništvo in
gospodarstvo v regiji.
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Igor Skaza
generalni direktor

Plastika Skaza d. o. o.
Selo 20 a, SI-3320 Velenje, Slovenija
 00386 (0)3 896 36 00
 info@skaza.com
 www.skaza.com

Esotech
Esotech je podjetje z dolgoletno tradicijo
poslovanja, saj njihove korenine segajo
v leto 1952. Več kot štiri desetletja so
se njihovi predhodniki dokazovali kot
projektanti in proizvajalci rudarske in
transportne opreme ter kot načrtovalci in
izvajalci tehnoloških sistemov v različnih
gospodarskih dejavnostih.
Po popolnem prestrukturiranju v
letu 1992 je Esotech danes sodobno
inženirsko podjetje usmerjeno v razvoj
in implementacijo znanj/tehnologij na
področjih energetike in ekologije.
Njihov največji vir in potencial so timsko
usmerjeni, motivirani, izobraženi ter
lojalni sodelavci, pripravljeni sprejemati
nove izzive v vedno bolj dinamičnem
poslovnem okolju.

predsednik uprave

Esotech, d. d.
Preloška 1, SI-3320 Velenje, Slovenija
 00386 (0)3 899 45 00
 info@esotech.si
 www.esotech.si
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Marko Škoberne

Kazalniki gospodarstva
Čisti prihodki
od prodaje
gospodarskih družb
po dejavnostih

5%

4%

3%

5%
7%

10%

predelovalne dejavnosti
oskrba z el. energijo, plinom in paro
trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil
rudarstvo

Struktura
prihodkov v
SAŠA regiji

3%

63%

druge dejavnosti
gradbeništvo
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
promet in skladiščenje

čisti prihodki od
prodaje na trgih
izven EU
18%

čisti prihodki od
prodaje na
domačem trgu
45%
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čisti prihodki od
prodaje na trgu EU
37%

4%

8%

4%

Število zaposlenih
v gospodarskih
družbah po
dejavnostih

8%

15%

61%

predelovalne dejavnosti
druge dejavnosti
gradbeništvo
rudarstvo

4%

3%

3%

trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih vozil
strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti

3% 2%

Neto dodana
vrednost
gospodarskih družb
po dejavnostih

4%
6%

7%

57%
11%

trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil
promet in skladiščenje
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in
odpadki, saniranje okolja
gostinstvo
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predelovalne dejavnosti
rudarstvo
oskrba z el. energijo, plinom in paro
gradbeništvo
druge dejavnosti
strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti
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Investicijske priložnosti
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Legenda
Namenska raba prostih površin
Poslovne cone
Stanovanjske cone
Hitra cesta Slovenj Gradec – Šentrupert

21 Investirajte v Velenje

dostop do
hitre ceste
in železnice

160.000 m2
komunalno
opremljenih
zemljišč

580.000 m2
zemljišč
za gradnjo
poslovnih
kompleksov

Poslovna cona STARA VAS
 160.000 m2 komunalno opremljenih zemljišč

22 Investirajte v Velenje
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(vodovod, kanalizacija, ceste, parkirišča, daljinsko
ogrevanje, elektro omrežje, telekomunikacijsko
omrežje, del plinovodnega omrežja).
 V neposredni bližini predvidene trase hitre ceste.
 Dostop do železniškega tira.
 Investicijske ugodnosti (nizka cena zemljišč, nižji
komunalni prispevek).
 »One stop shop!«
Znotraj celotnega območja mesta Velenje je investitorjem na razpolago 580.000 m2 zemljišč, namenjenih
gradnji poslovnih, servisnih, proizvodnih, obrtnih ali
storitvenih kompleksov.

67.000 m2

zemljišč
za stanovanjsko
gradnjo

Stanovanjska cona ZLATI GRIČ
 67.000 m² zemljišč je predvidenih za stanovanjsko

gradnjo.
 Strateška lega, dobra osončenost, potencial za širitev

mesta na vzhodni del.

strateška
lega,
dobra
osončenost

 Neposredna bližina otroškega igrišča, nakupovalnega

središča in centra mesta Velenje.
Znotraj celotnega območja mesta Velenje je investitorjem
na razpolago 347.000 m2 zemljišč, namenjenih za gradnjo
stanovanjskih kompleksov.

347.000 m2
zemljišč
za gradnjo
stanovanjskih
kompleksov
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Skupna
kvadratura objekta:

Kulturna in industrijska dediščina

1.014 m²

BELI DVOR
Graščina, ki je obdana s kostanjevim drevoredom, leži na vrhu manjšega griča v krajevni skupnosti
Gorica in je dostopna po cesti. V
bližini objekta se nahaja avtobusno postajališče za mestni potniški
promet, ki je v Velenju brezplačen.
Pri sanaciji objekta je potrebno sodelovanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

KLASIRNICA
24 Investirajte v Velenje
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Skupna
kvadratura objekta:
cca

11.000 m²

Opuščen industrijski objekt, ki se nahaja v naselju Pesje ob
glavni cesti Velenje–Šoštanj, je bil zgrajen v 80. letih prejšnjega stoletja. Svojo funkcijo je opravljal približno četrt
stoletja, potem pa so zvoki strojev v tem objektu zamrli.
Objekt z velikimi konstrukcijskimi razpetinami, odprtimi
prostori in galerijskimi hodniki omogoča vključevanje široke palete novih vsebin.

Skupna
kvadratura objekta:
cca

4.824 m²

STARA ELEKTRARNA
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 in predvidene trase hitre ceste. Stara elektrarna se ponaša z
odlično modernistično industrijsko arhitekturo in ima status nepremične kulturne dediščine. Zaradi višin med etažami objekt omogoča pridobitev večjih
kvadratur.

GRAD TURN

Skupna kvadratura
objekta:

1.062,50 m2,
skupna površina
zemljišča:

2.316 m2
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Objekt leži na izjemni lokaciji v neposredni bližini mesta, v bližini Turistično-rekreacijskega centra Jezero, naravnega zdravilišča Terme Topolšica in
smučarskega centra Golte.
Do gradu vodi, prek nekdanjega prednjega obrambnega jarka, mostovž,
oprt na dva arkadna loka. Sestavlja ga
skupina različnih traktov, pozidanih na
iregularni talni ploskvi, ki obdajajo nepravilno izoblikovano dvorišče. Poleg
kleti in pritličja ima grad še nadstropje
in osvetljeno podstrešje.

Turistične priložnosti

26 Investirajte v Velenje
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Obstoječa ponudba

Velenjska plaža:
več kot

100.000
obiskovalcev letno

100
opremljenih parcel
in mobilne hiške

27 Investirajte v Velenje

Avtokamp:

Golf:
vadbišče
obsega več kot

5 ha
površine

28 Investirajte v Velenje
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Rekreacija, ribištvo:

cca 6 km

urejenih tekaških
poti ter ribolov

Konjeništvo:
sodobna športna
infrastruktura s

55
boksi
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Sprehajalne in
kolesarske
poti

Hiške na vodi:

35
plavajočih
apartmajev na
Velenjskem jezeru
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Apartmaji:

86
apartmajev
na kopnem

Projekti v teku

Prireditveni oder:
do

30.000
obiskovalcev
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Prireditveni
prostor:
za različne
prireditve na
kopnem ali
v jezeru

Park&Ride:

200
parkirišč in
postajališča za
avtodome

32 Investirajte v Velenje

04

Priložnosti za investitorje
Zipline
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Wake park

Športni park
ob Velenjskem
jezeru
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Hotel
ob Velenjskem
jezeru

z jezersko in
suho marino

35 Investirajte v Velenje

Čolnarna

05

Spodbude in olajšave
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Spodbude in olajšave

Olajšava za
vlaganje v
raziskave in
razvoj

Pregled spodbud/olajšav, ki so na
voljo podjetjem pri investiranju in
zaposlovanju v Republiki Sloveniji
Olajšava za
investiranje

Splošne davčne olajšave (v podporo investicijam in zaposlovanju)
 Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj
 Olajšava za investiranje
 Olajšava za zaposlovanje

Povračila prispevkov delodajalcem za zaposlovanje
 Povračilo plačanih prispevkov delodajalcem za prvo zaposlitev
 Povračilo prispevkov delodajalcem za starejše brezposelne osebe

Olajšava za
zaposlovanje

Nepovratna finančna sredstva
 Finančne spodbude za strateške investicije

Olajšave, ki jih nudi Mestna občina
Velenje

Nepovratna
finančna
sredstva

Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje
Pomoč investitorjem pri vseh postopkih (SAŠA inkubator)
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Finančne
spodbude
za strateške
investicije
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Izobraževanje
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Izobraževanje
V Mestni občini Velenje posvečamo
zagotavljanju pogojev za izobraževanje
kadrov za potrebe gospodarstva veliko
pozornosti.
Najdaljšo tradicijo na področju izobraževanja za tehnične poklice imajo študijski programi, povezani s premogovniško dejavnostjo (rudarji,
strojniki, električarji), katerih razvoj je v največji meri podpiral takratni
Rudnik lignita Velenje. Značilnost teh študijskih programov je velika povezanost s prakso, praktični pouk se je in se še vedno odvija na deloviščih v realni praksi, v rudniških jamah.
Gospodarstvo šolskim zavodom narekuje kompetence, ki jih morajo
mladi strokovnjaki pridobiti, da se lahko po končanem študiju uspešno
vključijo v proizvodni proces. Najboljšim strokovnjakom, ki v pedagoškem procesu sodelujejo kot profesorji, učitelji, inštruktorji in mentorji,
nudimo izvedbo praktičnega izobraževanja v gospodarskih družbah in
sodobno opremljenih laboratorijih Medpodjetniškega izobraževalnega
centra Velenje.
V nadaljevanju navajamo študijske programe, ki jih v Velenju izvajamo
danes. V kratkem času smo sposobni v ponudbo obstoječih študijskih
programov vključiti tudi nove programe ter skupaj z vami in partnerskimi šolskimi ustanovami za vas izobraževati strokovnjake, ki jih boste
v proizvodnem procesu potrebovali. Koordinacija in izvedba potrebnih
aktivnosti na tem področju je naložena Centru za razvoj novih izobraževalnih programov na sekundarnem in terciarnem nivoju, ki ga je v sodelovanju z regionalno Gospodarsko zbornico ustanovila Mestna občina
Velenje.
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V SAŠA regiji je
registriranih

431

raziskovalcev
v SICRIS bazi

Povezanost z
gospodarstvom

Center za razvoj
terciarnega
izobraževanja
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Fakulteta za energetiko
Univerze v Mariboru –
enota Velenje

Visoka šola za varstvo
okolja Velenje

Višja strokovna šola
Šolskega centra Velenje

Študijska programa:
 visokošolski študijski
program Varstvo okolja in
ekotehnologija,
 magistrski študijski
program Varstvo okolja in
ekotehnologija.

Programi:
 Mehatronika,
 Elektronika,
 Informatika,
 Rudarstvo in geotehnologija,
 Gostinstvo in turizem,
 Varstvo okolja in komunala.

Študijski programi:
 visokošolski strokovni študijski
program Energetika,
 univerzitetni študijski program
Energetika,
 magistrski študijski program
Energetika,
 doktorski študijski program
Energetika.
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06

Področja:
 hidroenergetika,
 termoenergetika,
 elektroenergetika,
 jedrska energetika,
 alternativna energetika,
 splošna energetika.

Šolski center Velenje

Andragoški zavod
Ljudska univerza Velenje

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je steber kulturnoumetniškega ustvarjanja na glasbenem področju. Skozi glasbeno
izobraževanje in vzgojo, ki omogoča učencem pridobitev splošne
glasbene in kulturne razgledanosti, oblikujemo družabni, socialni
in kulturni čut vsakega posameznega učenca s poslanstvom vzgajanja za življenje.
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je ena največjih, najbolj znanih in uspešnih slovenskih
glasbenih šol danes z jasno prepoznanim pomenom za slovenski kulturni prostor in številnimi
mednarodnimi dosežki. Je članica
Zveze slovenskih glasbenih šol, ki
je v letu 2016 obeležila tudi 200 let
javnega glasbenega šolstva.

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je kakovostna in dinamična organizacija za izobraževanje odraslih, ki je iskan partner
izobraževalnim izzivom gospodarstva v evropskem okolju. Ljudska
univerze Velenje nudi občanom
aktualne in kvalitetne izobraževalne programe za odrasle. Z udeleženci gradijo odprte in ustvarjalne odnose, jih motivirajo, jim
svetujejo ter vseskozi spremljajo
njihovo uspešnost. Njihovi osnovni programi so: osnovna šola za
odrasle, srednješolski programi,
študijski programi, nacionalne poklicne kvalifikacije, jezikovno izobraževanje, računalniško izobraževanje, slovenščina za tujce, svetovanje in podpora učenju.
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Programi:
 Šola za rudarstvo in varstvo
okolja,
 Strojna šola,
 Elektro in računalniška šola,
 Šola za storitvene dejavnosti,
 Gimnazija.

Glasbena šola Fran Korun
Koželjski Velenje

Andragoško društvo
Univerza za
III. življenjsko obdobje
Velenje
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Andragoško društvo Univerza za
III. življenjsko obdobje Velenje je
prostovoljno in nepridobitno organizirano združenje, namenjeno
predvsem izobraževanju starejših
v tretjem in četrtem življenjskem
obdobju. Program dela Univerze
za III. življenjsko obdobje Velenje
je izobraževalni program, izoblikovan po željah in potrebah udeležencev. Poseben čar univerze
so njene prireditve, kjer na javnih
koncertih, razstavah in predstavah
učenci prikažejo svoje znanje. Gre
za prikaz ustvarjalnosti in solidarnosti udeležencev izobraževalnega programa, ki dokazuje aktivno
vključevanje v kulturno dogajanje.
Izobraževanje, raziskovanje in druženje želijo približati potrebam,
željam in strukturi starejših ljudi Savinjsko-šaleške regije. Čim
tesneje se želijo povezati z gospodarstvom, državnimi in družbenimi organizacijami v regiji.
Zahtevnost in hitrost izobraževanja prilagodijo vsaki posamezni
skupini. Spodbujajo ustvarjalnost,
ki se izrazi v izdelku, storitvi, namenjeni tudi javni predstavitvi.

Medpodjetniški
izobraževalni center
Velenje (MIC)

Medpodjetniški izobraževalni center Velenje je del slovenske mreže
»Fablab« in prvi tovrstni center v
Sloveniji, ki spodbuja interdisciplinarni razvoj, izmenjavo izkušenj
in pretok informacij. Poseben poudarek namenjajo partnerskemu
sodelovanju z gospodarstvom,
zbornicami in lokalno skupnostjo.
Vse bolj so prepoznavni po uspešnem sodelovanju pri domačih in
mednarodnih projektih.
Zgradili so energetski poligon z
najsodobnejšo didaktično opremo
za vsa področja obnovljivih virov
energije. V njihovih prostorih se
nahajajo številni laboratoriji in
specializirane učilnice, ki pokrivajo področja strojništva, robotike,
varilstva, elektrotehnike, mehatronike, gostinstva, varstva okolja in
informatike.

Inštitut za ekološke
raziskave ERICo Velenje

Inštitut za ekološke raziskave ERICo Velenje izvaja storitve z okoljskih področij, ki so zahtevane po
zakonodaji. Izvajajo okoljske monitoringe, raziskave in svetovanja,
izdelujejo študije, načrte, sanacijske in razvojne programe. Pripravljajo poročila o vplivih na okolje,
poročila o stanju okolja, skrbne
okoljske preglede ter izvajajo
okoljsko komunikacijo. Izdelujejo
ocene odpadkov in pripravijo načrt
ravnanja z odpadki. Izdelujejo kemijske analize tekočih, plinastih in
trdnih vzorcev.
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Podporno okolje
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Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

Rudarska cesta 6a,
3320 Velenje, Slovenija
 00386 (0)3 898 42 02
 ssgz@ssgz.si
 www.ssgz.si
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Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je osrednja
institucija gospodarstva na območju SAŠA regije, ki
jo sestavlja 10 občin iz Savinjske in Šaleške doline. Poslanstvo zbornice je povezovanje gospodarskih subjektov različnih dejavnosti v SAŠA regiji in vzpostavljanje
komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z
namenom povečevanja konkurenčnosti članov in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje
njihove družbene odgovornosti. Pri tem nudi svojim članom vso potrebno podporo.

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Velenje
Stari trg 2,
3320 Velenje, Slovenija
 00386 (0)3 898 20 00
 masa.ipavic@ozs.si
 www.ooz-velenje.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje je stanovska, strokovna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese obrtnikov in skrbi za njihov ugled in razvoj.
Njihove aktivnosti so usmerjene v sodelovanje z lokalno skupnostjo zaradi uveljavljanja interesov obrtnikov,
izvajanje strateških nalog iz strategije razvoja malega
gospodarstva, uvajanje sodobnih znanj za potrebe obrtnikov in njihovih delavcev, združevanje obrtnikov v interesne skupine – sekcije ter nudenje strokovne pomoči
pri razvoju obrti sedanjim in bodočim obrtnikom.

SAŠA inkubator, družba za podjetniško in
poslovno svetovanje, d. o. o.
Šaleška 2a,
3320 Velenje, Slovenija
 00386 (0)3 777 71 03, M: (0)51 325 680
 info@sasainkubator.si
 www.startupvelenje.si
 www.sasainkubator.si

Šaleška 2a,
3320 Velenje, Slovenia
 00386 (0)51 32 56 80
 klubsasa@velenje.si
 www.klubsasa.si

Vodstveni delavci s področja gospodarstva in negospodarstva Savinjsko-šaleške regije, ki želijo prispevati k
trajnostnemu razvoju našega okolja, so ustanovili Klub
podjetnikov SAŠA, v katerem s skupnimi močmi zagotavljajo trdne temelje dobrega podjetniškega sodelovanja v lokalnem okolju. Zavedajo se, da s sodelovanjem,
izmenjavo znanj in izkušenj bogatimo drug drugega ter
dosegamo boljše in vidnejše poslovne in finančne rezultate.
V Klubu podjetnikov SAŠA soustvarjajo visoko kvaliteto
življenja in dela v SAŠA regiji, kar je tudi njihovo poslanstvo.
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Podjetniški inkubator z 10-letno tradicijo, katerega poslanstvo je zadržati mlade talente v regiji, ustvarjati
pogoje za razvoj zagonskih podjetij ter njihovo rast. Nudijo mentorske programe, mrežo vlagateljev, dostop do
finančnih sredstev ter ugodno infrastrukturo na 4.000
m2. Spodbujajo podjetnost pri mladih, so vstopno okno
za domače in tuje investitorje.
S storitvami, ki jih nudijo tako zagonskim kot zrelejšim
podjetjem, z močnim obstoječim gospodarstvom, učinkovito občinsko upravo ter mladimi izobraženimi talenti
je Velenje odlična lokacija za investiranje tujih podjetij.

Klub podjetnikov SAŠA regije
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Nagrajene vsebine
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Kvaliteta življenja

starosti
prijazno
mesto

Mestna občina Velenje je v preteklih
letih osvojila številne nazive in prejela
mnogo nagrad, ki kažejo na to, da lokalna
skupnost veliko pozornost namenja
programom, ki omogočajo kvalitetno
življenje občanov.
Nenehno izboljšujemo javno podobo in prepoznavnost Velenja kot mesta z
nadpovprečno kakovostjo življenja v nacionalnem in mednarodnem okolju,
izboljšujemo upravljanje ter kakovost urbanega okolja skozi programe celovitih prenov stanovanjskih sosesk, pogoje za širitev urbanih programov in
vsebin v mestnem središču ter stanovanjskih naseljih …
Slovenia Green Destination
najbolj varno mesto
najlepše mesto
mladim prijazna občina
starosti prijazno mesto
prostovoljstvu prijazno mesto
otrokom prijazno Unicefovo mesto
občina po meri invalidov

mladim
prijazna
občina

otrokom
prijazno
Unicefovo
mesto

občina
po meri

invalidov
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najbolj
varno
mesto
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Brezplačno
pravno in
podjetniško
svetovanje ter
plačevanje položnic
brez provizije

56 Investirajte v Velenje

08

Brezplačna
uporaba športnorekreacijske
infrastrukture

Ponudba mesta – brezplačne storitve

Brezplačni
avtobusni
prevoz

izposoja
koles
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Brezplačna

Več kot 1.500 dogodkov na leto

Pikin festival –
največji otroški
festival v državi

Festival
mladih kultur
Kunigunda
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Max klub
Jazz festival

Mednarodni dogodki

Adventure
race

Smučarski
skoki
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Mednarodni
atletski miting

MESTNA OBČINA

VELENJE

Kontakt

Strategija in vlagatelji
Oddelek za odnose
Mestna občina Velenje
 Titov trg 1, SI-3320 Velenje
 00386 (0)3 8961 600
 info@velenje.si
 www.velenje.si
Klub podjetnikov SAŠA regije
 Šaleška cesta 2a, SI-3320 Velenje
 00386 (0)51 325 680
 klubsasa@velenje.si
SAŠA inkubator
 Šaleška cesta 2a, SI-3320 Velenje
 00386 (0)3 7777 101
 info@sasainkubator.si
 www.sasainkubator.si
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Brošura Investirajte v Velenje je
brezplačna. Prepovedana je vsakršna
reprodukcija, predelava ali dajanje na
voljo javnosti avtorskih del ali njihovih
delov v tržne namene brez pisne
odobritve Mestne občine Velenje.

