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Načrten in ambiciozen razvoj kulture je stalnica Velenja od zasnove vedno mladega mesta do danes. Desetletja predanega dela
vseh generacij ustvarjalcev, producentov in podpornikov kulturnih dejavnosti so privedla do današnje odlične infrastrukture,
bogate ponudbe dostopa do vseh vrst kulturnih vsebin ter raznolikih možnosti profesionalnega in ljubiteljskega ustvarjanja. Z
Lokalnim programom kulture Mestne občine Velenje 2014–2020
zagotavljamo ambiciozen in uravnotežen razvoj na vseh umetniških področjih, posebno pozornost pa namenjamo kulturni vzgoji
za vse generacije, kulturnemu turizmu in kreativnim industrijam,
ki v postindustrijski dobi izvorno industrijskega mesta predstavljajo posebej pomembne segmente nadaljnjega osebnostnega,
družbenega in gospodarskega napredka.
Raznolika, ambiciozna in iskriva ustvarjalnost je prepoznavna
značilnost naših občank, občanov in organizacij, v kulturi pa vidimo eno ključnih razvojnih kategorij, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja ter generira razvoj in rast tako vsakega posameznika
kot tudi celotne lokalne skupnosti. V preteklih letih smo v našem
okolju izrazito povečali število in kakovost kulturnih prireditev in
kulturno-vzgojnih programov ter njihov doseg, poglavitne izzive
današnjega dne pa prepoznavamo v nadaljnjem zagotavljanju kar
najširše dostopnosti do kakovostnih kulturnih vsebin, nenehni
rasti njihove umetniške ravni, permanentni zavezanosti k širjenju
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kroga aktivnih domačih ustvarjalcev ter privabljanju obiskovalk in
obiskovalcev na raznolike prireditve, po katerih je Velenje znano
in cenjeno tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru.
Odličnost dela javnih zavodov in drugih organizacij, ki delujejo
pod okriljem Mestne občine Velenje, predstavlja temeljno platformo celoletnega izvajanja bogatih programov na vseh segmentih
kulture, posebej pomembno pa je, da se raznolike vsebine oblikujejo in izvajajo v široki vključenosti ustvarjalnih posameznikov
in nevladnih organizacij. Premišljeno strukturirani programi skozi vse leto vsem ciljnim skupinam ljubiteljev umetnosti ponujajo
javno dostopnost do kulturnih dobrin z vseh umetniških področij,
ljubiteljskim in profesionalnim ustvarjalkam in ustvarjalcem pa
omogočajo kakovostne pogoje za pripravo in izvedbo najrazličnejših kulturno-umetniških produkcij.
Premišljeno in odločno tudi v tem letu nadgrajujemo dosežke in
pletemo nove zgodbe. Žlahtne, odprte, raznolike, multikulturne
in na čvrstih temeljih tradicije mladostno drzne. Za občanke in
občane vseh generacij, ljubitelje vseh umetniških področij in žanrov ter ustvarjalce z raznoterimi znanji in idejami. Pri tem smo
posebej pozorni na zagotavljanje kar najširše dostopnosti – veliko programov je brezplačnih in subvencioniranih. Velenjska kulturna ponudba je raznolika, bogata, pestra in obilna, zagotovo
lahko vsakdo v njej najde veliko dobrega, lepega, pametnega,
žlahtnega in drugače navdihujočega. Pridružite se nam na koncertih, razstavah, predstavah, potopite se v branje, vzemite v
roko skicirko ali instrument, bodite ustvarjalni, naj vam bogata
ponudba kulturnih dobrin plemeniti bivanje, naj vam vrhunski
umetniški produkti ponudijo
razkošno paleto tehtnih preBojan Kontič,
mislekov in lepih doživetij!
župan
Mestne občine
Velenje
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PREDNOSTNA
PODROČJA
KULTURE V
MESTNI OBČINI
VELENJE
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Mestna občina Velenje kulturne
dejavnosti in ponudbo usmerja
skladno z Lokalnim programom
kulture Mestne občine Velenje
2014-2020, v katerem je
posebna pozornost namenjena
segmentom, predstavljenim na
naslednjih straneh.
Seznanite se z njimi!

KULTURNA
VZGOJA ZA VSE
GENERACIJE
V Mestni občini Velenje skozi celovito, strukturirano in bogato ponudbo raznolikih programov zagotavljamo javno dostopnost do kulturnih dobrin ter načrtno skrbimo za razvoj
senzibilnega občinstva ter ustvarjalk in ustvarjalcev z vseh
umetniških področij. V partnerstvu z vrsto organizacij, od
vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje, smo oblikovali razkošen spekter ponudbe, ki nagovarja, uspešno
privablja in aktivira množice občank in občanov vseh generacij. Programi kulturne vzgoje zagotavljajo osebnostno
in družbeno rast, bistveno prispevajo h kakovosti bivanja v
lokalnem okolju, spodbujajo razvoj talentov in omogočajo
nadaljnji porast kreativnosti.
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Na Velenjskem gradu
je v okviru Poletnih
kulturnih prireditev
nastopila izjemna
umetnica Lula Pena.

Tudi s produkti,
kot je muzikal
Žaba Greta,
Festival Velenje
skrbi za razvoj
programov
kulturne
vzgoje za vse
generacije.

Vrtec Velenje vsako leto pripravi več predstav in
se z njimi predstavi tudi na Pikinem festivalu.
Jubilejna
razstava
Inventura z
deli avtorjev
preteklih
generacij
in sedanjih
štirih letnikov
Umetniške
gimnazije
Velenje.

Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje že
vrsto let tudi s tradicionalno prireditvijo Jajčerija
ohranja stare slovenske običaje, v obujanje in
prikaz le-teh pa vključuje tudi mlajše generacije.

KREATIVNE
IN KULTURNE
INDUSTRIJE
Kreativne in kulturne industrije dajejo pečat mestu moderne od nastanka in tudi v prihodnje predstavljajo pomemben
segment njegovega nadaljnjega razvoja. Področji umetnosti
in kulture razpirajo v sfero širšega polja kreativnosti, krepijo
navezavo ustvarjalnosti na gospodarstvo ter ustvarjajo trg
umetnin in storitev s področja kulture. Kreativne industrije predstavljajo most med umetnostjo in industrijo, zgrajen
iz kreativnosti kot tistega pojma, ki povezuje obe področji.
Premišljeno usmerjanje ključnih javno podprtih aktivnosti
na področjih arhitekture in krajinske arhitekture, industrijskega, grafičnega in modnega oblikovanja ter vseh zvrsti
umetniškega ustvarjanja temeljno prispeva k celovitemu
razvoju okolja, spodbuja kreativnost in jo navezuje na trg
ter plemeniti prostor, v katerem živimo. V mestu z razkošno industrijsko tradicijo kreativne industrije predstavljajo
pomemben gradnik nadaljnje gospodarske rasti na temelju
razvoja produktov, ki s svojo obliko in zgodbo na trgu dosegajo višjo dodano vrednost, načrtna krepitev trga kulturnih
dobrin pa v okolje vnaša dodatne razvojne priložnosti domačih ustvarjalcev in producentov.
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Priznani umetnik Karim
Rashid je dodal oblikovalski
pečat izdelkom Gorenja.

Pekarna gosti vrsto ustvarjalk in ustvarjalcev.
V Galeriji Velenje so gostili razstavo Krajinskoarhitekturni elementi prvotne
zasnove Velenja in ob zaključku pripravili predavanje Velenje, mesto v parku.

Podjetniški center Standard – središče znanja
in valilnica inovativnih podjetniških zgodb

KULTURNI
TURIZEM
V Mestni občini Velenje enega svojih pomembnih razvojnih
potencialov prepoznavamo v turizmu. Že vrsto let se krepi sodelovanje med organizacijami s področja kulture ter
gospodarskimi družbami s področij gostinstva, turizma in
drugih gospodarskih panog. Tovrstno sodelovanje je z vrsto
prepoznavnih blagovnih znamk velenjskih prireditev že do
sedaj prispevalo k prepoznavnosti in ugledu našega okolja
ter množičnemu obisku kulturnih, zabavnih in ostalih programov. Število obiskovalk in obiskovalcev iz domovine in
tujine se v našem mestu že vrsto let povečuje, z nadgradnjo
obstoječih programov kulturnega turizma in kreiranjem novih ter z okrepljeno promocijo ponudbe pa nameravamo
pozitivne trende gospodarskih učinkov na tem področju
ohranjati in krepiti tudi v prihodnje.
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Celotno območje ob Velenjskem
jezeru se septembra spremeni
v veliko Pikino deželo.
Zelo lepo je zaživelo tudi
koncertno prizorišče ob
Velenjskem jezeru (koncert
Hamo & Tribute 2 Love).

Srednjeveški dan na
Velenjskem gradu
je zgleden primer
povezovanja turizma in
kulturne dediščine.
Med nove produkte
mesta sodi tudi
kulinarična tržnica
Promenada okusov.

Muzej Velenje na
Grilovi domačiji
v sodelovanju z
društvi in drugimi
institucijami
vsako leto priravi
več etnološko
obarvanih
prireditev.
Zgodbe preteklosti
mesta domačinom
in obiskovalcem
približajo tudi
številne tematske
poti, publikacije in
drugi ustvarjalni
produkti.

VIZUALNE
UMETNOSTI
Vizualne umetnosti imajo v našem okolju bogato tradicijo in
v svet kreativnosti že vrsto let privabljajo zelo veliko število
ljubiteljskih ustvarjalcev, mesto pa je v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznavno tudi po dosežkih naših
vrhunskih umetnic in umetnikov. Številna velenjska razstavišča z raznolikimi programi zagotavljajo stik med ustvarjalci in obiskovalci in pomembno prispevajo k popularizaciji
vizualnih umetnosti ter razvoju trga umetnin, z nedavno
obnovo osrednje velenjske galerije pa je tudi galerijska dejavnost pridobila zelo kakovostne pogoje za pripravo in izvedbo programov. Galerija Velenje je naše osrednje središče
vizualnih umetnosti in kreativnih industrij, ki v mesto prinaša domače in tuje ustvarjalne presežke ter s svojo dejavnostjo promovira najkvalitetnejše domače ustvarjalce, koordinira kulturno-vzgojne programe, nadgrajuje stalno zbirko,
ponuja relevantne informacije in nudi strokovno podporo
ustvarjalcem.
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Razstava nagrajenca Prešernovega sklada Marka Jakšeta v Galeriji Velenje.

Stalna razstava akademskega kiparja
Cirila Cesarja na Velenjskem gradu.

Otroško ustvarjanje v umetniškem
ateljeju na Pikinem festivalu.

GLASBENE
UMETNOSTI
Velenje je v slovenskem prostoru prepoznavno po vrsti posameznikov in glasbenih zasedb, ki že desetletja ustvarjajo vrhunske dosežke na domala vseh področjih glasbene
umetnosti. Odličnost velenjske glasbene šole, kakovostni
pogoji za delovanje glasbenih zasedb, bogata tradicija ter
celovita struktura koncertne ponudbe Velenju zagotavljajo
živahno glasbeno dogajanje, ki skozi vse leto privablja tudi
najzahtevnejše občinstvo posameznih glasbenih zvrsti in
žanrov. Mestna občina Velenje skozi redne dejavnosti javnih zavodov s področja kulture skrbi tako za široko javno
dostopnost do raznolikih koncertnih programov kot za kakovostne pogoje dela ustvarjalcev in producentov različnih
glasbenih produkcij.
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Titov trg s ploščadjo kulturnega doma
je čudovito poletno koncertno prizorišče
(koncert Simfoničnega orkestra RTV
Slovenija).

Velenje je znano tudi po citrarskih festivalih,
ki v mestu potekajo že skoraj 30 let.

Programski vodja Max klub jazz festivala je
priznan saksofonist Jure Pukl.

Rock koncert v eMCe placu

Velenje je znano tudi po Hiši bendov, v kateri
vadijo mlade glasbene skupine.

41. mednarodni festival narodno–zabavne
glasbe »Graška gora poje in igra 2016«

KNJIŽNIČNA
DEJAVNOST,
KNJIGA IN
ZALOŽNIŠTVO
Velenjska knjižnica v srce mesta vsakodnevno privablja
množico obiskovalk in obiskovalcev vseh generacij z razkošno ponudbo knjižnega in neknjižnega gradiva ter vrsto
prireditev in razstav, ki z raznoterimi vsebinami nagovarjajo različne ciljne skupine. Sistematično oblikovani programi književne vzgoje v svet branja pritegnejo nove bralke in
bralce, ki spoznavajo domačo in tujo književnost ter pridobivajo nova znanja z vseh področij človekove ustvarjalnosti. Knjižnica občasno izdaja publikacije z domoznanskega
področja; z vrsto projektov nenehno raste zbirka, ki hrani
bogato gradivo o Šaleški dolini. Ustanova Velenjska knjižna
fundacija s svojim vsakoletnim založniškim programom postaja osrednje sidrišče književnega ustvarjanja in založniške dejavnosti v Mestni občini Velenje, s pripravo in izvedbo
programskih vsebin Lirikonfesta pa v mesto redno privablja
ugledna domača in tuja pisateljska in prevajalska imena ter
promovira vrhunsko književno ustvarjanje.
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Prijazna knjižničarka
v pogovoru z malim
obiskovalcem

Knjižnica se ukvarja tudi z
založniško dejavnostjo.
Med drugim je izdala knjigo
(Z)godbe Velenja.

Svetlana Makarovič je ob zaključku Bralne značke za odrasle navdušila številne obiskovalce.
Na mednarodnem
Lirikonfestu v Velenju
že poldrugo desetletje
podeljujejo ugledne
književne nagrade.

UPRIZORITVENE
UMETNOSTI
Vrhunske abonmajske in druge predstave domačih in tujih
gledaliških ter drugih umetniških hiš so stalnica velenjske
kulturne ponudbe, ki nagovarja najširši krog gledalk in gledalcev. Velenjsko gledališče je v desetletjih svojega predanega delovanja na odrskih deskah uprizorilo izjemno bogat
opus predstav, ki so v ljubezni do teatra povezale številne
generacije kakovostnih igralcev ter izdatno prispevale k popularizaciji te zvrsti umetnosti in vzgojile širok krog senzibilnega občinstva. Lepa tradicija in vrsta odličnih, odmevnih
produkcij zaznamujeta tudi velenjsko plesno in lutkovno
ustvarjalnost, ki na odrih velike in male dvorane velenjskega kulturnega doma ter na drugih prizoriščih redno bogatita
kulturno ponudbo ter sistematično skrbita za razvoj ustvarjalcev in občinstva.
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Glasbeno-gledališka predstava
za Maksi Pikin abonma – Enci
benci Katalenci

Premiera lutkovne predstave
Mali princ v mali dvorani Doma
kulture Velenje

Mladi plesalki Plesnega studia N
na Cvetličnem sejmu

Gledališče Velenje deluje že več
kot 50 let, vsako sezono pa se
predstavi z vsaj eno novo igro.

FILM IN
AVDIO-VIZUALNA
UMETNOST
Mestna občina Velenje omogoča razvoj področju filmske umetnosti s celovitim pristopom na petih izpostavljenih segmentih:
prikazovanje filmov, filmska vzgoja za vse generacije, filmska
dediščina, filmska produkcija in filmski festivali. Za usklajeno izvajanje vseh programov kot nosilec dejavnosti skrbi Kino
Velenje, ki je aktiven član slovenske art kino mreže ter evropskega združenja Europa Cinemas, pri tem pa se intenzivno povezuje z ostalimi javnimi zavodi, društvi in zvezami, ustvarjalnimi posamezniki in najširšim krogom filmskega občinstva. Svojo
redno dejavnost opravlja v veliki in mali dvorani Hotela Paka,
na ploščadi pred Domom kulture Velenje in na drugih ustreznih
lokacijah za notranje in zunanje projekcije, v lokalnem okolju pa
zagotavlja redno ponudbo aktualnih naslovov kakovostnega in
umetniškega filma, skrbi za permanenten razvoj filmske kulture
ter povezuje lokalne in gostujoče filmske ustvarjalce z gledalci.
Programi filmske vzgoje za vse generacije so stalnica vsakoletnega delovanja velenjskega kinematografa. Filmsko občinstvo
vzgaja od vrtca do tretjega življenjskega obdobja, za vsako starostno ciljno skupino gledalcev pa na letni ravni pripravi vsaj en
program. Razvoj filmske kulture se zagotavlja s kakovostnim
celoletnim programom filmskega gledališča, otroških matinej,
festivalskih filmskih ciklusov in ostalih aktualnih predstav, posamezne ciljne skupine pa se vključujejo v raznotere programe filmske vzgoje. Regionalni multimedijski center Kunigunda
ustvarjalcem avdio-vizualnih kulturnih vsebin zagotavlja odlične
organizacijske in tehnične podporne storitve.
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Velenjski kino
redno pripravlja
premiere
slovenskih
filmov s
predstavitvami
filmskih ekip.
Kinozaver je
otroke iz vrtcev
naučil vse o
kinu in filmih,
otroci pa so
mu pripravili
likovno razstavo
junakov iz
risanih filmov.

Velenjski grad
je eden najlepše
ohranjenih
gradov na
Slovenskem,
zato je tudi
izjemno
priljubljeno
razstavišče
in prizorišče
raznolikih
dogodkov.

KULTURNA
DEDIŠČINA
Kulturno dediščino predstavljajo dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih skupnost opredeli kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj ter tradicij.
Javni interes varstva materialne in nematerialne kulturne dediščine v Mestni občini Velenje obsega zagotavljanje njenega
celostnega ohranjanja, prezentacije, raziskovanja in promocije, bogastvo premične in nepremične kulturne dediščine našega okolja pa se intenzivno vključuje v programe kulturne
vzgoje in kulturnega turizma. Muzej Velenje skrbi za identifikacijo, prepoznavanje vrednot in vrednosti ter proučevanje,
promocijo, dokumentiranje in interpretiranje kulturne dediščine. Zagotavlja njeno dostopnost, celostno ohranjanje in
vključevanje v sodobno življenje na Velenjskem gradu, Grilovi
domačiji, Graški gori, v Hiši mineralov ter na drugih lokacijah njegovega delovanja. Kulturno dediščino predstavlja javnosti in načrtno razvija zavest o njenih vrednotah. Vključuje
jo v vzgojo, izobraževanje in razvojne projekte ter skrbi za
ohranjanje kulturne raznolikosti. Muzej Velenje programe in
projekte s področja tehnične dediščine pripravlja in realizira
v sodelovanju z Muzejem premogovništva Slovenije in gospodarskimi družbami, v tesnem partnerstvu s šolami in društvi
pa skozi vse leto izvaja privlačne projekte, privablja nove obiskovalke in obiskovalce ter izvaja programe kulturne vzgoje.
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Velenjski grad
obiskovalce
navdušuje
tudi z bogato
in zanimivo
razstavno
vsebino.

Preteklost in kulturno
dediščino lahko
marsikje spoznavamo
tudi na prostem; na
primer v spominskem
parku na Graški gori.

V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju
pripravljajo razstave skulptur v najgloblje
ležečem razstavišču v Sloveniji – 160 metrov
pod zemeljsko površino.

LJUBITELJSKA
IN IZVENINSTITUCIONALNA
KULTURNA
DEJAVNOST
Ljubiteljska kulturna dejavnost približuje umetniško ustvarjanje in poustvarjanje najširšemu krogu občank in občanov vseh
generacij in predstavlja pomemben temelj razvoja ustvarjalnosti in senzibilnosti do sprejemanja kulturnih dobrin. V
Mestni občini Velenje za delovanje tega resorja skrbimo preko delovanja območne izpostave Javnega sklada za kulturne
dejavnosti v nadaljevanju JSKD) in Zveze kulturnih društev
Šaleške doline (v nadaljevanju ZKD), ki predstavljata nosilni
organizaciji ljubiteljske kulturne dejavnosti, številna društva in
druge nevladne organizacije ter ustvarjalni posamezniki pa se
načrtno in aktivno vključujejo v izvajanje programov velenjskih javnih zavodov s področja kulture ter pripravo in izvedbo
velenjskih skupnih festivalskih platform in drugih kulturnih
projektov. Vse zvrsti ljubiteljskega ustvarjanja vseh žanrov
trajno uživajo osnovne podporne storitve JSKD in ZKD, ki v sodelovanju s kulturnimi društvi in drugimi partnerji vsako leto
pripravita celovite preglede produkcij posameznih področij v
obliki območnih in regijskih prireditev s področja folklore, vokalne in instrumentalne glasbe, gledališke, lutkovne, literarne,
likovne, filmske in plesne dejavnosti ter vrsto izobraževanj s
področja ljubiteljske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti.
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Zborovska
glasba je najbolj
razširjena oblika
ljubiteljske
kulturne
dejavnosti.

ŠFD Koleda
poustvarja plesno,
pevsko, glasbeno
in drugo duhovno
dediščino in jo s
številnimi nastopi
predstavlja javnosti.

Priljubljeno
prizorišče eMC
plac skozi
vse leto gosti
raznolike
ustvarjalce.

Pihalni orkester
Premogovnika Velenje ima v
Velenju dolgoletno tradicijo.

ODLIČNI
POGOJI
ZA KULTURNO
USTVARJANJE,
POUSTVARJANJE
IN UŽIVANJE
KULTURE

Odlični pogoji za kulturno
ustvarjanje, poustvarjanje
in uživanje kulture, ki jih
Mestna občina Velenje
oblikuje z dodelanim
sistemom financiranja
kulturnih dejavnosti ter s
stalnim vlaganjem v kulturno
infrastrukturo, omogočajo
tako kvantitativno kot
kvalitativno rast.
Izkoristite jih!
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PODPORA KULTURNIM VSEBINAM S
STRANI LOKALNE
SKUPNOSTI
Mestna občina Velenje v kulturi že vrsto let prepoznava enega
ključnih segmentov kakovosti bivanja v lokalni skupnosti. Z načrtnim celovitim razvojem nosilnih organizacij in posameznih
vsebin ter njihovim intenzivnim mreženjem in sodelovanjem se
je velenjski kulturni sektor v preteklih letih bistveno okrepil ter
z vrsto odmevnih produkcij in postprodukcij, številom, raznolikostjo in kakovostjo prireditev in programov kulturne vzgoje ter
z nizom drugih kazalnikov uspešnosti predstavlja primer dobre
prakse v slovenskem in mednarodnem prostoru. Široka in raznolika ponudba kakovostnih prireditev, odlični pogoji za delo
kulturnih društev in ustvarjalnih posameznikov, velika vključenost nevladnih organizacij v izvajanje kulturnih programov
in projektov, medgeneracijsko sodelovanje, multikulturalnost,
socialna senzibilnost in trajna zavezanost spodbujanju ustvarjalnosti ter nenehnemu dvigovanju ravni kakovosti bivanja v lokalni skupnosti so tako stalnica kot imperativ delovanja javnih
zavodov in drugih organizacij, ki delujejo pod okriljem Mestne
občine Velenje. Z vsakoletnim razvojno naravnanim proračunom (sredstva, namenjena kulturi, se niso zmanjšala niti v najtežjih gospodarskih razmerah) so zagotovljeni zelo dobri pogoji
za ambiciozno izvajanje letnih programov vseh nosilnih organizacij posameznih področij, z izvajanjem vrste vsakoletnih razpisov za kulturne, mladinske, turistične in ostale dejavnosti pa
se redno spodbujata priprava in izvedba cele vrste ustvarjalnih
projektov posameznikov in nevladnih organizacij.
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Podprti umetniški projekt Staneta
Špegla Paka je bil umeščen v
okolje nove velenjske promenade.
Festival nasedlega kita v letnem
kinu ob Škalskem jezeru

JAVNA KULTURNA
INFRASTRUKTURA
V MESTNI OBČINI
VELENJE
V Mestni občini Velenje smo ponosni na celovito ponudbo
kakovostne javne kulturne infrastrukture, ki ustvarjalcem
in producentom zagotavlja odlične pogoje za delo, obiskovalkam in obiskovalcem najrazličnejših prireditev in drugih
programov pa ponuja vse potrebno za optimalna kulturniška doživetja. Pomembnost javne kulturne infrastrukture je v zavesti prebivalcev mladega mesta prisotna že od
začetka njegovega intenzivnega razvoja; prvi objekt, ki so
ga občanke in občani zgradili s prostovoljnim delom, je bila
bivša kinodvorana ob Sončnem parku. V nadaljnjih letih so
v Velenju po zaslugi prizadevanj številnih generacij zrasli vsi
moderni hrami posameznih umetniških področij, v preteklem desetletju pa so bili nekateri že sodobno preurejeni in
dopolnjeni z novimi pridobitvami. Osrednja katedrala kulture, velenjski kulturni dom, v samem srcu mesta z bogatim
programom odlično obiskanih prireditev posebej simbolično poudarja pomen in vlogo umetnosti in ustvarjalnosti v
našem okolju. Moderna knjižnica vsakodnevno pomembno
soustvarja urbani utrip, v ugledni glasbeni šoli izobraževalni in koncertni programi zvenijo v razkošnem sozvočju, sodobno opremljena dvorana kina privablja raznoliko občinstvo, dvorani Centra Nova in Gaudeamusa gostita različne
skupine ustvarjalcev, z obnovo osrednje galerije pa se je
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v mestnem središču zaokrožila odlična ponudba temeljne
javne kulturne infrastrukture. Dopolnjujejo jo vrsta urejenih prireditvenih in vadbenih prostorov, razstavišč in številni s kulturnimi vsebinami izpolnjeni objekti v vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. V Starem Velenju se
lepo razvija utrip umetniške četrti, kjer vsebine prispevajo
programi Hiše bendov, Vile Biance, Pekarne, Hiše mineralov
in Ustanove Velenjska knjižna fundacija, v Sončnem parku
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje svoje poslanstvo opravlja v obnovljeni Vili Rožle, v poletnih mesecih zaživijo prireditve v amfiteatru ob reki Paki na Velenjski
promenadi in v letnem kinu ob Škalskem jezeru, izziv prihodnosti pa predstavlja prireditveni prostor ob Velenjskem
jezeru, ki je tudi po zaslugi Pikinega festivala in ostalih kulturnih vsebin postalo prepoznavno in priljubljeno območje.
Dom kulture Velenje

Galerija Velenje

Mestna knjižnica Velenje

Večkrat nagrajena nova promenada v središču Velenja

Glasbena šola Fran Korun Koželjski
Z razvojem
infrastrukture
ob Velenjskem
jezeru se
ustvarjalcem ter
producentom
odpirajo nove
možnosti in izzivi
priprave različnih
prireditev. Na
letošnji Kresni
noči so člani
Kluba vodnih
športov Velenje
pričarali prav
poseben ambient.

Domovi krajanov ponujajo raznovrsten in pester program.

JAVNI ZAVODI
IN USTANOVE
S PODROČJA
KULTURE V
MESTNI OBČINI
VELENJE
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V Velenju deluje šest javnih institucij, ki
jih je Mestna občina Velenje ustanovila
z namenom, da stalno, sistematično in
celostno skrbijo za razvoj vseh področij
kulture in za bogato, raznoliko, kakovostno
ter široko dostopno kulturno ponudbo.
Spoznajte jih!

FESTIVAL VELENJE
Festival Velenje skrbi za bogat celoleten prireditveni utrip
Mestne občine Velenje ter pri izvedbi ključnih mestnih programov in festivalskih platform koordinira in povezuje vse
akterje velenjskega kulturnega življenja. Široko prepoznaven je po organizaciji Pikinega festivala, Poletnih kulturnih
prireditev, Čarobnega decembra in vrsti ostalih produkcij.
Pripravlja in izvaja bogat program kakovostnih glasbenih,
gledaliških, mladinskih, otroških in ostalih abonmajev ter
v svojih prostorih nudi podporne storitve vrsti domačih
producentov in ustvarjalcev. Vsak mesec pripravi celovit in
pregleden koledar velenjskih prireditev, skozi vse leto pa
izvaja tudi širok spekter programov kulturne vzgoje. Pod
okriljem Festivala Velenje delujejo in se uspešno razvijajo Kino Velenje, Lutkovno gledališče Velenje, Plesni teater
Velenje in Projektno gledališče, ki v sodelovanju z različnimi samostojnimi ustvarjalci in društvi vsako leto pripravijo
vrsto premier ter drugih kulturno-umetniških produkcij in
postprodukcij. V letu 2016 se je Festivalu Velenje pridružila
še Galerija Velenje.
direktorica: Barbara Pokorny
spletne strani: festival-velenje.si; galerijavelenje.si; pikinfestival.si; kino-velenje.si
e-pošta: info@festival-velenje.si
telefon: 898 25 90
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V kulturnem domu
je premiero doživel
plesni projekt Balcan
Dance Project vol. 1.

GLASBENA ŠOLA
FRAN KORUN
KOŽELJSKI
VELENJE
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je v našem okolju osrednji steber kulturno-umetniškega ustvarjanja na
glasbenem področju. Skozi glasbeno izobraževanje in vzgojo, ki omogoča učencem pridobitev splošne glasbene in
kulturne razgledanosti, s poslanstvom vzgajanja za življenje oblikujejo tudi družabni, socialni in kulturni čut množice
učenk in učencev ter obiskovalcev koncertov in drugih programov. Je ena največjih, najbolj znanih in uspešnih slovenskih glasbenih šol in izvaja vse programe na osnovni stopnji
glasbenega izobraževanja ter srednji stopnji – umetniška
gimnazija in vzporedno izobraževanje. Posebno pozornost
namenjajo predstavitvi glasbene šole v vzgojno-varstvenih
zavodih in v prvi triadi osnovnega šolstva z namenom širjenja glasbene in plesne kulture med najmlajšimi. Z najvišjimi
mednarodnimi učnimi standardi so inkubator bodočih mednarodno uveljavljenih glasbenikov in kulturnikov.

ravnatelj: Boris Štih
spletna stran: gsvelenje.si
e-pošta: info@gsvelenje.si
telefon: 898 12 99
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Orgelska dvorana je
ena izmed petih dvoran
Glasbene šole Fran
Korun Koželjski Velenje,
ki privablja številne
obiskovalce k spremljanju
raznovrstnih kvalitetnih
glasbenih dogodkov;
le-teh se skozi leto zvrsti
okoli sedemdeset.

KNJIŽNICA
VELENJE
Knjižnica Velenje je javni zavod, ki z enotami v Velenju,
Šoštanju in Šmartnem ob Paki skrbi za nabavo, obdelavo
in izposojo raznolikega knjižnega in neknjižnega gradiva
ter ob izvajanju temeljne domoznanske dejavnosti pripravlja tudi celo vrsto programov, prireditev in razstav za promocijo svojih bogatih zbirk, popularizacijo branja, književno
vzgojo ter promocijo znanja in kulture. Knjižnica z raznolikim gradivom in storitvami nagovarja in privablja širok krog
uporabnikov, ki se srečujejo na pravljičnih urah, programih
za mladostnike, bralnih uricah za odrasle in starostnike, potopisnih večerih, predstavitvah knjig in številnih predavanjih z različnih strokovnih področij. V okviru domoznanske
dejavnosti se je v preteklih letih formirala zajetna digitalna
zbirka raznovrstnega gradiva, ki tako kot spletno dostopni
Šaleški biografski leksikon nenehno raste z novimi vsebinami. Pomembnejše domoznanske vsebine najdejo prostor
tudi v lastnih publikacijah knjižnice.

direktor: Vlado Vrbič
spletna stran: knjiznica-velenje.si
e-pošta: tajnistvo@vel.sik.si
telefon: 898 25 66
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Čarovnik Boy
na Zabavni
sredi v Mestni
knjižnici
Velenje

MLADINSKI
CENTER
VELENJE
Mladinski center Velenje je javni zavod, ki poleg socialnih,
izobraževalnih, vzgojnih, humanitarnih in ostalih programov
za mladostnike pozornost namenja tudi produkciji in postprodukciji kulturnih vsebin za mlade, kot partner pa se s
programskimi in tehničnimi kapacitetami aktivno vključuje v
vse skupne mestne projekte. Na vseh lokacijah, torej v Rdeči
dvorani, prostorih z mladinskim hotelom na Efenkovi ulici,
Regionalnem multimedijskem centru Kunigunda, Letnem
kinu ob Škalskem jezeru, Pekarni in vrsti drugih lokacij v
mestu in okolici ta javni zavod v sodelovanju z ustvarjalnimi
posamezniki ter vrsto mladinskih društev in drugih organizacij redno snuje, oblikuje in izvaja kopico raznolikih projektov z vseh umetniških področij, ki k velenjskemu kulturnemu življenju prispevajo iskriv mladostniški utrip ter razvijajo
močno mladinsko sceno, ki predstavlja cenjen primer dobre prakse v slovenskem in evropskem prostoru. Največjo
prepoznavnost dosegajo s pripravo in izvedbo vsakoletnega
Festivala mladih kultur Kunigunda, odmevne pa so tudi koprodukcije s Šaleškim študentskim klubom, s katerim vsako
leto pripravijo kakovosten program sklopa prireditev Dnevi
mladih in kulture.
direktor: Marko Pritržnik
spletna stran: mc-velenje.si
e-pošta: info@mc-velenje.si
telefon: 898 19 22
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Koncert v eMCe placu

MUZEJ
VELENJE
Muzej Velenje kot pooblaščena institucija za opravljanje javne
službe na področju kulturne dediščine skrbi za evidentiranje, dokumentiranje, zbiranje, raziskovanje, hranjenje, varovanje, upravljanje, predstavljanje in dostopnost kulturne dediščine na območju treh občin: Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine
Šmartno ob Paki. Muzejsko gradivo razvršča v devetindvajset
zbirk s šestih področij (arheologija, etnologija, paleontologija,
tehniška dediščina, umetnostna zgodovina, zgodovina), deluje
pa na osmih lokacijah: na Velenjskem gradu, v Hiši mineralov v
Starem Velenju, Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju,
na Kavčnikovi domačiji v Zavodnjah nad Šoštanjem, Grilovi domačiji v Lipju pri Velenju, v konservatorsko restavratorski delavnici na Starem jašku, enoti Muzeja Velenje pa sta tudi spominska
soba s spominskim parkom na Graški gori in spominska soba v
Topolšici. Publika Muzeja Velenje je raznolika, obiskujejo ga tako
najmlajši (predšolski otroci) kot upokojenci, posamezniki, družine in organizirane skupine, domačini, obiskovalci iz vse Slovenije
in tujci. Najštevilčnejše so šolske skupine iz Šaleške doline in od
drugod, saj v Muzeju Velenje posebno pozornost posvečajo široki
in kvalitetni ponudbi pedagoških programov.
direktorica: Mojca Ževart
spletna stran: muzej-velenje.si
e-pošta: info@muzej-velenje.si
telefon: 898 26 30
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Muzej Velenje ima sedež na Velenjskem gradu, kjer na
ogled ponuja deset stalnih postavitev, ves čas pa pripravlja
tudi številne začasne razstave ter raznolike dogodke,
prireditve, tematske večere, strokovna srečanja, predavanja,
predstavitve, javne vaje …

USTANOVA
VELENJSKA
KNJIŽNA
FUNDACIJA
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (v nadaljevanju UVKF)
je neprofitna kulturna organizacija, ki nudi podporo domačim ustvarjalcem s področja književne umetnosti ter z izvajanjem programov in projektov promovira vrhunsko književno ustvarjanje in njegove protagoniste. V njenih prostorih v
Starem Velenju delujeta književniško-prevajalski rezidenčni
kabinet ter založniška pisarna, v kateri se poseben poudarek namenja domoznanski književni produkciji. Osrednji
program ustanove predstavlja mednarodni Lirikonfest, ki
vsako leto gosti priznane literarne ustvarjalce in prevajalce
iz vse Slovenije in širšega mednarodnega prostora.

glavni in odgovorni urednik: Ivo Stropnik
spletna stran: uvkf.si
e-pošta: ivo.stropnik@velenje.si
telefon: 587 09 20

54 JAVNI ZAVODI IN USTANOVE

UVKF je pred svojo
založniško pisarno v
Starem Velenju vzpostavila
vse bolj priljubljeno ulično
izmenjavo tematskih knjig.

TRADICIONALNI
SKLOPI
PRIREDITEV
V VELENJU

V Velenju je prireditveno
dogajanje skozi vse leto
izjemno živahno, še posebej
odmevne in dobro obiskane
pa so prireditve, združene
v vsakoletne programske
sklope, ki jih soustvarjajo vse
javne ustanove s področja
kulture ter številna društva in
ustvarjalni posamezniki.
Uživajte v njih!
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POLETNE
KULTURNE
PRIREDITVE
Razkošen program prireditev že vrsto let v Velenju pričara
živahen poletni utrip in z raznorodnimi vsebinami na različna prizorišča privabi ljubitelje vseh umetnostnih zvrsti in
žanrov.

58 TRADICIONALNI SKLOPI PRIREDITEV

Titov trg v poletnih mesecih postane velik prireditveni prostor
za različne kulturne dogodke (nastop zasedbe Aglaja).

FESTIVAL
MLADIH KULTUR
KUNIGUNDA
Ob izteku poletja se v Velenju na vrsti kulturnih dogodkov
srečajo mladi, priznani in nadebudni ustvarjalci z vseh področij umetnosti ter številno občinstvo.
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Projekt Diskusije.com
na Cankarjevi ulici
v sklopu Festivala
mladih kultur
Kunigunda 2016.

LIRIKONFEST
V septembrskem osrednjem dogajanju velenjskega festivala liričnih umetnosti se na vrsti bralnih dogodkov in okroglih
miz srečajo pesniki, pisatelji, prevajalci in uredniki književnih izdaj iz vse Evrope, ki žlahtno literaturo približajo domači in tuji publiki. V Velenju že poldrugo desetletje tradicionalno podeljujejo mednarodno Pretnarjevo nagrado oz.
častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika«
ter vseslovensko književno nagrado velenjica/čaša nesmrtnosti (za desetletne vrhunske pesniške opuse v 21. st.).
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Vila Bianca je izbrano intimen
ambient za Lirikonfestove
degustacije liričnega občutja.
Poslanstvo UVKF je tudi izdaja
domoznanskih knjig.

V času Pikinega festivala za teden
dni oblast v mestu prevzame Pika.

PIKIN
FESTIVAL
Največja slovenska prireditev za otroke vsako leto v Velenje
pritegne množico obiskovalcev iz domovine in tujine, ki v
umetniških četrtih osrednjega prizorišča spoznajo celovit
spekter kakovostnih programov kulturne vzgoje, v mestnih
dvoranah in razstaviščih pa doživijo vrsto umetniških presežkov produkcije za otroke.
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ČAROBNI
DECEMBER
Velenjsko kulturno leto se sklene s pestrim programom iskrivih prireditev, ki pritegnejo tako otroke kot njihove starše, dedke in babice ter jih povežejo v veselem pričakovanju novega, še boljšega, ustvarjalnosti polnega, sočloveku,
družbi in naravi prijazno naklonjenega leta.
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Med odmevnejše projekte
kulturnega turizma sodi tudi
priljubljena Čarobna promenada.

DRUŠTVA,
KI V VELENJU
DELUJEJO NA
PODROČJU
KULTURE

Društva, ki v Velenju delujejo na področju
kulture, se povezujejo v Zvezo kulturnih
društev Šaleške doline. Trenutno zveza
šteje 27 aktivnih članov, predstavljenih
na naslednjih straneh, vanjo pa se lahko
vključijo društva, ki na področju kulture v
občini delujejo najmanj dve leti in njihova
dejavnost ni pridobitna. Zveza kulturnih
društev skupaj z območno izpostavo Javnega
sklada za kulturne dejavnosti društvom
ponuja strokovno in organizacijsko podporo.
Pridružite se jim!
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JAVNI SKLAD
ZA KULTURNE
DEJAVNOSTI
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti –
Območna izpostava Velenje podpira širok spekter različnih
oblik društvenega in drugega kulturnega udejstvovanja, od
ohranjanja tradicij do najsodobnejših oblik umetniškega izražanja. Ljubiteljsko kulturno sceno spodbuja, ji nudi strokovno podporo in pomoč pri organizaciji projektov, posredovanju informacij ter pri prijavah na natečaje in razpise.
Skrbi za podporo pri izobraževanju, povezovanju z mentorji in komunikacijo s širšim kulturnim prostorom. Podporne
storitve nudi vsej kontinuirani, strokovno pripravljeni in kvalitetni ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, s tem pa prispeva
h kultiviranju okolja, socialni kohezivnosti in kulturni vzgoji
vseh generacij. Pripravlja izobraževanja za mentorje in skrbi
za vsebinsko raznolikost in dostopnost ljubiteljske kulturne
ustvarjalnosti. V sodelovanju s kulturnimi društvi in drugimi
partnerji vsako leto pripravi območne in regijske revije z različnih umetniških področij in vrsto drugih prireditev, ki spodbujajo in promovirajo ljubiteljsko kulturno delovanje.

JSKD – OI VELENJE
vodja območne enote: Nina Mavec Krenker
e-pošta: oi.velenje@jskd.si
telefon: 897 33 60
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Z območno revijo otroških in
mladinskih pevskih zborov
napovemo začetek pomladi.

ZVEZA KULTURNIH
DRUŠTEV ŠALEŠKE
DOLINE
Zveza kulturnih društev Šaleške doline povezuje in koordinira delovanje kulturnih društev iz mestne občine Velenje
ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Društvom in njihovim
članom nudi celovit sklop podpornih storitev, v tesnem sodelovanju z velenjsko izpostavo Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti in velenjskimi javnimi zavodi s področja kulture, vzgoje in izobraževanja pa skozi
vse leto aktivno sooblikuje številne programe in projekte
kulturne vzgoje, ki plemenitijo velenjsko prireditveno ponudbo in promovirajo vse umetnostne zvrsti ter ljubiteljsko
kulturno ustvarjanje.

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV ŠALEŠKE DOLINE
predsednik: Matej Mraz
e-pošta: tatjana.vidmar@jskd.si
telefon: 031 605 429
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Mešani pevski zbor Škale že več kot 40 let
ohranja slovensko zborovsko tradicijo.

Društvo šaleških likovnikov ponuja številne
slikarske in kiparske delavnice.

S plesno dejavnostjo JSKD spodbuja
zanimanje za plesno umetnost in pedagogiko
ustvarjalnega plesa.

Gledališke delavnice in seminarji v organizaciji
JSKD – OI Velenje in ZKD Šaleške doline so
namenjeni igralcem, režiserjem, mentorjem,
animatorjem in drugim gledališkim
ustvarjalcem.

Velenje je po nacionalni in etični strukturi
prebivalstva eno najbolj raznolikih mest v
Sloveniji. V njem ne živijo le pripadniki bivših
jugoslovanskih republik. V mestu živi čedalje
več državljanov Evrope in sveta. Na velenjskih
ulicah se sliši več kot 20 različnih jezikov.

Projekt Gremo na ples! na odru male dvorane
kulturnega doma

KULTURNA DRUŠTVA,
VČLANJENA V ZVEZO
KULTURNIH DRUŠTEV
ŠALEŠKE DOLINE

Kulturno društvo
Rudarski oktet
Velenje, Partizanska 78,
3320 Velenje
predsednik: Ivan Pohorec
e-pošta: rudarski.oktet@gmail.com
telefon: 031 483 363

Kulturno društvo Škale
Bošnjaško mladinsko
kulturno društvo

Kulturno društvo
Graška gora

Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
predsednica: Jasmina Imširović
e-pošta: bmkd.velenje@gmail.com
telefon: 040 477 074

Graška gora 26, 2381 Podgorje
predsednik: Drago Plazl
e-pošta: info@festival-gg.si
telefon: 031 614 280

Društvo šaleških likovnikov

Kulturno društvo
Ivana Cankarja Plešivec

Titov trg 4, 3320 Velenje
predsednik: Salih Biščić
e-pošta: biscic.salih@gmail.com
telefon: 040 300 032

Šaleško folklorno društvo
Koleda
Prešernova 9a, 3320 Velenje
predsednik: Rok Vovk
e-pošta: rok.vovk@gmail.com
telefon: 041 219 360

Kulturno društvo
Gledališče Velenje
Titov trg 4, 3320 Velenje
predsednik: Matej Mraz
e-pošta: gledalisce.velenje@gmail.com
telefon: 040 414 969
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Plešivec 32, 3320 Velenje
predsednica: Katja Borovnik
e-pošta: kdplesivec@gmail.com
telefon: 031 540 014

Kulturno umetniško društvo
Lipa Konovo
Konovska 21, 3320 Velenje
predsednik: Stanislav Ocepek
e-pošta: stanislav.ocepek@gmail.
com
telefon: 041 981 944

Kulturno društvo Međimurje
Jerihova 1, 3320 Velenje
predsednik: Matija Blagus
e-pošta: matija.blagus@gmail.com
telefon: 041 639 838

Škale 85 b, 3320 Velenje
predsednica: Rosvita Vugrinec
e-pošta: rosvita.vugrinec@gmail.
com
telefon: 070 875 549

Kulturno prosvetno društvo
Franc Schreiner Šentilj
Arnače 1, 3320 Velenje
predsednica: Tea Borovnik
e-pošta: tea.borovnik@gmail.com
telefon: 031 366 083

Kulturno prosvetno društvo
Vinska Gora
Vinska Gora 31, 3320 Velenje
predsednik: Zdenko Lešnik
e-pošta: zdenko.lesnik@gmail.com
telefon: 041 436 308

Kulturno umetniško društvo
Dudovo drevo Velenje
Šalek 17, 3320 Velenje
predsednik: Boštjan Oder
e-pošta: kud.dudovo.drevo@gmail.com
telefon: 051 241 331

Društvo upokojencev Velenje
Kidričeva 9a, 3320 Velenje
predsednik: Črt Urbašek
e-pošta: duvelenje@gmail.com
telefon: 031 668 242

Šaleško literarno društvo
Hotenja
Titov trg 4, 3320 Velenje
predsednica: Milojka Bačovnik
Komprej
e-pošta: hotenja@gmail.com
telefon: 031 605 429

Mešani pevski zbor Gorenje
Jenkova cesta 4, 3320 Velenje
predsednik: Klemen Hrastnik
e-pošta: khrastnik@gmail.com
telefon: 031 565 487

Moški pevski zbor Kajuh
Velenje
Titov trg 4, 3320 Velenje
predsednik: Marko Krenker
e-pošta: info@kajuh.velenje.si
telefon: 040 849 063

Romsko društvo
ROMANO VOZO
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
predsednik: Slobodan Nezirović
e-pošta: cobiizflorjana@gmail.com
telefon: 030 453 282

Kulturno društvo »Paka film«
- kino video klub Velenje
Titov trg 4, 3320 Velenje
predsednica: Lijana Martinc
e-pošta: lijana.martinc@gmail.com
telefon: 031 366 098

Srbsko društvo dr. Mladen
Stojanović
Šaleška 19, 3320 Velenje
predsednik: Jovo Jauz
e-pošta: javo.jauz@gmail.com
telefon: 041 249 231

Kulturno društvo Šaleški
akademski pevski zbor
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
predsednica: Klavdija Žerdoner
e-pošta: sapz.ve@gmail.com
telefon: 031 401 495

Šaleški študentski oktet
Jenkova cesta 17, 3320 Velenje
predsednik: Domen Strupeh
e-pošta: dstrupeh@yahoo.co.uk
telefon: 041 983 197

Društvo za razvoj in
promocijo kulture ŠPIL
Goriška 28, 3320 Velenje
predsednik: Siniša Hranjec
e-pošta: drustvo.spil@gmail.com
telefon: 040 471 382
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Kulturno društvo Media
Cesta I/29, 3320 Velenje
predsednica: Irena Gorogranc
e-pošta: irena_gorogranc@yahoo.com
telefon: 051 412 926

KUD Koncentrat
Cesta III/4, 3320 Velenje
predsednica: Darja Osojnik
e-pošta: darja.osojnik@hotmail.com
telefon: 040 251 991

Pihalni orkester
Premogovnika Velenje
Jenkova cesta 4, 3320 Velenje
predsednik: dr. Gregor Jeromel
e-pošta: io.popv@gmail.com
telefon: 041 565 561

Kulturno društvo
Paški Kozjak
Paški Kozjak 61, 3320 Velenje
predsednik: Bojan Borovnik
e-pošta: borovnik.bojan@siol.net
telefon: 041 358 881

BELEŽKA

KOLEDAR
PRIREDITEV
OB PRAZNIKU
MESTNE OBČINE
VELENJE
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Praznik mestne občine Velenje je
20. september. Organizatorji prireditev
in kulturni delavci ter ustvarjalci v
počastitev občinskega praznika pripravijo
številne dogodke, ki se vrstijo že vse od
srede avgusta do konca oktobra.
Tudi letos jih ne manjka.
Obiščite jih!

KOLEDAR PRIREDITEV
OB PRAZNIKU MESTNE
OBČINE VELENJE

URA

NAZIV

KRAJ

16.00
▼
20.00

Rokodelska tržnica in
obeležitev praznika KS Staro
Velenje

Stari trg

ORGANIZATOR
KS Staro Velenje

PONEDELJEK, 29. AVGUST 2016

19.00

Nastop skupine KUD Litva
Banoviči

Dom kulture
Velenje

Mestna občina Velenje

TOREK, 30. AVGUST 2016

AVGUST
URA

NAZIV

KRAJ

18.00

ORGANIZATOR

8.00
▼
20.00
16.00
▼
20.00

Paddle the lake 2016

Starotrški dan v Šaleku

ZOO Station,
Velenjska plaža

ZOO Station

Stari trg pod
Šaleškim gradom

Turistično društvo Šalek

Tekmovanje za pokal KS
Šentilj v okviru praznika KS
Šentilj in MOV

Igrišče v Šentilju

Društvo upokojencev
Šentilj

41. mednarodni festival
narodno-zabavne glasbe
Graška Gora poje in igra 2016

Športno igrišče
na Graški gori

30. spominsko srečanje
borcev, planincev in članov
veteranskih organizacij
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Graška gora

Mestni stadion
ob Škalskem
jezeru

Atletski klub Velenje
pod okriljem Evropske
atletske zveze in v
sodelovanju z Atletsko
zvezo Slovenije in Mestno
občino Velenje

Velenje – mesto v parku

Galerija Velenje

Festival Velenje - Galerija
Velenje

PETEK, 2. SEPTEMBER 2016

Kulturno društvo Graška
Gora s podporo MO
Velenje, MO Slovenj
Gradec in občino Mislinja

10.00
▼
19.00
19.00

SOBOTA, 27. AVGUST 2016

11.00

Mednarodni atletski miting

ČETRTEK, 1. SEPTEMBER 2016

19.00

ČETRTEK, 25. AVGUST 2016

14.00

Mestna občina Velenje

SEPTEMBER

NEDELJA, 21. AVGUST 2016

9.00

Amfiteater
na velenjski
promenadi

SREDA, 31. AVGUST 2016

19.00

SOBOTA, 20. AVGUST 2016

Večeri v amfiteatru: Večer s
plesno šolo Spin

Območje združenje
borcev za vrednote NOB

Promenada okusov

Velenje po domače - koncert
narodno-zabavnih skupin

Velenjska
promenada

Mestna občina Velenje,
Festival Velenje,
Mladinski center Velenje
in Gorenje Gostinstvo

Titov trg Velenje

Mestna občina Velenje

Pridržujemo si pravico do sprememb.
Aktualne informacije najdete na spletu (www.velenje.si), na FB in Twitterju.

URA

NAZIV

KRAJ

ORGANIZATOR

URA

Velenjska plaža

Mestna občina Velenje in
Festival Velenje

14.30

10. Mlinarska nedelja srečanje soseske

TRC Jezero, šotor
MOV

Mestna občina Velenje

18.00

Večeri v amfiteatru: Večer
plesa s Plesnim studiom N

Dom kulture
Velenje

Festival Velenje

NEDELJA, 4. SEPTEMBER 2016

16.00
▼
19.00
18.00

19.30

Zaključek kopalne sezone na
Velenjski plaži

Županov sprejem za gasilke
in gasilce, pripadnike civilne
zaščite ter člane društev s
področja zaščite in reševanja
Čompe - koncert ob
zaključku Poletnih kulturnih
prireditev

19.00

Odprtje razstave Ilustracije:
Marija Lucija Stupica, 1950
- 2002
Mednarodni Lirikonfest
Velenje 2016,
XV. mednarodno književno
srečanje

Galerija Velenje

Vila Bianca

Glasbeno-filmski večer
ob prazniku Mestne občine
Velenje in Mestne četrti Levi
breg vzhod

Festival Velenje - Galerija
Velenje in Pikin festival
Velenjska knjižna
fundacija in Mestna
občina Velenje

18.00

Praznovanje 57-letnice
Mestne občine Velenje in
35-letnice Mestne četrti Levi
breg vzhod
Večeri v amfiteatru: Koncert
Šaleškega študentskega
okteta s prijatelji
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Kardeljev trg

Svet mestne četrti Levi
breg vzhod

Amfiteater
na velenjski
promenadi

Svet mestne četrti Levi
breg vzhod

TD Vinska Gora in
soorganizatorji

Amfiteater
na velenjski
promenadi

Mestna občina Velenje

Tekmovanje v pikadu in
ruskem keglanju v počastitev
praznika Mestne četrti Levi
breg vzhod

na sedežu
društva

Društvo upokojencev
Šalek

PETEK, 16. SEPTEMBER 2016

9.00
▼
15.00

Dan brez avtomobila
(Evropski teden mobilnosti)

Jenkova cesta

Mestna občina Velenje

Skupni prostor brez ovir
- druga javna razprava v
sklopu izdelave Celostne
prometne strategije MO
Velenje

Titov trg
Velenje, pred
spomenikom
Onemele puške

Mestna občina Velenje

Glasbena šola
Fran Korun
Koželjski Velenje,
parkirišče

Mestna občina Velenje

Dan brez avtomobila,
Parkirišče postane igrišče delavnica

SOBOTA, 10. SEPTEMBER 2016

10.00
▼
14.00

Vovkov mlin v
dolini mlinov

ČETRTEK, 15. SEPTEMBER 2016

9.00

16.30
Kardeljev trg

ORGANIZATOR

TOREK, 13. SEPTEMBER 2016

PETEK, 9. SEPTEMBER 2016

19.00

KRAJ

NEDELJA, 11. SEPTEMBER 2016

ČETRTEK, 8. SEPTEMBER 2016

18.00

NAZIV

SOBOTA, 17. SEPTEMBER 2016

Od
8. ure
dalje

Mestna občina Velenje

9.00
▼
12.00

Rekreativno kolesarjenje in
pohod na Paški Kozjak - v
okviru »Evropskega tedna
mobilnosti«
Velenje se predstavi in Tek
očkov

Zbor med 7. in 8.
uro pri Gasilskem
domu v Šaleku

Mestna občina Velenje,
Planinsko društvo Velenje

Titov trg Velenje

Mestna občina Velenje in
Športna zveza Velenje

Pridržujemo si pravico do sprememb.
Aktualne informacije najdete na spletu (www.velenje.si), na FB in Twitterju.

URA

NAZIV

KRAJ

ORGANIZATOR

URA

18.00
▼
21.00

NEDELJA, 18. SEPTEMBER 2016

10.00
▼
18.30
16.00

TRC Jezero

Festival Velenje s
soorganizatorji pod
pokroviteljstvom Mestne
občine Velenje

Svečano odprtje 27. Pikinega
festivala in zabava z Adijem
Smolarjem

TRC Jezero Kapitanov oder

Festival Velenje

18.00

S kolesom na Piko Mestna občina Velenje
v okviru »Evropskega
tedna mobilnosti« vabi na
prizorišče Pikinega festivala
s kolesom

Osrednja slovesnost ob
prazniku mestne občine
Velenje

19.00

Županov sprejem za
novorojence

17.00

Županov sprejem prvošolcev

19.30

Večer prijateljstva: Velenje –
Sarajevo

Odhod iz
mestnega
središča:
Titov trg ob
16.00; odhod
s prizorišča
festivala: pred
Restavracijo
Jezero ob 18.30
Dom kulture
Velenje

Mestna občina Velenje

10.00
▼
14.00
17.00

Mestna občina Velenje

14.00
▼
18.00

Pikado turnir za krajane KS
Šalek

Gasilski dom
Šalek

Praznovanje krajevnega
praznika

KS Šalek

KS Bevče

Mladinski hotel
Velenje
TRC Jezero,
Kapitanov oder

Srečanje krajanov KS Šalek predstavitev jedi
Zaključna slovesnost 27.
Pikinega festivala in koncert
Anike Horvat
Jesen na vasi

Tržnica
Šalek pred
Mercatorjem v
Šaleku

KS Šalek

TRC Jezero,
Kapitanov oder

Festival Velenje s
soorganizatorji pod
pokroviteljstvom Mestne
občine Velenje

NEDELJA, 25. SEPTEMBER 2016
Pri Kelherjevem
kozolcu v Škalah

Mestna občina Velenje

Voden ogled razstave: Pogled
skozi objektiv družine Grofov
Herberstein

Velenjski grad

Muzej Velenje in Gorenje
Gostinstvo

ČETRTEK, 29. SEPTEMBER 2016

Mestna občina Velenje

19.00

Slovenski pozdrav

Rdeča dvorana
Velenje

ČETRTEK, 22. SEPTEMBER 2016
Glasbena šola
Velenje

Društvo Revivas Škale

TOREK, 27. SEPTEMBER 2016

18.00

SREDA, 21. SEPTEMBER 2016
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ORGANIZATOR

SOBOTA, 24. SEPTEMBER 2016

TOREK, 20. SEPTEMBER 2016

17.00

KRAJ

PETEK, 23. SEPTEMBER 2016

Pikin otvoritveni družinski
dan

PONEDELJEK, 19. SEPTEMBER 2016

19. 9.
▼
23. 9.

NAZIV

Festival Velenje, OŠ Mihe
Pintarja Toleda in OŠ
Gorica

Pridržujemo si pravico do sprememb.
Aktualne informacije najdete na spletu (www.velenje.si), na FB in Twitterju.

RTV Slovenija in Mestna
občina Velenje

OKTOBER
URA

NAZIV

KRAJ

URA

9.00

Podjetno Velenje se predstavi

10.00

10.00

Jesen na Grilovi domačiji

Titov trg Velenje

Mestna občina Velenje in
SAŠA Inkubator

Grilova domačija,
Lipje pri Velenju

Muzej Velenje

16.30

18.00

Prijateljska nogometna
tekma med mešano
ekipo Slovenske vojske in
Ministrstva za obrambo RS
ter ekipo Mestne občine
Velenje

Županov sprejem za starejše

Mestni stadion
pri Škalskem
jezeru

Mestna občina Velenje

Županov sprejem za učitelje
in vzgojitelje

18.00

Odprtje razstave Značke iz
Muzeja Velenje

Dom kulture
Velenje

Mestna občina Velenje

ČETRTEK, 6. OKTOBER 2016
Velenjski grad

Muzej Velenje

PETEK, 7. OKTOBER 2016

17.00

8.00
▼
13.00

Slavnostna prireditev ob 40.
obletnici Plavalnega kluba
Velenje
Jesenski sejem
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Dom kulture
Velenje

Plavalni klub Velenje

SOBOTA, 8. OKTOBER 2016
Cankarjeva ulica

Premiera dokumentarnega
filma Ciril Cesar – Pot v
svetlobo
Odprtje razstave fotografij
Alenke Seher s koncertom
šrilanške glasbe

Mestna občina Velenje

SREDA, 5. OKTOBER 2016

18.00

Citre za otroke
Ogled razstave Citre,
spoznavanje in preizkušanje
igranja na citre s citrarko
Tanjo Lončar.

Velenjski grad

Muzej Velenje

Kino Velenje

ARS Cesar, Mestna občina
Velenje, Muzej Velenje in
Festival Velenje

ČETRTEK, 13. OKTOBER 2016

19.00
Dom kulture
Velenje

ORGANIZATOR

PONEDELJEK, 10 OKTOBER 2016

19.00

PONEDELJEK, 3. OKTOBER 2016

KRAJ

NEDELJA, 9. OKTOBER 2016

ORGANIZATOR

SOBOTA, 1. OKTOBER 2016

NAZIV

Mestna občina Velenje in
Festival Velenje

Velenjski grad

Muzej Velenje

SOBOTA, 15. OKTOBER 2016

9.00
▼
13.00

Očiščevalna akcija

BELEŽKA

Zbor ob 9.00
pred občino

Mestna občina Velenje

BELEŽKA
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BELEŽKA

KONTAKTI,,
URADNE URE,
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320 Velenje
Telefon: (03) 8961 600
Faks: (03) 8961 654
Brezplačna telefonska številka: 080 88 09
info@velenje.si
www.velenje.si
Uradne ure
ponedeljek od 8. ure do 14.30
torek od 8. ure do 14.30
sreda od 8. do 17. ure
petek od 8. do 13. ure

ABONMAJI
V VELENJU
2016/2017

Festival Velenje
Mini Pikin abonma
Maksi Pikin abonma
Mega Pikin abonma
Abonma Mladost
Beli abonma
Zeleni abonma
Abonma Klasika
Abonma Klub
Abonma Obiski
Abonma A la carte
Zlati abonma
Filmski abonmaji za otroke in odrasle
Abonma Pihalnega orkestra
Premogovnika Velenje
Nedeljski abonma Gledališča Velenje
Koncertni abonma eMCe plac
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Izdala in založila: Mestna občina Velenje
Vsebina: Mestna občina Velenje in velenjski
javni zavodi ter društva s področja kulture
Fotografije: arhivi Mestne občine Velenje
ter velenjskih javnih zavodov in
društev s področja kulture, Fotolia
Oblikovanje: OPA!celica
Tisk: Eurograf
Naklada: 12.500 izvodov
Velenje, september 2016

