


Velenje nekoč

 1264 – prva omemba trga Velenje (756 let)

 1959 – otvoritev mestnega središča (61 let)

 1981 Titovo Velenje; 1990 Velenje

 izgradnja mesta Velenje – prostovoljno delo

 več kot 140 let rudarjenja – Premogovnik Velenje

 1/3 proizvedene električne energije za Slovenijo – TEŠ

 tovarna gospodinjskih aparatov Gorenje



Moto gradnje Velenja

Nestl Žgank: 

„Rudarji, ki preživijo pol dneva v temnih nedrjih zemlje, naj

imajo kar se da svetla in sončna stanovanja!“





Velenje danes

 vzhodna kohezijska regija, Savinjska statistična regija

 površina občine: 83,5 km²

 nadmorska višina: 1.089 m (Paški Kozjak - Špik); - 178 m (Jama Škale); 

308 m (Sp. Črnova); 396 m (Velenje)

 povprečna temperatura: 12 stopinj Celzija (januar 2,6; julij 20,4) 

 8. največje naselje po številu prebivalcev (2020)

 32.909 prebivalcev v 16 KS in 3 MČ (2019)

 16.501 delovno aktivnih prebivalcev (november 2019)

 8,1 % brezposelnost (november 2019)



 Velenje – varno mesto

 Velenje – invalidom prijazno mesto

 Velenje – starosti prijazno mesto

 Velenje – otrokom prijazno Unicefovo mesto 

 Velenje – mladim prijazna občina

 Velenje – srcu prijazna občina „iHELP“

 Velenje – prostovoljstvu prijazno mesto

 Velenje – planetu Zemlja prijazna občina

 Velenje – branju prijazna občina

PRIZNANJA IN NAGRADE



 Velenje – številna priznanja na tekmovanju Moja dežela – lepa in gostoljubna –
zadnja nagrada 1. mesto 2019 (8 x 1. mesto, 5 x 2. mesto, 1 x 3 mesto)

 Velenjska plaža v akciji Naj kopališče osvojila prvo mesto v kategoriji naravnih 
kopališč (2019)

 Velenje – prejemnik srebrnega znaka Slovenia Green Destination (2019)

 Velenje - drugo mesto pri projektu Eko dežele „Naj občina 2018“ 

 Velenje – najboljši kraj za kopanje v Sloveniji (Velenjska plaža 2016)

 Velenje – 3. najprijaznejša občina po oceni tujih državljanov (Turistična patrulja 2016)

 Velenje – prejemnik bronastega znaka Slovenia Green Destination 2016

 Velenje – razvojno najbolj prodorna občina v regiji med Koroško in Posavjem 2016

 Velenje – 2. mesto za Naj javno stranišče 2016

 Velenje – zmagovalci natečaja En.občina 2016

 Velenje – Ambasador transparentnosti za leto 2015

 Velenje – po analizi ISSO Zlati kamen – informacijski sistem slovenskih občin, ki 
vključuje 54 kritičnih kazalnikov – med občinami z najboljšim standardom

 Velenje – med najbolj aktivnimi občinami pri projektu Evropski teden mobilnosti





RAZVOJNE PRILOŽNOSTI

 gospodarsko središče

 primer dobrih praks na različnih področjih

 izobraževalni center

 SA-ŠA turistična destinacija

 vrhunske športne in kulturne prireditve

 okoljske danosti (jezera, terme, smučišča, zelene površine, 

okoliške vzpetine)

 znanje in organizacijske sposobnosti

 infrastruktura



GOSPODARSKE PRILOŽNOSTI

 največje gospodarske družbe v dolini: Gorenje, Premogovnik 

Velenje, TEŠ, Esotech, Plastika Skaza, Veplas, Fori, Eurofins

ERICo Slovenija in številne manjše družbe

 združenji: območna obrtno podjetniška zbornica, 

gospodarska zbornica SAŠA regije

 podjetniški inkubator za mlada, nastajajoča podjetja: SAŠA 

Inkubator

 Start:up skupnost – pred ustanovitvijo podjetja za kaljenje 

podjetniške ideje

 število poslovnih subjektov skupaj v Velenju: 2.503; od tega 

780 gospodarskih družb, 1.113 samostojnih podjetnikov in 3 

zadruge. 

(Vir: Poslovni register Slovenije, Ajpes na dan 31. 3. 2019)



PRENOVA MESTNEGA SREDIŠČA–

PROJEKT PROMENADA

 skupna vrednost projekta 3.500.440 EUR 
EU sredstva: 1.963.886 EUR; državna 
sredstva: 320.000 EUR

 pridobitve: nov most, amfiteater, 143 
parkirnih mest, dva poslovna prostora, 
javna stranišča

 Promenada Velenje je prejela številne 
mednarodne nagrade, in sicer nagrado 
»Best of Best«(»Iconic Design Awards« 
2017, München), The Plan Award 2016 
(Benetke), Special Mention (S. Arch Award
2016, Budva) itd.

 v kategoriji parkirnih objektov je prejela 
mednarodno nagrado izvedbe „Architizer
A+ Awards“, s sedežem v New Yorku







KOHEZIJSKA PROJEKTA

 Projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini obsega:

- gradnjo 43,5 km vodovodnega omrežja

- izgradnjo povezovalnega cevovoda Velenje–Šmartno ob Paki

- izgradnjo 3 čistilnih naprav

- daljinski nadzor in hidravlično analizo

vrednost projekta: 1.542.133 EUR (brez DDV)

 Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini obsega:

- novogradnjo kanalizacije Podkraj

- novogradnjo kanalizacije Šalek–Paka levi breg

- novogradnjo kanalizacije Gorica–Zg. Šalek

- novogradnjo kanalizacije Straža 

- in 4 investicije v Občini Šoštanj

vrednost projekta: 29.960.190 EUR (brez DDV)



BICY – BREZPLAČEN 

AVTOMATIZIRAN SISTEM IZPOSOJE 

KOLES
 brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo

mestnih koles

 82 koles, 17 izposojevalnih postaj v Velenju in 

Šoštanju

 brezplačna izposoja kolesa do 14 ur na teden

za uporabnika; v sistem so vključena

kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca

KRPAN

 v letu 2019 je bil Bicy sistem nadgrajen, razvita 

je bila tudi mobilna aplikacija BICY, ki omogoča 

spremljanje stanja sistema za izposojo koles 

preko pametnih telefonov

Vrednost projekta za MOV: 83.844,50 € (85 % 

EU, 15 % MOV) 

Zaključek projekta: 2020



JAVNI POTNIŠKI PROMET 

LOKALC 

 brezplačen javni mestni potniški prevoz (od 
septembra 2008)

 5 prog, 43 postajališč

 300.000 potnikov na leto

 prihranek 2.000.000 ton CO2 letno

 na rumeni liniji vozita tudi avtobusa, ki sta
prilagojena potrebam telesno in senzorično 
oviranih oseb

 novembra 2018 smo v sodelovanju z 
Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije v 
okviru projekta ASTUS pričeli zagotavljati
prikaze voznih redov Lokalca tudi v aplikaciji
Google maps

 projekt Avtobusi s pogonom na vodik; 
vrednost projekta: 3.000.000 EUR; zaključek 
projekta: 2020



ENOTA MLINČEK VRTCA 

VELENJE V VINSKI GORI

 Vrednost projekta: 2.806.220 EUR

 Zaključek projekta: 2019



ENERGETSKA SANACIJA 

PODRUŽNIČNE OŠ PLEŠIVEC

 Vrednost projekta: 230.000 EUR; EU in RS sredstva: 91.588 EUR

 Zaključek projekta: 2019



ENERGETSKA SANACIJA BAZENA 

VELENJE

 Vrednost projekta: 1.071.033,40 EUR; EU in RS sredstva: 282.236 

EUR; MOV sredstva: 83.883,24 EUR

 Zaključek projekta: 2019



PRIZIDEK K BAZENU VELENJE

 Vrednost projekta: 347.469 EUR

 Zaključek projekta: 2019



IZGRADNJA OSKRBOVANIH 

STANOVANJ

 Vrednost projekta: 1.478.065,69EUR

 MOV sredstva: 693.199,39 EUR

 Posojilo stanovanjskega sklada: 238.396,04 EUR

 Soinvestitorstvo stanovanjskega sklada: 546.470,26 EUR

 Zaključek projekta: 2019



POSLOVNA CONA STARA VAS

 območje: 160.000 m2 

 dobra lokacija za razvoj tehnologije, design-a, storitvenih dejavnosti, 

proizvodne industrije ipd.

 odlična logistična pozicija:

- 3. RAZVOJNA OS

- ŽELEZNICA



POSLOVNA CONA STARA VAS



RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE 

STARA VAS

 23.000 m2; od tega komunalno-cestna infrastruktura 13.283 m2,

urejeno zemljišče, primerno za umestitev novih objektov pa 9.476 m2

 vrednost projekta: 2.175.329 EUR

 sofinanciranje s strani EU: 979.564 EUR

 trajanje: 2015-2017



PROJEKTI V IZVAJANJU



REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA 

JEDRA (CTN)

Predviden obseg del:

 sanacija infrastrukture

 izgradnja nadhoda

 rušitev starega objekta

 izgradnja novega, 

nadomestnega objekta

 sanacija dela fasad

 ureditev večnamenskega 

javnega trga

Vrednost projekta: 2.927.992,61 EUR

EU in RS sredstva: 1.525.488 EUR

MOV sredstva: 1.402.504,61 EUR 

Zaključek projekta: 2020



Predviden obseg del:

 rušitev starega objekta

 izgradnja novega 

objekta P+1+M

 pridobitev novih 

poslovnih površin za 

obrtno dejavnost

Vrednost projekta: 1.559.397 EUR

EU in RS sredstva: 1.233.670,16 EUR

MOV sredstva: 325.726,85 EUR

Zaključek projekta: 2020 

STARI TRG 11 (CTN)



 prireditveni prostor (kulturne in športne prireditve, 

Pikin festival ipd.)

 sodoben in atraktiven prireditveni oder ob 

Velenjskem jezeru

PRIREDITVENI ODER IN PROSTOR

Vrednost projekta: 8.862.512 EUR

EU in RS sredstva: 6.001.237,57 EUR

MOV sredstva: 2.861.274,43 EUR

Zaključek projekta: 2020





MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE

Vrednost projekta: 4.295.153 EUR

EU in RS sredstva: 2.578.711  EUR

MOV sredstva: 1.716.422 EUR

Zaključek projekta: 2020



TURIZEM IN PRIREDITVE
Več kot 1.000 prireditev letno:

 Pikin festival

 Rudarski praznik – Skok čez kožo

 Kunigunda

 Poletne kulturne prireditve

 Dnevi mladih in kulture

 Adventure Race Slovenia

 Jadralna regata

 Mednarodni festival vezenja

 številni sejmi, glasbeni in plesni festivali, 
tradicionalni koncerti

 Skok v poletje

 Promenada okusov ter Čarobna promenada

 Velenje se predstavi

 Podjetno Velenje 

 Velenje – mesto zdravja

 Razvajaj se v mestu …

 Velenje – evropska prestolnica kulture 2012 –
partner (več kot 400.000 obiskovalcev prireditev)





KULTURA, ŠPORT IN 

IZOBRAŽEVANJE

 KULTURA: Festival Velenje, Mladinski center Velenje, Muzej Velenje, Knjižnica 
Velenje

 ŠPORT: vrhunske športne prireditve, športna in rekreacijska infrastruktura, 
vrhunski športniki

 IZOBRAŽEVANJE: 

- Vrtec Velenje: več kot 1.420 predšolskih otrok

- 6 osnovnih šol: več kot 3.000 otrok

- Varstveno-delovni center SAŠA: 96 varovancev; 48 občanov MO Velenje

- Center za vzgojo in izobraževanje: 112 udeležencev

- Šolski center Velenje: 1.620 dijakov, 330 študentov in 800 drugih udeležencev = 
skupaj 2.750 oseb

- Glasbena šola Fran Korun Koželjski: skoraj 1000 otrok

- Medpodjetniški izobraževalni center

- Visoka šola za varstvo okolja

- Fakulteta za energetiko

- Ljudska univerza Velenje in Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje



POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM

 Odbor za pomoč občankam in občanom

 projekt »Velenje, starosti prijazno mesto« 

 Zavetišče za brezdomce in javna kuhinja ter projekt „Viški hrane“

 pogrebni stroški 

 subvencija najemnin 

 dotacije za delovanje (najemnine)

 enkratne izredne denarne pomoči

 sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov

 Varna hiša Velenje

 dnevni centri za posamezne skupine in brezplačno pravno svetovanje

 denarna pomoč ob rojstvu otroka in program OZ RK Velenje

 projekt „Občina po meri invalidov“

 dislocirana pisarna Belega obroča (pomoč žrtvam nasilja …)

 Mestna blagajna (plačevanje položnic brez provizije)

 Center ponovne uporabe (CPU)



VELENJE 2025

“Mestna občina Velenje bo leta 2025 skupnost z razvitim okolju

prijaznim gospodarstvom, katerega najprepoznavnejša odlika bo

inovativnost visoko usposobljenih strokovnjakov. Podjetja bodo

usmerjena predvsem v raziskave, oblikovanje in sodobne tehnologije. 

Prijaznost, strpnost in visoka okoljska ozaveščenost prebivalcev bodo

oblikovale privlačno bivalno klimo, kakovost življenja. V Velenju se bodo

še povečale odlične možnosti za vseživljenjsko izobraževanje, kulturno

in športno udejstvovanje ter dobra infrastrukturna opremljenost.”

Vrednote, ki bodo krojile prihodnost: 

 strpnost prebivalstva, okoljska osveščenost, odprtost duha

 povezanost različnih sestavnih delov občine

 in pripadnost skupnosti – “velenjski življenjski slog”




