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MISLIMO IN DELAMO ZELENO
Ker se zavedamo odgovornosti, da zanamcem prepustimo ohranjeno okolje in

blaginjo, smo  pri Mestni občini Velenje pristopili k spodbujanju zelene miselnosti in

zelenega turizma. Želimo, da turisti, ki prihajajo v Velenje, začutijo in zaživijo naša

zelena prizadevanja. V obdobju 2016–2019 smo tako izvajali različne ukrepe in

aktivnosti: 
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Okolje v Velenju ni

le čisto, zdravo in

urejeno. Je tudi

prijazno. Do ljudi

različnih generacij,

do ljudi z

omejitvami, do vseh.



IZOBRAŽEVANJA

IN

USPOSABLJANJA
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Mestna občina Velenje preko projekta Slovenia Green Destination spodbuja

organizatorje prireditev k prehodu v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z

viri, zato organizira tematska izobraževanja za turistične vodnike, organizatorje

prireditev, turistična društva, gostince ter ostale turistične akterje:

Kodeks za trajnostno naravnane

lokalne turistične vodnike

Namenjen predvsem lokalnim

turističnim vodnikom, ki so navadno prvi

in pogosto edini stik obiskovalcev z

lokalnim prebivalstvom ter močno

vplivajo na ustvarjanje podob in mnenj v

destinaciji. S kodeksom vzpostavljamo

profesionalne standarde in skrbimo za

dvig kakovosti dela lokalnih turističnih

vodnikov.

Upošteva sodobne trende v turizmu,

trajnostno naravnani turizem.

Predpisuje smernice za delovanje

lokalnih turističnih vodnikov.

Vzpodbuja zeleno usmeritev Velenja.

Upošteva svetovne standarde za

turistične vodnike.

Prireditev brez

odpadkov, ali je to

mogoče?

Modri nasveti za

zeleni turizem.

Udeleženci so pridobili vpogled v

naslednje teme: 

 

Naj vam vreme ne zagode –

prilagodite se podnebnim

spremembam.

 

Kako pripraviti okolju prijazno

prireditev?

Povezujem se, torej sem! Razpršeni

hotel na našem podeželju, je to

mogoče?

Delavnica, namenjena organizatorjem

prireditev, je razsvetlila problematiko

odpadkov na prireditvah in ponudila

rešitve in odgovore.

Z uvajanjem trajnostnih meril v razpise

Mestne občine Velenje (programi,

projekti, dogodki, gostinska dejavnost),

ponudnike spodbujamo  k okolju

prijaznejšem delovanju.
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Organizacija

trajnostnih dogodkov

prireditev z manj odpadki in

dogodek z učinkom

P IK IN  FEST IVAL

01

Z letom 2019 se Pikin festival pridružuje

prireditvam z nazivom Prireditev z manj

odpadki, ki je predstopnja Zero Waste

prireditev. Pri izvedbi sodeluje društvo

Ekologi brez meja. Vse sodelujoče in

obiskovalce vabimo k upoštevanju zaveze k

bolj doslednemu ločevanju odpadkov.

Skupaj ekološko vzgajajmo, ozaveščamo in

skrbimo za naš, eden in edini zeleno-modri

planet.

 

»Majhno delo prekosi velike besede« je

moto Pikine humanitarne akcije, s

katero želimo otroke opozoriti na stiske

njihovih sovrstnikov. Letos, ko se Pika po

mestu potika in razveseljuje številne

otroke, bomo v Pikinem »šparovčku«

zbirali denar za tiste, ki se ji ne morejo

pridružiti, ker jih je v bolniške postelje

prikovala bolezen.
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ohranjanje dediščine

KNAP  FEST
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Ohranjanje kulturne dediščine rudarstva 

z vzpostavitvijo festivala kulinarike in

rudarskega izročila slovenskih rudarskih

mest na podlagi ideje dijakov Šolskega

centra Velenje.

 

spoštovanje slovenske dediščine

VESELO  V  POLETJE
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Spoznavanje raznolikosti dediščine

slovenskih mest s predavanji za

organizatorje dogodkov na različne teme

trajnosti ter predstavitev eko piknik

proizvodov podjetja Evegreen.



TRAJNOSTNA

MOBILNOST
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Preko izgradnje kolesarskih poti

izboljšujemo varnost in dostopnost s kolesi

do vseh pomembnih točk v mestu. 

Kolesarske poti

S projektom brezplačnega mestnega

potniškega prometa vplivamo na

zmanjšanje negativnih učinkov

prometnega onesnaževanja zraka in

razbremenjujemo parkiranje v mestu.

Zagotavljamo dostopnost prevoza za

osebe brez osebnega avtomobila ter za

osebe z različnimi omejitvami. Na

rumeni progi vozita dva avtobusa,

prilagojena za vstopanje in izstopanje z

invalidskim vozičkom, v vseh avtobusih so

označeni tudi sedeži za

invalide. Vzpostavili smo prikaz voznih

redov preko aplikacije Google Maps.

Posamezniki, ki so v desetih letih

izbrali vožnjo z Lokalcem, so

skupaj znižali ogljični odtis za

približno 300.000 kg CO2.
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Stičišče kolesarskih povezav med

Koroško in Savinjsko regijo.

Digitalizacija in objava kolesarskih poti

(30) na spletnih straneh. Klikni

POVEZAVO za ogled.

Lokalc, brezplačen

mestni promet

♿ ♿

http://www.bikemap.net/en/u/ztsd/routes/created/
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Sistem za izposojo BICY koles

Štrekna bus

Aplikacijo si lahko na telefon naložite v

trgovini Google Play (bicy) in v IoS App

Store (bicy app). Aplikacija omogoča

pregled prostih koles in prostih stojal v

sistemu BICY, z njeno pomočjo pa bo

izposoja koles potekala še bolj

enostavno.

prometa, ki je sploh prva čezmejna

avtobusna povezava med slovensko in

avstrijsko Koroško po nekaj desetletjih.

 

V Velenju podpiramo vsak zeleni prihod,

zato obiskovalcem, ki pridejo s Štrekna

busom, nudimo brezplačno kolesarsko

vodenje skozi mesto do priljubljene

Velenjske plaže.
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Nadgradili smo avtomatiziran sistem za

izposojo koles BICY z nakupom šestih

prilagojenih koles, novim postajališčem,

mobilno aplikacijo BICY, ki omogoča

spremljanje stanja sistema za izposojo 

koles preko pametnih telefonov.

Kolesarska povezava po Mislinjski dolini,

Štrekna, je priljubljena pri Korošcih in širše

ter velja za eno najbolje urejenih

kolesarskih povezav v Sloveniji. V

letošnjem letu kolesarski avtobus

Štrekna bus povezuje Velenje, Mislinjsko

in Dravsko dolino ter Labot (Lavamünd)

na avstrijski strani.

 

Na Regionalni razvojni agenciji za Koroško

regijo skupaj s podjetjema Nomago, d. o.

o., in Verkehrsverbund GesmbH uvajajo

novo avtobusno linijo javnega potniškega 

 



DOSTOPNOST
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V okviru zagotavljanja boljše dostopnosti so bile izvedene aktivnosti:

 

urejanje taktilnih oznak v mestu (pri Hotelu Paka);

umeščanje slušnih zank v kulturne objekte ter defibrilatorjev na različne lokacije v

mestu (54) (več na SPLETNIH STRANEH);

vzpostavitev igral za otroke s posebnimi potrebami na Mestnem otroškem igrišču

ter na Velenjski plaži;

prilagojena vodenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju (v izvedbi Muzeja

Velenje in Galerije Velenje) ter vodenje po Muzeju Velenje v slovenskem znakovnem

jeziku (po predhodni najavi).

Mestna občina Velenje - Slovenia Green

https://www.velenje.si/e-obcina/11082


BUTIČNO  IN

ZELENO  VELENJE
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5*doživetje Underground

Velenje

Turistični produkt Velenje Underground je

bil uvrščen v zbirko Slovenia UNIQUE

EXPERIENCES. Gre za edinstveno

kulinarično podzemno doživetje, ki

uresničuje obljube zelene butične

Slovenije za 5-zvezdična doživetja.

S kombinacijo surovega industrijskega

okolja in gastronomskih užitkov

obiskovalcem predramijo vse čute 160

metrov pod zemeljskim površjem v

edinstvenem Muzeju premogovništva

Slovenije. 

Obiskovalci lahko okusijo pravo

knapovsko zgodbo in identiteto

lokalnega prostora, ki jo pripravijo

kuharski mojstri Vile Herberstein.

Informacije: www.velenje-tourism.si,

Facebook stran @DiscoverVelenje in

Instagram stran @Discover Velenje.
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DELITVENA

EKONOMIJA
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Čarobnost podeželja

Šaleške doline

Želimo narediti nekaj korakov k boljši

prepoznavnosti Šaleške doline kot

turistične destinacije. To je možno ob

načrtnem in učinkovitem povezovanju

ponudnikov oz. deležnikov na terenu. 

Dobro poznavanje, sodelovanje in

soustvarjanje ter trženje turističnih

produktov in storitev je ključnega pomena

za dvig prepoznavnosti.

Doživetje treh dolin! Koroška,

Savinjska in Šaleška

Vabimo na celodneven izlet z atraktivnim

programom, ki celovito povezuje turistične

ponudnike regij. Za ogled programa 

kliknite na POVEZAVO. 
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http://www.velenje-tourism.si/dozivetja/11746


SKRB  ZA

KULTURNO

DEDIŠČINO
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Velenje je mesto, ki ne pozablja, kako je

nastalo in za koga je bilo zgrajeno. Za

ljudi in za Življenje! Mesto se zaveda

pomena lastne zgodovine, zato veliko

skrb namenja ohranjanju in oživljanju

kulturne dediščine. 

S pomočjo nepovratnih sredstev preko

evropskih projektov skrbimo, da je naša

pot v prihodnost trdna, tudi zaradi

spoštljivega odnosa do naše preteklosti.



PONOSNI  SMO  NA  TO, KAR  IMAMO
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Dostopnost do informacij 24/7 – WIFI pokritost

Polnilnice za električna vozila

Vožnja z električno ladjico po Velenjskem jezeru

Solarna drevesa za polnjenje mobilnih telefonov in počitek

Center ponovne uporabe –  razbremenitev zbirnih centrov, ugoden/simboličen in

ekološki nakup, nova, zelena delovna mesta.

Pitniki v Velenju

Ptice jezer, njihova vrnitev (film Mateja Vraniča)

Sooblikujmo Velenje, interaktivni portal namenjen sodelovanju občank in občanov

pri urejanju in sooblikovanju življenja v mestu in občini



OBVEŠČANJE

JAVNOSTI
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Velenje kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da deluje po

trajnostnih načelih in je predano nenehnim zelenim izboljšavam o katerih sproti

obvešča javnosti. 

 

PROJEKT

ZELENO

VELENJE
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OBJAVE  V

MED I J IH
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ČLANSTVO  V

ZELENEM

OMREŽJU

V okviru projekta Zeleno Velenje 30 let po ekološki sanaciji je nastala publikacija, ki

prikazuje pot, ki jo je Velenje prehodilo od močno degradiranega okolja do enega

najkvalitetnejših bivalnih okolij v državi. Oglejte si jo v spletni različici na TEJ

POVEZAVI,

Mestna občina Velenje - Slovenia Green

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/Bro%C5%A1ure,%20dokumenti/MOV%20-%20ekorevolucija%20www.pdf


ODPRITE  SRCA  ZELENIM

NAVADAM
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Začutite Velenje kot

zeleni dom in

poskrbite, da ostane

čisto in urejeno;

Namesto z avtom se po

Velenju raje gibajte peš, s

kolesom ali se zapeljite z

Lokalcem;

Pomagajte ohraniti

Šaleški biser – raje

izberite krajše tuširanje

namesto kopeli, med

umivanjem zob pa

zaprite pipo;

Kupite stekleničko za

večkratno uporabo in si

privoščite Šaleški biser

na številnih pitnikih v  

mestu;

Naj okolje in narava

lovita svoje signale. Ko

je le mogoče, izklopite

iz vtičnic vse

elektronske in druge

naprave;

Kupujte lokalno, v

lokalnih trgovinah s

slovenskimi izdelki in

pridelki;

Podpirajte lokalne

proizvajalce: kmete – z

naročilom jedi iz lokalnih

sestavin, obrtnike – z

nakupom njihovih

izdelkov in umetnike – z

nakupom njihovih

umetnin;

Namesto teptanja trave

in trganja rož, raje

občudujte divje cvetoče

travnike, ki so pašniki za

avtohtone slovenske

čebele;



ODPRITE  SRCA  ZELENIM

NAVADAM
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Izbirajte mila, kozmetične

in druge čistilne izdelke, ki

so okolju prijazni in ne

škodujejo naravi ali njenim

občutljivim ekosistemom;

Pomagajte ohraniti

občutljivo naravno

ravnovesje in stopajte po

uhojenih in označenih

poteh. Vsak sprehod

izven urejenih poti lahko

povzroči biotsko

neravnovesje.

Obiščite velenjske

muzeje, galerije,

tradicionalne dogodke,

kulturne hiše in zbirke

ter prispevajte k

ohranjanju lokalne

kulture in umetnosti;

Prostor za vašo

najljubšo 

zeleno navado

FOTOGRAFIJE: 

 arhiv MIC, 

Matej Vranič, 

arhiv MOV,

 arhiv ZTŠD,

Satuara – Goran

Vadlja

Kamenjašević in

Milan Njenjić,

Ksenija Mikor,

Milan Marič.


