
TRAJNOSTNO 
POROČILO

Velenje je vključeno v »Zeleno shemo slovenskega turizma« in smo nosilci znaka Sloveni
Green Destination SILVER.

Narava pokriva kar 85 % destinacije, od tega je 33 % površine, ki spada med zavarovana
območja narave, zato ni nenavadno, da nekateri imenujejo Velenje tudi Mesto v parku.

Občane, obiskovalce in turistične ponudnike nagovarjamo k trajnostnem delovanju s 
 smernicami zajetimi v filmu Za zeleno Velenje v slovenskem in angleškem jeziku, Zelenih
napotkih (Odprite srca zelenim navadam) ter Etičnem kodeksu in Kodeksu za trajnostno
naravnane vodnike.

Obiskovalci lahko kupijo spominek Šaleška pivska čaša. Gre za repliko pivske čaše iz žgane
gline, ki je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih gradu Šalek in izvira iz 15. stoletja. Z
nakupom prispevajo k ohranjanju gradu Šalek, saj en evro od vsakega nakupa namenjamo
obnovi in vzdrževanju gradu Šalek.

Največji delež domačinov po Velenju hodi peš (43%), sledijo jim tisti, ki se vozijo z avtomobilom
(34%). 18% vprašanih se vozi s kolesom, 4% jih uporablja Lokalc  (Vir: Ankete SGD 2022)

Delež trdnih odpadkov, ki so zbrani ločeno za predelavo v letu 2021 je 60,74%.

Na voljo imamo brezplačen mestni avtobusni prevoz (Lokalc), 21 postajališč za izposojo
koles Bicy v Velenju in Šoštanju. 

V Velenju je skupno 17 nastanitvenih obratov, od katerih ima Mladinski hotel tudi znak
Slovenia Green Accommodation. Večina turistov, več kot 76,48 % turistov, destinacijo obišče
med junijem in novembrom, kar pomeni, da destinacija ni sezonsko preobremenjena.

Obiskovalci in domačini lahko nakup lokalnih izdelkov opravijo 365 dni v letu v TIC Velenje ter
na Mestni tržnici Velenje. 

Čarobnost podeželja je turistični projekt, ki povezuje turistične ponudnike na podeželju, krepi
krožno gospodarstvo in vzpodbuja razvoj turizma na podeželju. 

Na Velenjskem jezeru smo postavili dva ekoremediacijska otoka za izboljšanje
biodiverzitete ter čiščenje vode. 

V Šaleški dolini imamo dobro pitno vodo, ki se po kakovosti uvršča v sam evropski vrh. Občane
in obiskovalce pozivamo, da pijejo vodo iz pipe, saj je boljša alternativa od ustekleničene vode
ter bolj zdrava izbira od sladkanih in gaziranih pijač. Pitniki na območju mestne občine Velenje
so označeni s tablami, ki vsebujejo tudi QR kodo, s katero lahko zainteresirani dostopajo do
podatkov o pitnikih in kakovosti vode.

Promenada okusov je trajnostno naravnana prireditev z manj odpadki po načelu Zero
Waste, ki spodbuja obiskovalce in gostince k zmanjševanju vpliva na okolje. 

MO Velenje in Zavod za turizem ŠD sta podpisnika Zaveze Manj plastike, več trajnosti. 
 Preko projekta smo odstranili in bomo preprečili nastanek 25.680 plastičnih kozarcev za
enkratno uporabo.


