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TURIZEM V MESTNI OBČINI VELENJE IN MOŽNOSTI NJEGOVEGA
NADALJNJEGA RAZVOJA
IZVLEČEK:
Turizem je danes ena od vodilnih gospodarskih panog po svetu in tudi v Sloveniji se ji daje
velik pomen. Danes skoraj da ni občine v Sloveniji, ki v svoje razvojne programe, kot eno od
bolj pomembnih dejavnosti ne bi uvrstila turizma. V tem ni izjema niti Mestna občina
Velenje. V Šaleški dolini, kjer leži Mestna občina Velenje, turizem v preteklosti ni
predstavljal pomembnejše gospodarske panoge. Večji poudarek je bil na razvoju industrije. Z
leti pa vse večji poudarek dajejo tudi razvoju turizma. Počasi se razvija nova turistična
infrastruktura. V samem mestu največji turistični potencial vidijo v razvoju turizma na
območju treh jezer in v bogati kulturni dediščini.
Ključne besede: Mestna občina Velenje, turistična geografija, regionalna geografija, razvoj
turizma, jezera
TOURISM IN THE MUNICIPALITY OF VELENJE AND THE POSSIBILITIES OF
ITS FUTURE DEVELOPMENT
ABSTRACT:
Tourism is now one of the leading industries in the world, and in Slovenia as well it is given
great importance. Today, there is virtually not any municipality in Slovenia which would not
include tourism in its development programs. The Municipality of Velenje is not an
exception. In the past, tourism was not a priority branch of economy. More emphasis was
given on the development of industry. Over the years more and more emphasis is placed on
the development of tourism. A new tourist infrastructure is slowly being developed. The town
itself sees the greatest tourist potential in the development of tourism in the area of three lakes
and in the rich cultural heritage.
Key words: Municipality of Velenje, tourist geography, regional geography, tourism
development, lakes
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1. UVOD
Turizem je danes del življenjskega stila večine prebivalcev razvitega sveta in sredstvo za
ekonomski razvoj v manj razvitih deželah. Je ena izmed redkih gospodarskih panog, ki še
vedno raste. Prve oblike današnjega turizma so se pojavile v času odmiranja fevdalizma in
nastajanja kapitalizma pod vplivom industrijske revolucije ob koncu 18. stoletja. Hitrejši
razvoj mednarodnega turizma in turistične dejavnosti kot gospodarske dejavnosti pa se je
začel po drugi svetovni vojni. Tako turizem obstaja že odkar obstaja človeštvo, sodobni
turizem pa je mlad pojav (Planina, Mihalič, 2002).
Turizem je danes ena od vodilnih gospodarskih panog po svetu in tudi v Sloveniji se ji daje
velik pomen. Svetovna turistična organizacija opredeljuje turizem kot »aktivnosti, ki so
povezane s potovanjem in z bivanjem oseb izven običajnega življenjskega okolja za ne več
kot eno leto zaradi zabave, poslov in drugih motivov«. Dva bistvena pojma pri opredelitvi
turizma sta, da gre za potovanje in bivanje ter da vse poteka izven kraja običajnega
življenjskega okolja (Planina, Mihalič, 2002).
Danes skoraj da ni občine v Sloveniji, ki v svoje razvojne programe, kot eno od dejavnosti ne
bi uvrstila turizma. V tem ni izjema niti Mestna občina Velenje.
V Šaleški dolini, kjer leži Mestna občina Velenje, turizem v preteklosti ni predstavljal
pomembnejše gospodarske panoge. V dolini se nahajajo pomembna nahajališča lignita in v
povezavi s tem se je tu razvijala predvsem industrija in energetika. Izkopavanje lignita in
ugrezanje tal pa je krivo tudi za nastanek treh jezer v Šaleški dolini. Le ta pa so glavni
razvojni turistični potencial tega območja.
Poleg naravnih danosti, pa veliko pomena dajejo tudi kulturni dediščini. Samo dolino
promovirajo tudi kot dolino gradov. Ena izmed večjih zanimivosti je tudi Muzej
premogovništva Slovenije. V zadnjem času se v mestu odvijajo tudi številni festivali, najbolj
pa je poznan Pikin festival, največji otroški festival v Sloveniji.
Vse te znamenitosti so dobra osnova za razvoj turizma. Da bi Velenje res postalo prepoznaven
turističen kraj pa bilo potrebno izboljšati turistično infrastrukturo in narediti boljšo turistično
promocijo.
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1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je prikazati stanje turizma v Mestni občini Velenje in možnosti
njegovega nadaljnjega razvoja. Mestna občina Velenje sodi med srednje razvita turistična
območja v Sloveniji vendar v svojih načrtih za prihodnji razvoj mesta velik poudarek dajejo
ravno na turizem. Prikaz stanja turizma v občini bo obsegal analizo obstoječe turistične
ponudbe in pregled dokumentov in projektov, ki predvidevajo nadaljnji razvoj turizma na tem
območju.
Glavni cilji diplomskega dela so:
- geografski oris preučevanega območja
- analiza obstoječe turistične ponudbe
- analiza turističnega obiska
- analiza turističnega potenciala Mestne občine Velenje
- pregled obstoječih turističnih dokumentov v Mestni občini Velenje
- predlog za novo turistično ponudbo v Mestni občini Velenje.

1.2. METODE DELA
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila več vrst metod. V prvem poglavju, pri opisu
fizičnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti sem uporabila metodo zbiranja virov.
Ta je vključevala pregled obstoječih virov in literature o preučevanem območju in zbiranje
fotografij. Pri uporabi literature sem poleg nekaj strokovne literature, uporabila tudi internetne
vire, almanahe, razvojne načrte. Internetni viri so mi služili predvsem pri popisu obstoječe
turistične ponudbe. Le to sem preverila kasneje tudi z delom na terenu. V drugem poglavju,
pri analizi obstoječe turistične ponudbe pa je šlo predvsem za zbiranje in analizo statističnih
podatkov. Podatki, ki sem jih pridobila so bili dovolj kakovostni in primerni za nadaljnjo
uporabo. Manjši problem se je pojavil le pri zbiranju statističnih podatkov za preteklo
obdobje, saj so se meje Mestne občine Velenje spreminjale. Podatke pridobljene iz
Statističnega urada sem uredila v tabele in jim dodala tudi grafične prikaze.
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2. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
Mestna občina Velenje leži v Šaleški ali Velenjski kotlini. To je svet med vzhodnimi odrastki
Savinjskih Alp in predgorjem Karavank. Tu se soteska Pake razmakne v širino skoraj 2
kilometra in dolžino okoli 8 kilometrov (Sore, 1963).
Šaleška dolina je po geološkem nastanku kotlina oziroma udornina in predstavlja srednje
porečje Pake. Geološko ugrezanje Šaleške doline traja že več kot dva in pol milijona let, zato
je njeno dno v globini 1100 do 1200 metrov. V dnu leži zelo debela lignitna plast, ki je
pomembna za njeno popolno preoblikovanje. Reka Paka je levi pritok Savinje, in se vanjo
izliva v Letušu. Os Šaleške doline poteka v smeri jugovzhod-severozahod. Na vzhodni strani
je omejena s sotesko Huda luknja, na zahodu pa s sotesko Penk (Sore, 1963). Severno obrobje
občine sega v hribovit svet, ki se razteza od Razborja do Graške Gore in preko prebojne
doline Pake v Hudi luknji do Paškega Kozjaka. Vzhodna meja občine poteka po Dobrnskem
podolju, preko potoka Pirešica, proti jugu na Ponikovsko planoto in Ložniško gričevje, ki
Šaleško dolino ločujeta od Spodnje Savinjske doline. Zahodna meja občine razpolovi Šaleško
dolino v smeri sever-jug na območju nekdanje vasi Preloge, kjer danes pod dolinskim dnom
poteka v Premogovniku Velenje najintenzivnejši odkop lignita (Mestna občina Velenje,
2010).
Dolino je oblikovala Paka, ki teče po njenem južnem robu. Tja so jo izrinili desni pritoki, ki
so daljši in mnogo bolj vodnati od levih, in od tod izvira tudi izrazita asimetričnost njenega
porečja. Desni pritoki so razrezali njen srednji in severni del. Med njimi so nastala
podolgovata brda in dolgi, ploščati hrbti, razvrščeni koncentrično ob najnižjem osredju.
Dolinsko dno, ki meri približno 20 km², je v zadnjih letih doživelo obsežne spremembe (Sore,
2010).
Do konca devetnajstega stoletja je bila dolina pretežno kmetijska, danes pa je ves vzhodni
dolinski del Šaleške doline urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev peto
največje v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in
zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno. Središče občine je mesto Velenje, ki
je izrazito industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Vegrad, Esotech, …) in
prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi upravnimi,
izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi. Velenje ima status mestne občine (Mestna občina
Velenje, 2010).
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Karta 1: Lega Mestne občine Velenje
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Tabela 1: Statistični podatki za Mestno občino Velenje

Upravna enota

UE Velenje

Občinski praznik

20. september

Površina celotne občine

83,5 km2

VIŠINE
Povprečna. nadmorska višina
Najnižja točka občine
Najvišja točka občine

Število naselij v občini
Število KS in mestnih četrti

503 m
308 m
1089 m (Paški Kozjak-Špik)
25
16 krajevnih skupnosti, 3 mestne četrti
Bevče, Cirkovce, Gorica, Konovo, Paka, Pesje,
Plešivec, Kavče, Podkraj, Stara vas, Staro

Krajevne skupnosti

Velenje,

Šalek,

Šentilj,

Škale-Hrastovec,

Šmartno, Vinska Gora
Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovec, Janškovo
selo, Kavče, Laze, Lipje, Lopatnik, Lopatnik Pri
Velenju, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški
Naselja

Kozjak, Pirešica, Plešivec, Prelska, Podgorje,
Podkraj,

Silova,

Šenbric,

Škale,

Škalske

Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, mesto Velenje,
Vinska Gora

Mestne četrti

Desni breg, Levi breg – vzhod, Levi breg – zahod
Polzela, Šoštanj, Slovenj Gradec, Mislinja,

Sosednje občine

Dobrna, Žalec
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Občani s stalnim preb. v MOV:
moški:
ženske:
Preb. mesta Velenje:
Gibanje prebivalstva v letu 2007:

33.175 (11. marec 2009)
16.636
16.539
26.826 (31. dec. 2007)
Živorojeni skupaj: 316 (moški: 158, ženske: 158)
Umrli skupaj: 211 (moški: 113, ženske: 98)
Naravni prirast skupaj: 105 (moški: 45, ženske:
60)

Občani z začasnim preb. v MOV:
- moški:
- ženske:
Občani z začasnim prebiv. v tujini (31.12.2004):
Sklenitve in razveze zakonskih zvez v letu 2004:

2.513 (11. marec 2009)
1.907
606
675
121 sklenitev, 54 razvez

Vir: Mestna občina Velenje, 2010

KRAJEVNE SKUPNOSTI:
Mestna občina Velenje je razdeljena na 19 delov - 3 mestne četrti in 16 krajevnih skupnosti.
Taka delitev zagotavlja veliko stopnjo lokalne demokracije, saj združuje interese prebivalcev
na lokalni ravni. Predstavitev posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti vključuje
sestavo njihovih svetov, kontaktne podatke predsednika, zemljevid krajevne skupnosti in
poročila o opravljenih in načrtovanih dejavnostih po posameznih delih občine.
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Slika 1: Panorama Velenja

Vir: http://www.velenje-tourism.si/imagelib/source/velenje_s_helikopterja.jpg
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Karta 2: Krajevne skupnosti v Mestni občini Velenje

Vir: Mestna občina Velenje, 2010
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2.1. FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
2.1.1. Geologija
Dno predalpske Šaleške doline se je med stodvajset letnim premogovništvom pogreznilo za
več kot 100 milijonov m³. Najgloblje dele ugreznin je zalila voda. Nastala so Škalsko,
Velenjsko in Družmirsko jezero. Ob ugrezanju površja prihaja do reliefnih poškodb, pokrajina
se iz rečne spreminja v jezersko, ki je za človekove vplive občutljivejša. Celotno ugreznjeno
območje se prazni (do leta 1999 se je zaradi premogovništva izselilo več kot 1500 ljudi)
uničena je vsa infrastruktura, ki jo je zgradil človek (Štrbenk, 1999).
Velenjska kotlina je za kvartarno tektonsko udornino Ljubljanskega barja najmlajša v
Sloveniji. Za današnjo obliko površja je bilo najbolj pomembno obdobje pliocena, ko sta se
močno spremenila površje in rečna mreža (Počkaj Horvat, 1998).
2.1.2. Jezera
Škalsko jezero
Škalsko jezero je nastalo v zgornjem delu spodnjega toka Lepene. Takoj po drugi svetovni
vojni je obsegalo le malo več kot 5 hektarov, danes pa se je razširilo na skoraj 17 hektarov.
Izmed šaleških jezer leži Škalsko najvišje (373 m.n.v.) in je najstarejše. Glavna os poteka v
smeri V-Z, razmerje med dolžino in širino je 2,3:1. Kotanja je enotna s skoraj milijonom
kubičnih metrov vsebuje razmeroma malo vode in tudi z globino 20 metrov sodi med plitvejše
izmed Šaleških jezer. Njegova dimenzija se ne bo več spreminjala, saj so izkopavanja pod
njim končana.
Pojezerje Škalskega jezera obsega dobrih 10 km², od tega skoraj tri petine porašča gozd.
Glavni dotok vode v jezero je Lepena, drugi manjši pritoki prispevajo med 10 in 30 % pretoka
Lepene. V jezero letno načrpajo povprečno 800.000 m³ jamske vode, ki je sicer tehnološka,
vendar dokaj dobre kakovosti. Padavine neposredno na jezersko površino prispevajo več kot
200.000 m³. Iz Škalskega jezera letno izhlapi 158.000 m³ vode. Tako po izračunih ugotovimo,
da se jezerska voda teoretično zamenja 5,4-krat letno, kar je za jezero ugodno (Štrbenk,
1999).
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Slika 2: Škalsko jezero

Avtor: Kristina Janežič

Velenjsko jezero
Vzhodno od Škalskega jezera je nastalo precej večje Velenjsko jezero, katerega gladina je za
6,5 metra nižja, čeprav ju loči manj kot 100 metrov širok nasip. Jezero leži v nekdanjem
porečju Lepene, ob njenem pritoku Sopoti. Nastajati je začelo po drugi svetovni vojni, od
sredine šestdesetih let se je hitro večalo, sedanjo velikost pa je doseglo sredi osemdesetih.
Zadnjih deset let se le malo povečuje. S prostornino 25 milijonov m³ in s površino 1,35 km² je
med Šaleškimi jezeri največje. Dolgo je 1430 metrov in široko 1210 metrov. Dno je
razčlenjeno s tremi poglobitvami, ki potekajo v osi jezera. Ker je breg slabo razčlenjen, je
jezero skoraj pravilne pravokotne oblike, z obsegom 4690 metrov. Večjih sprememb v obliki
in površini tu ni več pričakovati. Lepena prispeva v Velenjsko jezero 5,2 milijona m³ vode,
Sopota 3,6 milijona m³, s padavinami neposredno na jezero pade 1,6 milijona m³. Letno
priteče v jezero več kot 11 milijonov m³ vode, vendar je to glede na prostornino malo, saj se
jezerska voda zamenja šele v dveh letih (Štrbenk, 1999).
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Slika 3: Velenjsko jezero

Avtor: Kristina Janežič
Družmirsko jezero
Najmlajše in najnižje ugrezninsko jezero je Družmirsko. Družmirsko polje se je začelo
ojezerjevati leta 1975. Konec devetdesetih let je merilo jezero že skoraj 50 hektarov in
vsebovalo 10,7 milijonov m³ vode. Globoko je 69,2 metra in je najgloblje med Šaleškimi
jezeri in tudi v Sloveniji. Jezero ima dve kotanji. Zahodna je manjša in predvsem plitvejša, od
večje osrednje z dvema poglobitvama. Glavna jezerska kotanja leži v smeri vzhod-zahod in je
podobno podolgovata kotanja kot kotanja Škalskega jezera. Bregovi so nekoliko bolj
razčlenjeni kot pri Velenjskem jezeru. Obseg znaša 2120 metra. Družmirsko jezero se bo
zaradi nadaljnjega izkopavanja lignita še povečalo. Razmerje med velikostjo pojezerja in
jezera je pri Družmirskem najugodnejše. Njegovo zaledje meri 33 km² in je najbolj gozdnato
izmed vseh šaleških pojezerji Velunja je poleg padavin edini vir vode za Družmirsko jezero in
je tudi dovolj izdaten. Padavine in Velunja letno v jezero prispevajo 24,5 milijonov m³ vode.
To pomeni, da se jezerska voda teoretično letno zamenja dvakrat. Z večanjem jezera pa se bo
izmenjava jezerske vode daljšala, kar bo za jezero manj ugodno (Štrbenk, 1999).
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2.1.3. Klima
Velenje lahko po Ogrinu uvrstimo v tip zmernocelinskega podnebja Osrednje Slovenije. Zanj
je značilna povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0ºC in -3ºC, povprečne
oktobrske temperature so višje od aprilskih, subkontinentalni padavinski režim ter povprečna
letna količina padavin od 1000 do 1300 mm. Za subkontinentalni padavinski režim je
značilno, da je največ padavin v poletnih mesecih in najmanj pozimi.
Šaleška dolina je v povprečju toplejša od sosednjih dolin in kotlin. V Velenju je bila
povprečna letna temperatura v obdobju 1961-1990 9,2ºC, povprečna januarska temperatura je
bila -1ºC, povprečna julijska pa 18,8ºC (Konovšek, 2006).
2.1.4. Rastje in prst
Prsti v Velenjski kotlini so zelo raznolike. Na ravninskem delu na pliocenskih usedlinah v
okolici Velenja so se razvile psevdooglejene prsti, na katerih so večinoma travniki. Ob Paki in
pritokih so na kvartarnih rečnih nanosih rjave aluvialne prsti in tu prevladujejo njive (Počkaj
Horvat, 1998).
2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
2.2.1. Prebivalstvo
Velenje je bilo leta 1991 s 27337 prebivalci peto največje mesto v Sloveniji. Do leta 1945 je
bilo le trg, mesto je od 1959. V začetku šestdesetih let je postalo občinsko središče. Zaradi
ugrezninskih jezer so morali preseliti del prebivalstva iz sedmih naselji (Škale, Družmirje…).
Zaradi povečanega izkopa premoga po letu 1954, razvoja industrije in ugodnih zaposlitvenih
možnosti se je močno povečalo število prebivalcev. Med letoma 1961 in 1991 se je število
prebivalcev povečalo že skoraj za trikrat. Samo dve petini Velenjčanov živi v Velenju že od
rojstva, ostalo so priseljenci. Od njih jih je tretjina prišla iz republik bivše Jugoslavije, ostali
pa iz drugih delov Slovenije. Največ priselitev je bilo v sedemdesetih letih. Leta 1991 je v
Velenju živelo 71% Slovencev, 8% Muslimanov, 7% Hrvatov in 6% Srbov (Počkaj Horvat,
1998). Po popisu iz leta 2002 se je 75,1% prebivalcev Mestna občine Velenje opredelilo
slovenski jezik za materin jezik. Sledijo jim z 6,3% prebivalci, ki so se opredelili za bosanski
jezik, 5,9% jih je izbralo hrvaški jezik, 5,7% srbski jezik, 3,3% srbohrvaški jezik in 0,59% jih
je za materni jezik izbralo albanski jezik (SURS, 2010).
2.2.2. Gospodarstvo
Gospodarski razvoj Velenja je neposredno povezan z razvojem premogovništva, energetike in
industrije. Rudnik lignita Velenje se je začel razvijati leta 1887. Lignit je predvsem namenjen
za proizvodnjo električne energije v šoštanjski termoelektrarni. Ostale pomembne panoge so
še proizvodnja bele tehnike in gradbena industrija (Počkaj Horvat, 1998).
2.2.3. Prometna dostopnost
Velenje je mestna občina na prehodu iz središčnega v severni del Slovenije. Njena prostorska
umeščenost omogoča dostop z zahodne smeri, preko Mozirja, z južnega konca preko Celja, z
vzhodnega konca preko Slovenskih Konjic in s severnega konca preko Slovenj Gradca in
Mislinje. Žal omenjene cestne povezave ne omogočajo hitre ali vsaj udobne vožnje, saj so
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cestne povezave v zelo slabem stanju. Med pomembnimi prometnimi slabostmi je tudi glavna
magistralka, ki koroško regijo preko Velenja povezuje z ostalo Slovenijo.
Glavna cesta teče v neposredni bližini Velenja, je zelo obremenjena, kar predstavlja tako
zvočni kot tudi problem izpušnih plinov. Razvojni projekt 3. razvojne osi naj bi v Velenje
pripeljal hitro cesto.
V bližini Velenja je letališče (Šoštanj, Lajše) s statusom mednarodnega letališča, vendar je
slednje primerno le za letala manjšega tipa, ob tem pa morajo vsa mednarodna letala prej
pristati na enem izmed treh mednarodnih slovenskih letališč. Tam opravijo carinske in mejne
formalnosti in nato lahko pot nadaljujejo do Velenja.
Do Velenja je speljana tudi železnica, ki hkrati predstavlja zadnji izpeljani krak železniških
tirov v severnem delu Slovenije. Železniška povezava sicer poteka tudi med Mariborom in
Prevaljami (Koroška), toda povezave do Velenja preko Slovenj Gradca ni več.
Za turiste najbližji mednarodni prehod je Vič-Dravograd, ki je oddaljen slabo uro vožnje
(Strategija razvoja turizma, 2009-2013, 2008).
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3. ZGODOVINA TURIZMA
Zgodovina razvoja turizma v Velenju je povezana predvsem z delovanjem treh društev
Turistične zveze Velenje, Turističnega društva Velenje in počitniške zveze Kažipot. Vsa tri
društva delujejo tudi še danes. Kot prva je bil že leta 1953 ustanovljena počitniška zveza
Kažipot. Začetki delovanja te zveze segajo že v leto 1892, ko je začelo delovati prvo
študentsko popotniško društvo, ki so ga ustanovili dunajski študentje. Danes ima ta
organizacija status nacionalne mladinske organizacije. Leta 1959 je sledila ustanovitev
Turističnega društva Velenje. Osnovni namen je bil spremljati urejenost kraja in opozarjati
nanjo. Člani društva so posameznikom ali skupinam predlagali rešitve za dosego čim lepše
urejenosti okolja. Propagirali so gostinsko in turistično ponudbo (Almanah 1994). Kot zadnja
pa je nastala Turistična zveza Velenje, in sicer leta 1984 z namenom, da v Šaleški dolini
poveže turistično društveno dejavnost in druge institucije, ki imajo karkoli skupnega s
področjem turizma. Tako so ustanovni akt podpisala turistična društva Velenje, Šoštanj in
Topolšica. Kasneje so se v zvezo vključili tudi na novo ustanovljeno Turistično društvo
Šmartno ob Paki, Počitniška zveza Kažipot Velenje in Klub vodnih športov Velenje (Almanah
1994).
Razvoj turizma je bil v Velenju povezan predvsem z razvojem gospodarstva, predvsem
Premogovnika Velenje. S tem ko se je Premogovnik širil in razvijal, se je razvijalo tudi mesto.
Sprva so nastajali stanovanjski objekti, počasi pa se je gradila tudi turistična infrastruktura.
Začetki njene izgradnje segajo v leto 1952, ko so s prostovoljnim delom uredili manjše
kopališče ob takratnem Špičkovem tajhtu. Zgradili so leseno restavracijo, stadion s stranskimi
igrišči, vikend hišice s 44 ležišči in z recepcijo. Ob Škalskem jezeru so pričeli organizirati
filmske in druge predstave. Leta 1955 se je nadaljevala dograditev restavracije Jezero, naredili
so še eno vikend naselje, sprehajalne poti in letno gledališče sredi gozda. Leta 1955 je Stanko
Bloudek izdelal načrt za 44-metersko skakalnico na pobočju ob Velenjskem gradu. Za 25metersko skakalnico je načrt naredil Lojze Jevšenak. Prvo tekmo so organizirali
osemindvajsetega decembra 1955 (Zakošek, Tanšek, Kandolf J, 1999). Leta 1956 so začeli
graditi »Sončni park« s kotalkališčem in paviljonom zasejanim z lepim cvetjem za poletne
prireditve. Leta 1957 je bil na Velenjskem gradu urejen muzej slovenskih premogovnikov,
kasneje pa so nastale še druge zbirke (Zotl, Zakošek, Pristovšek, Oblak, Prislan, 2008.).
Osmega julija 1961 so odprli hotel Paka. Leta 1963 so člani društva in jamarski klub Speleos
otvorili prvi del jame Huda luknja, ki je v letih, ko je mimo še potekala železnica proti
Koroški, imela velik obisk. Istega leta so člani počitniške zveze Kažipot odprli mladinski dom
(Youth Hostel), ki je deloval do leta 1968 (Almanah 1994). Leta 1969 so v mestu ustanovili
tudi Hortikulturno društvo, ki si je prizadevalo za urejeno mesto. Tako je leta 1970 bilo
Velenje razglašeno za najlepše mesto v Sloveniji. V osemdesetih letih so pričeli tudi z
prireditvijo Noč ob jezeru, ki v Velenju poteka še danes. (Zakošek, Tanšek, Kandolf, 1999).
Prvega maja 1976 so v takrat na novo zgrajeni Rdeči dvorani odprli turistični biro. V
osemdesetih so pričeli z organiziranjem božično-novoletnih pouličnih sejmov, kasneje pa še
cvetlični sejem in mesečni sejmi. V zadnjih letih so nastale številne nove prireditve; pustni
karneval, Večer pod lipco v Šentilju, Starotrški dnevi v Šaleku, Graška Gora poje in igra,
martinovanje in blagoslov konj v Šentilju. Zadnji dve leti pa poteka tudi srednjeveški dan na
Velenjskem gradu (Zotl, Zakošek, Pristovšek, Oblak, Prislan, 2008).
Leta 1996 so v prostorih Rdeče dvorane odprli Promocijski center Velenje in Turističnoinformacijski center Velenje (TIC). Isto leto pa je izšel tudi nov turistični vodnik, ki je
zajemal Mestno občino Velenje ter občini Šoštanj in Šmartno ob Paki (Almanah 1997).
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4. ANALIZA STANJA TURIZMA
4.1. TURISTIČNA PONUDBA
Turistično ponudbo označuje tista količina turističnih dobrin, ki so jo ponudniki pripravljeni
prodati pri dani ravni cen in pri danem deviznem tečaju. Obstaja več delitev turistične
ponudbe, starejša delitev deli na ponudbo materializiranih ali fizičnih proizvodov,
nematerializiranih proizvodov ali storitev in naravnih dobrin. Novejša delitev pa deli na
primarno in sekundarno turistično ponudbo. Primarna turistična ponudba obsega tiste dobrine,
ki niso proizvod dela ali, ki jih človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti in z enako
uporabno vrednostjo. Sekundarna turistična ponudba pa zajema tiste turistične dobrine, ki so
proizvod dela in ki jih človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah še vedno lahko proizvaja
v zahtevani količini ter kakovosti (Planina, Mihalič, 2002).

4.1.1 Prenočitvene zmogljivosti

Tabela 2: Nastanitveni objekti v MO Velenje
VRSTA
NASTANITVENEGA
OBJEKTA
HOTEL
KAMP
GOSTIŠČE
TURISTIČNA KMETIJA
PENZION
PLANINSKI DOM
PRENOČIŠČE

IME NASTANITVENEGA
OBJEKTA

ŠTEVILO
SOB

Hotel Paka
Hotel Razgoršek
Avtokamp Jezero
Gostišče Ostrovršnik-Hartl
Turistična kmetija Tuševo
Penzion Rajh
Vila Herbestein
Dom na Paškem Kozjaku
Planinski dom na Gori Oljki

52
30
100 parcel
2
5
8
7
6
9
4

Vir: Mestna občina Velenje, 2010

V mestni občini Velenje najdemo deset različnih vrst nastanitvenih objektov. Tako v mestu
najdemo dva hotela, penzione, prenočišča in tudi kamp, ki pa deluje le v poletnih mesecih. V
letu 2009 je bila skupna zmogljivost ležišč 323, na voljo pa je bilo 160 sob. Največ nočitev je
opravljenih v obeh hotelih, hotelu Paka in hotelu Razgoršek. Nočitve v hotelih so v veliki
meri povezane s kongresnimi storitvami, ki jih ta dva objekta nudita. Ostale nočitve pa so
dokaj enakomerno porazdeljene po ostalih nastanitvenih objektih
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Tabela 3: Število sob v Mestni občini Velenje po vrstah nastanitvenih objektov

2005

2006 2007 2008 2009

Skupaj

88

133

218

160

160

Hoteli
Penzioni
Gostišča
Prenočišča
Kamp
Turistična
kmetija z
nastanitvenimi
zmogljivostmi
Sobodajalstvo

52
8
/
8
/
/

81
8
/
8
20
5

82
15
2
4
100
5

110
15
/
4
20
5

110
15
/
4
20
5

6

4

4

/

/

Sobe
Planinski
domovi in
koče
Drugi
gostinski
nastanitveni
objekti

6
7

4
/

4
6

/
6

/
6

7

/

/

/

/

Vir: Anketa o prenočitvenih zmogljivostih po občinah in vrstah nastanitvenih objektov, SURS
2010
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Graf 1: Število sob v Mestni občini Velenje po vrstah nastanitvenih objektov
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Vir: Anketa o prenočitvenih zmogljivostih po občinah in vrstah nastanitvenih objektov,
SURS 2010

Število sob v mestni občini Velenje v obdobju od leta 2005 do leta 2007 narašča,po tem letu
pa je zaznati manjši padec. Število naraščanja sob je povezano predvsem z odprtjem novega
hotela v letu 2006. Nekoliko se je povečalo tudi število sob v penzionih, medtem ko se pri
ostalih nastanitvenih objektih število sob ni bistveno spremenilo.
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Tabela 4: Število ležišč v Mestni občini Velenje po vrstah nastanitvenih objektov

Skupaj
Hoteli
Penzioni
Gostišča
Prenočišča
Kamp
Turistična
kmetija z
nastanitvenimi
zmogljivostmi
Sobodajalstvo
Sobe
Planiski
domovi in
koče
Drugi gostinski
nastanitveni
objekti

2005
197
94
15
/
24
/
/

2006
262
144
15
/
24
40
15

2007
638
145
29
4
12
400
15

2008
323
191
42
/
12
40
15

2009
323
191
42
/
12
40
15

12
12
38

10
10
/

10
10
23

/
/
23

/
/
23

14

/

/

/

/

Vir: Anketa o prenočitvenih zmogljivostih po občinah in vrstah nastanitvenih objektov, SURS
2010
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Graf 2: Število ležišč v Mestni občini Velenje po vrstah nastanitvenih objektov
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Vir: Anketa o prenočitvenih zmogljivostih po občinah in vrstah nastanitvenih objektov, SURS
2010
Podoben trend kot je pri številu sob je tudi pri številu ležišč. Tudi tu je število naraščalo do
leta 2007, potem pa sledi upad. Največ ležišč je na voljo v hotelih in penzionih, medtem ko je
v ostalih objektih na voljo nekaj manj ležišč.

.
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4.1.2. Kulturne in naravne znamenitosti v Mestni občini Velenje
V mestu Velenje je množica naravnih in kulturnih znamenitosti. Večina od njih so bolj
lokalnega pomena in nimajo takšnega pomena, da bi jih lahko tržili v turistične namene.
Kulturni spomeniki, ki so nekoliko bolj pomembni in bi kot taki lahko bili zanimivi tudi za
turiste, so spomenik »Josip Broz Tito«, Velenjski grad, Kavčnikova domačija in Muzej
premogovništva Slovenije. Turistično zanimive bi lahko bile tudi kolesarske in pohodniške
poti, medtem ko so tematske poti primerne bolj za razne šolske skupine. Od naravnih
znamenitosti pa bi za turiste bile zanimive Velunja peč ter soteska Hude luknje.
Tabela 5: Kulturna dediščina v Mestni občini Velenje
KULTURNO
ZGODOVINSKA
DEDIŠČINA
Spomenik »Josip
Broz Tito«
Spomenik Onemele
puške
Grilova domačija

Vovkov mlin
Spomenik »Simbol
rudnika«

ARHITEKTURNA
DEDIŠČINA

SAKRALNA
DEDIŠČINA

OSTALE
ZNAMENITOSTI

Razvaline gradu
Ekenštajn,
VELENJE
Staro Velenje,
VELENJE
Vila Bianca,
VELENJE

Cerkev Matere
Božje, VELENJE

Šaleška geološka pot

Cerkev sv. Brikcija,
VELENJE
Cerkev sv. Jakoba,
VELENJE

Vrtičkarsko naselje
Kunta Kinte
Muzej
premogovništva
Slovenije
Muzej Velenje

Velenjski grad,
VELENJE
Vila Herberstein,
VELENJE

Spomenik »Rudar«

Grad Šalek,
VELENJE

Spomenik Nestlu
Žganku
Vaško perišče
Vinska Gora
Spominska soba na
Graški Gori

Grad Turn,
HRASTOVEC
Graščina Gorica,
VELENJE
Grad Švarcenštajn Gradič, LAZE

Spomenik »Muzej
umetnosti«
Spomenik Manifest

Cerkev sv. Jošta,
VELENJE
Cerkev Sv. Mohorja Kavčnikova
in Fortunata,
domačija
VELENJE
Cerkev sv. Ožbolta Grilova domačija
v Cirkovcah,
VELENJE
Cerkev sv. Tilena,
VELENJE
Cerkev sv. Andreja,
VELENJE
Podružnična cerkev
Sv. Nikolaja v
Bevčah
Cerkev sv. Janeza
Krstnika, VINSKA
GORA
Cerkev sv. Martina,
VELENJE

Vir: Mestna občina Velenje
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Naravne znamenitosti
Reka Paka (od izvira do Velenja)
Paka je levi pritok Savinje in izvira pod pohorskim vrhom Volovico. Dolga je 40 km. V
zgornjem toku se prebija skozi apneniško sotesko Hudo luknjo do Velenjske kotline (Počkaj
Horvat, 1998).Paka je hidrološki naravni spomenik. Posebno slikovita je v najožjem delu pri
Hudi luknji, ter blizu vasi Paka, kjer je naravni most (Sajko, 1986).
Velunja peč
Velunja Peč je geomorfološki površinski in hidrološki naravni spomenik. Potok Velunja, ki je
pritok Pake, ima kratek tok in hudourniški značaj. V zgornjem delu je zadel na zaplato
apnenca in skozenj izdolbel markantni naravni most, visok 24 metrov in širok 8 metrov
(Sajko,1986).V stenah mostu je voda izoblikovala 4 kraške jame, globoke od 11 do 30 m.
Potok je pod mostom ustvaril 5- in 7-metrska slapova (TIC Velenje, 2010).
Park ob Škalskem jezeru
Zanj je značilna pestrost življenjskih prostorov (tako vodnih kot kopenskih). Park je nastal kot
posledica odkopavanja premoga. Različni življenjski prostori, kot so jezero, močvirja, mlake,
grmišča, gozd, travniki, sadovnjaki in ruderalno območje nudijo pogoje za naselitev številnih
živalskih in rastlinskih vrst. Na tem območju so zasledili okoli 120 vrst ptic oziroma 30 %
vseh znanih v Sloveniji, med katerimi je kar 29 vrst ogroženih. Okoli 52 vrst ptic na tem
območju gnezdi, 56 vrst pa tu prezimuje ali se zadržuje na preletu. Preko Škal in okoliških
jezer poteka pomembna selitvena pot. To pričajo tudi predstavniki nekaterih redkih vrst, kot
so na primer: črnovrati ponirek, veliki kormoran, rjava čaplja, tatarska žvižgavka, raca
žličarka in druge, ki so jih opazili na Velenjskem jezeru. V Škalah je bilo registriranih šest
vrst predstavnikov red ujed, ki sodi med najbolj ogrožene. Prvenstvena vloga parka je v
naravovarstveni vzgoji in izobraževanju, hkrati pa park nudi dobre in zanimive rekreacijske
možnosti (TIC Velenje, 2010).
Soteska Hude luknje
Soteska Huda luknja leži med bregovi Tisnika in Pečovnika, kjer je prebila apnečasto gmoto.
Tisnik prepreda okoli 1,6 km odkritih rovov in podzemnih jam z izredno bogatim podzemnim
svetom. Področje Tisnika velja v Sloveniji za kraški svet z največjim številom podzemnih
objektov na kvadratni kilometer. V jamah si je v preteklosti iskal zavetje jamski medved.
Soteska Hude luknje je zaradi posebne lege in temu primernih ekoloških razmer botanično
izredno zanimiva. Tu so znana rastišča nekaterih rastlin, ki običajno uspevajo v
submediteranskem flornem območju, ter rastlin, ki so sicer značilne za Alpe in so ostanki
ledene dobe. Na nedostopni skali za vhodom v Hudo luknjo raste endemit kortuzovka
(Cortusa matthioli), ki jo lahko najdemo v Sloveniji le še na Uršlji gori. Skromnim
življenjskim pogojem v jamah so se prilagodile nekatere živali. V Hudi luknji so prvič našli
pajka (Troglophyphantes diabolicus). Posebnost je tudi komaj vidni, dvamilimetrski hrošček
Aphaobiella tisnicensis, ki je dobil ime po Tisniku. Ponikva prinaša iz objema teme Hude
luknje prosojne, bočno sploščene rakce - postranice (Niphargus scopicauda). Jama Huda
luknja predstavlja sedanjo vodno pot potoka Ponikve skozi Tisnik. Med raziskovanjem jame
so našli nekaj fragmentov črepinj, kosti in antični novec (TIC Velenje, 2010).

26

Medvedji rov - V jami Huda luknja
V jami Huda luknja se na levi strani nad Prpičevim previsom, v višini okoli 25 m, odpre
čudovit Medvedji rov, ki pa je obiskovalcem težje dostopen. Rov je dolg okoli 800 m in
izredno prostoren; v njem so med izredno lepimi kapniškimi oblikami naplavljeni kupi kosti
jamskega medveda. Na dnu soteske Hude luknje so ugodni temperaturni in vlažnostni pogoji
za uspevanje alpskih rastlin. V skalnih razpokah lahko med drugim najdemo tudi dvocvetno
vijolico (Viola biflora), marjetičastolistno nebino (Aster bellidiastrum), skorjasti kamnokreč
(Saxifraga crustata), skale pa obrašča planinski srobot (Clematis alpina). Na višjih
nedostopnih skalnih policah uspeva lepi jeglič (Primula auricula), medtem ko so skalna
pobočja prekrita s pisano vilovino (Sesleria varia). Kot botanično osebnost velja omeniti
trilistno valdštajnijo (Waldsteinia ternata subsp. Trifolira), ki uspeva na manjši površini na
dnu soteske Hude luknje. V Rdečem seznamu ogroženih praprotnic in semenk SR Slovenije je
uvrščena v kategorijo redkih vrst (TIC Velenje, 2010).
Jama Špehovka
Jama leži v Tisniku, približno 30 minut hoje od Hude luknje, ob Šaleški transverzali. Ta jama
je arheološko najbolj zanimiva v jamskem sistemu Tisnika. Prva izkopavanja so bila že leta
1934, zadnja pa leta 1990. Odkrili so orodje človeka iz stare kamene dobe, izmed 226
kamenih najdb in nekaj koščenih artefaktov sta edinstveni koščena konica in dve harpuni.
Znamenitost jame je lep medvedji obrus, kjer so vsi jamski medvedi drgnili svoj kožuh (TIC
Velenje, 2010).
Jama Pilanca
Približno sto metrov nad Hudo luknjo leži jama Pilanca, ki ima najlepši vhod izmed vseh jam
na Tisniku. Velja za delno raziskano, vendar arheološko najbolj zanimivo jamo. Krasijo jo
lepi kapniki. Ob vhodu so med drugo svetovno vojno izkopali črepinje prostoročno izdelane
keramike, kosti jamskega medveda in rimsko fibulo iz 2. stoletja (TIC Velenje, 2010).
Vranja peč - V Ložnici pri Šentilju / Velenje
Odkrijemo jo v Ložnici pri Šentilju, v bližini kmetije Vranjek. V apnenčastem hrbtu je voda
izoblikovala več kraških objektov, med katerimi je najbolj zanimiva jama v obliki črke S in
dolžini ok. 60 m. Nad vhodom v jamo je zanimiv, ok. 14 m visok skalni mož (TIC Velenje,
2010).
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Zaščitena območja
Natura 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države
članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.
Na varstvenih območjih želijo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali
pa so v Evropi že ogroženi. Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila seznam
naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv.
Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne
škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih Natura 2000 direktivi ne izključujeta
človeške dejavnosti. Vendar pa moramo zagotoviti, da te dejavnosti ne bodo ogrozile narave
(Natura 2000, 2010). Kot je razvidno iz spodnje karte, se območje Nature 2000 v Mestni
občini nahaja na njenem vzhodnem delu. Gre za območje, kjer razen manjših zaselkov in
samotnih kmetij prevladuje gozd in travnik, zato to za občino ne predstavlja večje ovire pri
razvoju. V območje NATURE 2000 pa je vključena tudi soteska Huda luknja.
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Karta 3: Območje Nature 2000 v Mestni občini Velenje
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Ekološko pomembna območja

Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa,
dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju
biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo
naravovarstvenih smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih
dobrin. Za gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000,
zavarovano območje ali območje naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih
pogojev in soglasja. Ekološko pomembno območje, ki sega v Mestno občino Velenje je
Velenjsko-Konjiško Hribovje, na vzhodnem delu občine (Arso, 2010).

Slika 4: Ekološko pomembna območja po Sloveniji

Vir: ARSO, 2010
Šaleška transverzala
Ne prezahtevna planinska pot poteka pretežno po obrobnih krajih občine, občasno tudi izven
njenih meja. Pot poteka od Velenje-Vinska gora-Paški Kozjak-Završe-Zgornji RazborZavodnje-Sleme-Bele vode-Skorno-Veliki vrh-Gora Oljka-Andraž-Silova-Laze-Velenje
(Sajko, 1986).
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Slika 5:Spomenik Josip Broz- Tito

Vir:
http://kraji.eu/PICTURES/korosko_savinjska/velenje_z_okolico/velenje/mestno_sredisce/IM
G_1729_velenje_mestno_sredisce_spomenik_josip_broz_tito_big.jpg

Tabela 6: Tematske, kolesarske in pešpoti v Mestni občini Velenje
TEMATSKE POTI
Turistična vinska pot Šentilj
pri Velenju
Učna pot Na obisku pri
čebelarju
Gozdna učna pot KonovoDeberca
Učna pot Kako gospodariti z
odpadki
Energija-ekologija
Od premoga do električne
energije

KOLESARSKE POTI
Šentjanška pot

POHODNIŠKE POTI
Graška Gora

Pot po Graški Gori

Jakec

Pot po Paškem Kozjaku

Veliki Koželj

Kolesarjenje med Šaleškimi
jezeri

Šaleška planinska pot
Paški Kozjak

Vir: Mestna občina Velenje
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Karta 4: Turistična karta Mestne občine Velenje
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4.1.3. Tradicionalne prireditve v MO Velenje
V Mestni občini Velenje skozi vse leto poteka kar nekaj prireditev. Večina prireditev poteka
bolj na lokalni ravni, nekaj pa jih ima tudi širši pomen. Te so Dnevi mladih in kulture, Skok
čez kožo ob dnevu rudarjev, Festival mladih kultur Kunigunda in Pikin festival.

JANUAR
• Mednarodno odprto prvenstvo v namiznem tenisu
• Mednarodni klavirski seminar
FEBRUAR
• Pustno rajanje
MAREC
• Jožefov sejem
• Akademija Poetična Slovenija (podelitev Čaše nesmrtnosti)
• Bolero (dobrodelna prireditev ob materinskem dnevu)
APRIL
• Jurijev sejem
• Kresovanje
• Očiščevalne akcije
• Salamijada v Šentilju
• Katarinin sejem
• Srečanje ljubiteljev buč
MAJ
• DMK (festival Dnevi mladih in kulture)
• Prvomajsko srečanje na Graški Gori
• Cvetlični sejem
• Lirikonfest – Herbersteinsko srečanje književnikov
• Podelitev mednarodne Pretnarjeve nagrade ambasadorju slovenske književnosti in
jezika po svetu
• Sovin tek
JUNIJ
• Noč ob jezeru
• Kresni večer na Kavčnikovi domačiji
• Adventure race (mednarodna prireditev)
• Konjeniško tekmovanje v preskakovanju ovir
• Mednarodno tekmovanje FSR – V za pokal MO Velenje
• Open regata Velenje
• Cviklov memorial
• Poletne kulturne prireditve (junij, julij, avgust)
• Turistični teden
• Množično kolesarjenje
• Večer pod Lipco
JULIJ
• Atletski miting (mednarodno tekmovanje)
• Skok čez kožo ob dnevu rudarjev
• Revija smučarskih skokov (mednarodno tekmovanje)
• VIP mednarodni teniški turnir
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• žetev na Grilovi domačiji
• Triatlon
• Turistični plavalni maraton
AVGUST
• Citrarski festival
• Mednarodni festival Graška gora poje in igra
• Festival mladih kultur Kunigunda
• Srednjeveški dan na Velenjskem gradu
• Starotrški dan v Šaleku
• Mednarodna šola Igorja Ozima
• Družinski vikend na Tuševem
SEPTEMBER
• Pikin festival
• Praznik MO Velenje
• Mlinarska nedelja
• Izlet z muzejskim vlakom
OKTOBER
• Jesenski sejem - 7. Golažijada
• Bučarija v Šmartnem ob Paki
• Jesen na Grilovi domačiji
NOVEMBER
• Vinska cesta v Šentilju pri Velenju
• Martinov praznik
• Martinovanje v Šentilju
DECEMBER
• Otvoritev jaslic na Velenjskem gradu
• Tradicionalni blagoslov konj v Šentilju pri Velenju
• Božično – novoletni sejem

Tabela 7: Turistični ponudniki v MO Velenje
TURISTIČNE AGENCIJE
Turistična agencija Kompas
Turistična agencija Palma
Turistična agencija Intelekta
Turistična agencija A&B
Turistična agencija Manager
Turistična agencija Relax
Turistična agencija Sonček
Turistična agencija Izletnik Celje
Reisewelt Trebuša

TURSTIČNA DRUŠTVA
Turistična zveza Velenje
Turistično društvo Velenje
Društvo lokalnih turističnih vodnikov Velenje
Počitniško društvo Kažipot
Turistično društvo Šalek
Turistično društvo Vinska Gora
Turistično društvo Šentilj
Društvo Revivas

Vir: Mestna občina Velenje, 2010
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4.1.4. Turistične informacije
Turistične informacije so na voljo v Turistično informacijskem centru v Velenju, ki ima svoje
prostore na Šaleški 3 v Velenju. Posamezni prospekti so na voljo tudi v hotelu, večjih
gostinskih obratih in v ostalih prenočitvenih objektih.
Informacije o aktualni turistični ponudbi so na voljo tudi na spletnih straneh TIC-a
www.velenje-tourism.si, na straneh občine www.velenje.si in straneh Festivala Velenje
www.festival-velenje.si. Informacije o turistični ponudbi, prenočitvenih zmogljivostih,
gostinskih objektih, številni zemljevidi pa so na voljo tudi na spletnih straneh Slovenske
turistične organizacije (STO).
Večje turistične prireditve se oglašujejo tudi v lokalnih medijih (VTV, radio Velenje, Naš
Čas). Prav tako pa se tam pojavljajo članki, reportaže o prireditvah. Turistične informacije pa
posredujejo tudi posamezna turistična društva, ki delujejo po naseljih znotraj občine.
Za potrebe promocije in obveščanja občina v največji meri uporablja tiskani material.
Brošure, karte, vodiče katere izdaja sama ali jih izdajo turistična društva.
4.1.5. Turistična ponudba sosednjih občin
Mestna občina Velenje meji na občine Šoštanj, Dobrna, Polzela, Žalec, Mislinja in mestna
občina Slovenj Gradec. Tudi v teh občinah so na voljo številne turistične znamenitosti, ki bi
jih lahko obiskali morebitni turisti iz Velenja. Tako se v bližini Velenja nahajajo Terme
Dobrna in Terme Topolšica. Oboje imajo na voljo bazenske komplekse, wellness centre, na
voljo pa so tudi prenočitvene zmogljivosti (Terme Dobrna, 2010). V občini Žalec se nahajajo
številne kulturne in naravne znamenitosti. Najbolj pomembne so Rimska nekropola v
Šempetru, Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva, Jama Pekel in ribnik Vrbje (ZKST, 2010).
V občini Polzela je na ogled rojstna hiša Neže Maurer, grad Komenda, graščina in park Šenek
ter Tajna jama (Turistično društvo občine Polzela, 2010). V občini Slovenj Gradec je
turistično zanimiv stari del mesta z številnimi kulturnimi znamenitostmi in pa grad Vodriž
(Občina Slovenj Gradec, 2010). Po vseh sosednjih občinah pa so na voljo tudi številne peš
(Gora Oljka, Uršlja gora, vznožje Pohorja) in kolesarske poti. V bližini občine Velenje pa se
nahajajo tudi Golte. Te sicer ne mejijo na samo občino, vendar pa niso preveč oddaljene za
morebiten obisk. Pozimi je tu smučarsko središče, poleti pa so tu na voljo številne pohodne
poti.
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4.2. TURISTIČNI OBISK
Tabela 8: Število prenočitev domačih in tujih turistov po vrstah nastanitvenih objektov

HOTEL
PENZION
PRENOČIŠČA
KAMP
TURISTIČNE
KMETIJE Z
NASTANITVENIMI
ZMOGLJIVOSTMI
SOBODAJALSTVO
SOBE
PLANINSKI
DOMOVI IN KOČE
DRUGI
GOSTINSKI IN
NASTANITVENI
OBJEKTI

2005
12285
501
760
/
/

2006
12958
236
784
998
130

2007
16713
1127
731
1370
67

2008
17175
1167
467
1116
112

2009
12193
1670
787
784
119

170
170
/

189
189
/

105
105
52

/
/
/

/
/
/

773

472

142

/

/

Vir: Anketa o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in vrstah nastanitvenih objektov,
SURS 2010
Tabela 9: Prihodi domačih in tujih turistov po vrstah nastanitvenih objektov

HOTEL
PENZION
PRENOČIŠČA
KAMP
TURISTIČNE
KMETIJE Z
NASTANITVENIMI
ZMOGLJIVOSTMI
SOBODAJALSTVO
SOBE
PLANINSKI
DOMOVI IN KOČE
DRUGI
GOSTINSKI IN
NASTANITVENI
OBJEKTI

2005
6596
271
406
/
/

2006
7158
164
316
407
75

2007
7802
627
213
564
32

2008
7957
701
168
623
51

2009
6400
544
257
433
58

85
85
/

101
101
/

47
47
52

/
/
/

/
/
/

514

321

101

/

/

Vir: Anketa o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in vrstah nastanitvenih objektov,
SURS 2010
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V letu 2009 so v mestni občini zabeležili 7692 turističnih prihodov in 15553 prenočitev.
Največ prenočitev je v hotelih, sledijo prenočišča, v sezoni pa tudi kamp. Število prihodov in
prenočitev je od leta 2005 vseskozi naraščalo, v zadnjem letu pa je sledil manjši padec.
V letu 2008 je v hotelih prišlo največ gostov meseca junija in julija. Kamp obratuje od meseca
maja pa do septembra, največ gostov pa je po pričakovanju v poletnih mesecih, avgusta in
julija. V penzione je največ gostov prišlo v juniju in v avgustu, prenočišča pa je največ
gostov obiskalo januarja in junija. Turistične kmetije pa so bile najbolj obiskane v avgustu.
Podobni rezultati so tudi za leto 2009. V hotelih je bilo največ gostov septembra in julija, v
penzionih junija in novembra, v prenočiščih septembra in na turističnih kmetijah septembra in
avgusta. Tako kot v preteklem letu je tudi v letu 2009 kamp največ gostov obiskalo avgusta in
julija.
Skladno s podatki o prihodu turistov se gibljejo tudi številke o številu prenočitev. Z izjemo
kampa in turističnih kmetij, kjer je izrazit višek prihoda turistov v poletnih mesecih in takrat
zabeležijo tudi največ prenočitev, pa za ostale nastanitvene objekte to ne velja. Razlike o
številu prihodov turistov in o številu prenočitev se skozi leto le malo spreminjajo in ni zaznati
večjih nihanj po posameznih mesecih. Tako na primeru mestne občine Velenje ne moremo
govoriti o sezonskem turizmu.
Glede na narodno pripadnost je v letu 2009 v Mestni občini Velenje prenočilo največ nemških
državljanov (1737), sledijo srbski državljani (1433), nato pa avstrijski državljani (1119).
Glede prihodov turistov v letu 2009 pa jih je največ prispelo iz Nemčije (860), sledijo gostje
iz Italije (668) nato pa gostje iz Avstrije (576) (Prihodi in prenočitve turistov po občinah,
državah in vrstah nastanitvenih objektov, 2009).
Povprečna doba bivanja turistov v Velenju je okoli dva dneva. Leta 2008 je bila 2,11 dneva in
leta 2009 je povprečna doba bivanja znašala 2,02 dneva.
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Tabela 10: Prenočitvene zmogljivosti in prihodi turistov v Mestni občini Velenje in Sloveniji

LETO SOBE

2005
2006
2007
2008
2009

29718
30794
31464
31954
34865

SLOVENIJA
PRIHODI
ŠT.
SOBE
PRENOČITEV
2395010
2484605
2681178
2766194
2722002

7572584
7722267
8261308
8411688
8302231

VELENJE
PRIHODI ŠT.
PRENOČITEV

88
133
218
160
160

7872
8542
9412
9500
7692

14489
15767
20307
20037
15553

Vir: Anketa o prenočitvenih zmogljivostih po občinah in vrstah nastanitvenih objektov, SURS
2010
Število sob v Sloveniji je od leta 2005 v naraščanju. Podobno velja tudi za Velenje, kjer
število sob do 2007 narašča, sledi pa manjši upad. Prihodi turistov v Slovenijo naraščajo,
manjši padec je le zadnje leto. Padec v zadnjem letu je zaznati tudi v Velenju. Podoben trend
velja tudi za število prenočitev, tako na ravni Slovenije kot mesta Velenje. Iz teh podatkov
lahko sklepamo, da so turistični trendi v Velenju primerljivi s trendi na državni ravni.

Tabela 11: Prenočitvene zmogljivosti in prihodi turistov v Velenju med letoma 1986-2009
LETO
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

ŠTEVILO SOB
/
/
/
/
/
68
67
67
65
55
30

ZMOGLJIVOST LEŽIŠČ
/
/
/
/
/
138
138
142
134
114
74

PRIHODI
10771
9995
9647
7917
6714
4278
4966
5139
4259
3092
1532

PRENOČITVE
25945
22450
19351
17676
13072
10355
9663
12170
11809
8000
4235

Vir: Surs, 2010
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Graf 3: Število sob v Velenju med letoma 1991-2009
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Vir:Surs, 2010
Graf 4: Prihodi turistov v Velenju med letoma 1986-2009
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Vir:Surs, 2010
Število sob se je od leta 1991 vseskozi zmanjševalo in do leta 1996 celo razpolovilo. V
povezavi z številom sob se je podobno zgodilo tudi s številom ležišč. Prihodi turistov od leta
1986 vseskozi upadajo. Leta 1986 je bilo 10771 prihodov turistov, leta 1996 pa le še 1532.
Podobno velja tudi za prenočitve, kjer je prav tako upad od leta 1986. Sledi rahel dvig leta
1993 in 1994, nato pa zopet padec.
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Tabela 12: Število nočitev v hotelu Paka
MESEC
Nov 08
Dec 08
Jan 09
Feb 09
Mar 09
Apr 09
Maj 09
Jun 09
Jul 09
Avg 09
Sep 09
Okt 09
Skupaj

ŠT.NOČITEV
950
750
850
500
740
610
430
660
830
830
1150
600
8900

Vir: Almanah 2010, 2009

Tabela 13: Število nočitev v hotelu Razgoršek
MESEC
Nov 08
Dec 08
Jan 09
Feb 09
Mar 09
Apr 09
Maj 09
Jun 09
Jul 09
Avg 09
Sep 09
Okt 09
Skupaj

ŠT.NOČITEV
135
100
281
88
124
137
126
156
408
305
506
144
2510

Vir: Almanah 2010, 2009
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Tabela 14: Število nočitev mesečno v Mestni občini Velenje

JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC

2008
1988
1201
1372
1420
1520
2441
2170
1995
2143
1185
1494
1108

2009
1585
777
1299
1015
873
1263
1764
1912
2557
888
963
655

Vir: Surs, 2010

Največ nočitev v hotelu Paka je opravljenih v mesecih septembru, novembru in januarju,
najmanj pa v mesecih maj in februar. V hotelu Razgoršek je največ nočitev prav tako
septembra in julija, najmanj pa februarja in decembra. Podobna slika pa je tudi za celotno
mesto Velenje. Največ nočitev je septembra, avgusta in julija, najmanj pa v mesecih
decembru, februarju in maju. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da v Velenju ne moremo
govoriti o sezonskem turizmu, saj v nobenem mesecu ni izrazitega odstopanja v številu
nočitev. Večina gostov, ki bivajo v hotelih, so povezani bodisi s poslovnim ali prireditvenim
turizmom. Ker pa v poletnih mesecih (julij in avgust) prenoči kar nekaj turistov in ker v teh
mesecih poslovni turizem ni tako prisoten, lahko vseeno potrdimo, da je določen delež tudi
prostočasnih turistov.
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5. NAJBOLJ OBISKANE TURISTIČNE ZNAMENITOSTI
5.1. PIKIN FESTIVAL

Pikin festival je največji otroški festival v Sloveniji, ki se odvija že petnajst let. Iz prvotne
enodnevne prireditve je prerasel v osemdnevno dogajanje na številnih lokacijah v Velenju.
Tam so leta 1990 sodelavci Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje in Kulturnega
centra Ivana Napotnika prvič pripravili nadvse zanimiv, ustvarjalen in živahen dan za otroke,
poimenovali pa so ga po priljubljeni knjižni junakinji. Kmalu je prireditev začela rasti, v
program so vstopale nove vsebine in številni novi sodelavci so se pridružili organizaciji.
Prireditev se je tudi preselila iz prvotne lokacije v Rdeči dvorani v Belo dvorano in na
območje TRC Jezera. Tudi obiskovalcev, je iz leta v leto več. Pikin festival tako zadnja leta
obišče že več kot 65 tisoč obiskovalcev. V času festivala deluje več kot 100 Pikinih
ustvarjalnih delavnic, veliki in mali gledališki oder, pravljični in koncertni oder, v mestu so
razstave, Pikin kino, humanitarna akcija. Pikin festival se zaključi s Pikinim dnevom (Festival
Velenje, 2010).
5.2. MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE
Muzej premogovništva je bil ustanovljen že leta 1957, takrat pod imenom Muzej slovenskih
premogovnikov. Muzej je bil odprt 8. oktobra 1966 in je skoraj 40 let deloval na Velenjskem
gradu. Konec leta 1998 so v premogovniku Velenje preselili pridobivanje premoga iz
območja Škal v nov, preloški del in takrat se je muzej preselil v opuščene podzemne prostore
jame v Škalah. V muzeju je prikazano pridobivanje premoga nekoč in danes. Muzej obsega
dve stalni zbirki; stalna zbirka v podzemnih prostorih in stalna zbirka slovenskega
premogovništva v Beli garderobi. V prvi zbirki je možen ogled delovišč nekdanjega
premogovnika, sledi ogled skozi mehanizirane jamske prostore iz zadnjih nekaj desetletij
razvoja velenjskega premogovnika in na koncu še vožnja z podzemno železnico. V sklopu
muzeja premogovništva pa deluje tudi Industrijsko ekološki muzejsko izobraževalni center. Z
muzejem upravlja Premogovnik Velenje v sodelovanju z Mestno občino Velenje in Muzejem
Velenje. Skupaj z muzejem v Mežici in Idriji tvorijo podzemne muzeje rudarstva v Sloveniji
(Muzej premogovništva Slovenije, 2010). V letu 2009 so imeli 25.401 obiskovalca (Špegel,
2010).

.
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5.3. GRAD VELENJE IN MUZEJ VELENJE
Velenjski grad je eden najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji. V zgodovinskih virih se prvič
omenja leta 1270. Njegovi prvi lastniki in graditelji so bili gospodje Kunšperški, sledili so jim
njihovi sorodniki gospodje Ptujski, nato je postal last družine Liechtensteinskih. Potem je
pogosto menjaval lastnike. Družina Wagen von Wagensberg je v 16. stoletju stavbo
popolnoma prenovila: napol trdnjavsko zasnovani grad je spremenila v renesančno rezidenco.
Med pomembnejše lastnike sodita konec 19. stoletja še Karl in Bianca Adamovich. Zadnji
lastnik gradu, grof Coronnini-Kromberg, ga je uporabljal le kot poletno rezidenco do leta
1943, ko so ga po kapitulaciji Italije Nemci kot italijanskega državljana izgnali iz Velenja. Po
2. svetovni vojni je grad prešel v last splošnega družbenega premoženja. V njem so uredili
stanovanja, veliko notranje opreme je bilo uničene in stavbi je grozil propad. Leta 1957 je
velenjski premogovnik na gradu ustanovil Muzej slovenskih premogovnikov z namenom
ohranjati in predstavljati zgodovino vseh naših premogovnikov Postopoma so v njem začeli
urejati prve zbirke, hkrati se je začela intenzivna sanacija stavbe. Prva urejena zbirka v
muzeju je bila Zbirka slovenskih premogovnikov, ki je bila javnosti predstavljena leta 1966.
V okviru te zbirke je bila kasneje izdelana tudi maketa rudniške jame, v kateri so obiskovalci
lahko podoživeli rudniško okolje. Premogovniško zbirko je dopolnila zbirka ostankov
mastodonta, ki so jih našli leta 1964 v Škalah. Leta 1971 je muzej pridobil še izjemno
pomembno zbirko afriške umetnosti Františka Foita, kasneje pa je svoje zbirke širil še na
druga področja. Najnovejša nosi naslov Šaleška dolina od 10. do 17. stoletja in predstavlja
kulturo bivanja vseh slojev prebivalstva v dolini. Danes je v Muzeju Velenje na ogled enajst
stalnih muzejskih in galerijskih zbirk:
-

Zbirka ostankov mastodonta
Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem
Zbirka baročne umetnosti iz cerkve Sv. Jurija v Škalah
Afriška zbirka Františka Foita
Rekonstrukcija trgovine z mešanim blagom z začetka 20. stoletja
Rekonstrukcija gostilne z začetka 20. stoletja
Ko je Velenje postajalo mesto
Šaleška dolina 1941-1945
Zbirka slikarja Lojzeta Perka
Zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje
Zbirka kiparja Cirila Cesarja (Muzej Velenje, 2010)

Poleg zbirk v prostorih na Velenjskem gradu predstavlja muzej tudi Muzej usnajrstva na
Slovenskem, Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju, Kavčnikovo domačijo v Zavodnju nad
Šoštanjem, ki je zaradi svoje dimnične zasnove izjemen kulturni spomenik ljudske
arhitekture, ter spominski sobi v Topolšici in na Graški Gori. (Grad Velenje, 2010). V letu
2009 je bil skupni obisk Muzeja Velenje 8016 obiskovalcev. Od tega je bilo 4494 skupin in
1993 posameznih obiskovalcev. Tujih gostov je bilo 988 (Mihelak.V., 2010).
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Slika 6: Grad Velenje

Vir:
http://www.slovenia.info/pictures%5CTB_attractions%5C1%5C2004%5CPoles_velenjski
-grad2_36373.jpg
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6. REKREACIJSKI OBJEKTI
6.1. ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD RDEČA DVORANA
Rdeča dvorana predstavlja največji pokriti vadbeni in prireditveni prostor ter enega
centralnih športnih objektov mesta Velenje. Dvorana dimenzij 66 x 66 metrov je bil zgrajena
leta 1975, kot večnamenski objekt. V času svojega delovanja je doživela nekaj rekonstrukcij
in posodobitev, saj njena arhitekturna zasnova omogoča prilagajanje različnim programom.
Rdeča dvorana je locirana ob vstopu v mesto Velenje in predstavlja začetek zelenega
rekreacijskega pasu, južno od centra mesta, ki je v neposredni bližini. Notranjost dvorane je
organizirana kot dvoetažna dvorana s spremljajočimi prostori na obodu dvorane. Glavni in
servisni izhodi so locirani na več mestih na J,S in Z strani v pritličju in V na etaži. Na tem
delu je dvorana naslonjena na breg in cesto (Rdeča dvorana, 2010).
Slika 7: Rdeča dvorana

Vir: http://www.velenje-tourism.si/imagelib/huge/aktivne_pocitnice/rdeca_dvorana.jpg
V sklopu ŠRZ Rdeča dvorana pa delujejo še pokriti bazen, mestni stadion in kotalkališče.
Pokriti bazen Velenje je lociran v rekreacijskem pasu južno od Šaleške ceste, v neposredni
bližini centra mesta. Bazen je bil zgrajen leta 1971. Žal izvedba del ni bila najkvalitetnejša,
tako, da je zaradi napak bilo nujno del objekta odstraniti. Leta 1984 je bil zgrajen nov del
oziroma objekt korita bazena in strojnice. Kljub tej posodobitvi je bazen in ponudba kmalu
postala preskromna za potrebe sodobnega časa. Zaradi tega je bila v letih 2006/2007
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izvedena "Prenova in razširitev pokritega bazena". Pokriti bazen obsega veliki in mali
plavalni bazen, fitnes studio in savna center (Rdeča dvorana, 2010).
Mestni stadion Velenje je eden od večjih centralnih športnih objektov v Velenju in je hkrati
največji odprti vadbeni prostor v mestu. Kompleks je lociran v neposredni bližini Škalskega
jezera, oddaljen dobre 3 km od centra mesta, zgrajen pa je bil leta 1955 (Rdeča dvorana,
2010).
Slika 8: Mestni stadion

Vir: http://katalog.sportnicentri.si/katalog2008/sc_better2-web-images

Kotalkališče je bilo zgrajeno in predano v uporabo leta 1962. Obstoječi kompleks površine je
približno 18.000 m2 , sestavljajo pa ga trije deli: Glavna ploščad kotalkališča s tribuno,
spremljajoči objekt, krožna steza po kompleksu. Celoten objekt je gradbeno dotrajan in tako
samo delno uporaben. Zaradi prenehanja delovanja Kotalkarsko-drsalnega kluba je bil objekt
programsko nezaseden, razen občasnih prireditev. V letih 2005 – 2007 so v sodelovanju z
ustanoviteljem oz. lastnikom Mestno občino Velenje na glavni ploščadi izvedli investicijsko
vzdrževalna dela: preplastitev glavne ploščadi z asfaltom, ureditev igrišča za mali nogomet in
rokomet, ureditev košarkarskega igrišča. Objekt je v največji meri namenjen rekreacijskim
dejavnostim igranju malega nogometa in košarke. Občasno pa objekt uporabljajo tudi šole in
vrtci za izvedbo svojih programov ter svet za preventivno vzgojo v prometu za tečaje varne
vožnje s kolesi (Rdeča dvorana, 2010).
Rdeča dvorana je v prvi vrsti namenjena domačinom, kot objekt za rekreacijo. V njej pa skozi
vse leto potekajo razne prireditve tako športne, kulturne, gospodarske, sejmske kot družabne,
kar do neke mere vpliva tudi na turistični razvoj. V zadnjih letih sta dva največja dogodka
Jarnovičev memorial-rokometni turnir in Odprto prvenstvo Velenja v namiznem tenisu.
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6.2. TURISTIČNO- REKREACIJSKI CENTER JEZERO
Turistično rekreacijski center Jezero se nahaja na območju treh jezer. Območje ponuja
številne možnosti za rekreacijske dejavnosti.
Urejene so sprehajalne poti: Pot od Škalskega jezera do Bele dvorane in nazaj-3300m
Pot od mostu do ribiške koče Šoštanj-2800 m
tekaške proge: Mala tekaška pot okoli Škalskega jezera- 2300m,
Velika tekaška pot okoli Škalskega jezera-3700m
kolesarske poti: Kolesarska pot okoli Velenjskega jezera-7500m
zunanja tenis igrišča,
dvoransko tenis igrišče in fitnes center v Beli dvorani
igrišče za odbojko na mivki, nogometno igrišče, košarkarsko igrišče
možnost izvajanja različnih vodnih športov (TIC Velenje,2010).
V sklopu turističnega centra pa je tudi restavracija Jezero in vrtičkarsko naselje Kunta Kinte.
Vrtičkarsko naselje Kunta Kinte je nastalo na ozemlju, kjer je potekalo rudarjenje. V
preteklosti so hiške predstavljale rudarske lope, kjer so rudarji hranili svoje orodje za
obdelavo vrtičkarskih površin in kjer so preživljali prosti čas. Danes je to vikend naselje.
Glavni uporabnik TRC Jezero so domačini, ki to območje uporabljajo za preživljanje prostega
časa in rekreacijo.

Slika 9: Vrtičkarsko naselje Kunta Kinte

Avtor: Kristina Janežič
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Slika 10: Restavracija Jezero

Avtor: Kristina Janežič

Slika 11: Bela dvorana

Avtor: Kristina Janežič
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7. PROJEKTI V MESTNI OBČINI VELENJE
Mestna občina Velenje v prihodnosti želi povečati vlogo turizma, zato so na občini pripravili
številne projekte in tudi Strateško razvojni dokument. Projekti s področja turizma, ki naj bi se
v prihodnje razvili na območju občine pa so zajeti tudi v Regionalnem razvojnem planu
Savinjske regije za obdobje 2007-2013 in v sklopu projektov regije SAŠA.

7.1. PROJEKTI V OKVIRU REGIJE SAŠA
-

Sanacija Velenjskega gradu
Obnova gradu Šalek
Obnova galerije Velenje
Etno muzej Grilova domačija Velenje
Etnološki muzej Petek
Volkov mlin v Vinski Gori
Izgradnja multi centra za adrenalinske športe na območju letnega bazena
Prostorska in programska revitalizacija kotalkališča
Razširitev pokritega bazena
Ureditev in dograditev smučarsko skakalnega centra in smučišča Šalek v Velenju

7.2. PROJEKTI MESTNE OBČINE VELENJE
1. Vila Bianca- evropski projekt v izvajanju
V okviru tega projekta so na drugi in tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi«, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, na razvojno prioriteto »razvoj regij« uspešno prijavili
projekt Prenova mestnih jeder- Vila Bianca- І in ІІ faza. Ti dve fazi vključujeta ureditev
zunanjega dvigala z njegovo nabavo in montažo, ureditev pomožnih prostorov (ogrevanje,
drugi pomožni prostori), dokončna ureditev prostorov v pritličju in prvem nadstropju objekta
(inštalacije, tlaki, notranji ometi, vgrajena oprema), vključno z nabavo in montažo opreme,
izvedbo zunanje ureditve v obsegu, potrebnem za zagotovitev obratovanja objekta. Po izvedbi
prve faze bo dano v uporabo 624 m² površin.
2. CUSTODES- evropski projekt v izvajanju

Namen projekta CUSTODES – Cultural Sites and Tourism: Development of European
Strategies, sofinanciranega s strani Programa teritorialnega sodelovanja na področju Srednje
Evrope, je razvoj manj znanih turističnih destinacij, kamor Velenje z »dolino gradov«, kot še
neizkoriščenim potencialom zagotovo sodi.Cilj projekta je izdelava lokalnih turističnih
strategij, razvoj novih turističnih destinacij in IKT orodij za podporo manj obiskanim
destinacijam. V okviru projekta bomo vzpostavili vsaj eno pilotno območje –novo turistično
točko, izbrano kot najprimernejšo v okviru izdelane analize.
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Projekt traja 30 mesecev – od decembra 2008, do maja 2011. Vodilni partner projekta je
Provinca Rimini (Italija), ostali partnerji ob MO Velenje pa so IPAK - Inštitut za simbolno
analizo in razvoj informacijskih tehnologij (Slovenija), Amitié (Italija), Kujawsko-Pomorskie
vojvodstvo (Poljska), International Centre for Information Management Systems and Services
(Poljska), Cross Czech a.s. (Češka)
V okviru projekta bodo v letih 2009, 2010 in 2011 izdelali analizo turističnih potencialov,
razvili skupno strategijo razvoja turističnih destinacij in vzpostavili nove turistične točke.

3. BICY
BICY - Cities and Regions of Bicycles je projekt namenjen razvoju celostnega in
trajnostnega načrtovanja kolesarske politike v urbanih območjih ter hkrati spodbujanju zdrave
in okolju prijazne vrste mobilnosti. Med glavnimi cilji projekta so izmenjava, razširjanje in
prenos dobre prakse v zvezi z upravljanjem ukrepov, povezanih z zmanjševanjem okoljskih
obremenitev, ki izvirajo iz prometa.
V Mestni občini Velenje so se za sodelovanje v projektu BICY odločili zaradi potreb po
razvoju trajnostnega urbanega transporta (predvsem kolesarjenja), saj se dobro zavedamo,
kako pomembni so uresničevanje določil evropske in nacionalne zakonodaje na področju
varstva okolja, prometa in kakovosti zraka ter zmanjšanje rabe energije in posledično
zmanjšanje emisij CO2. V okviru projekta so predvidene pilotne aktivnosti (implementacija
inovativnega mestnega kolesarskega sistema - sistem izposoje koles) ter druge dejavnosti z
namenom povečevanja ozaveščenosti - tako pri ekoloških kot tudi pri varnostnih vprašanjih.
Na ta način lahko prispevamo k doseganju višje kakovosti življenja.

4. Sončni park
Namen projekta: Z dodajanjem novih vsebin na lokaciji Sončnega parka, bodo z
rekreacijskimi, izobraževalnimi, razvojnimi, umetnostnimi, kulturnimi, turističnimi in
doživljajskimi aktivnostmi oživeli omenjeno lokacijo ter neposredno mesto Velenje. Celotni
projekt ima pomemben demonstracijski značaj uporabe modelov učinkovite rabe energije in
uporabe obnovljivih virov energije– sončne energije na javnih površinah. S postavitvijo
energetsko pasivnega objekta in z izobraževalnimi vsebinami v objektu bomo neposredno in
posredno vplivali na zmanjšanje rabe energije ter s tem tudi zmanjšanje emisije CO v okolje.
Vplivali bodo na energetsko ozaveščenost prebivalcev na nacionalnem nivoju, kot tudi na
lokalne, regionalne in nacionalne oblasti. Sončni park bo evropski primer celostnega
reševanja energetske samozadostnosti dane lokacije na osnovi sončnega vira energije ter bo
podlaga za multidisciplinarne storitve in multiplikativnost pasivnih ter solarnih tehnologij na
druge javne površine. Inovativne implementirane vsebine na temo izkoriščanja sončnega vira
energije so zasnovane kot demonstracijski modeli, ki bodo celostno prikazovali trajnostni
energetski razvoj, varstvo okolja in zmanjšanje negativnih vplivov na klimatske spremembe,
na različne načine, primerne za vse ciljne skupine. Projekt je Mestna občina Velenje prijavila
za pridobitev nepovratnih sredstev iz programa LIFE +, projekt bo trajal od leta 2008 do leta
2012.

50

5. Smučarsko skakalni center

Z ureditvijo večnamenskega smučarsko–skakalnega centra želijo povečati skakalnico K 85 na
K 110 in omogočiti izvedbo tekmovanj v smučarskih skokih na najvišjem
nivoju ter ustvariti boljše pogoje Smučarsko skakalnega kluba za njegovo delovanje, obnoviti
uničeno skakalnico K 55 in urediti 5.000 sedišč ob izteku skakalnic. Potrebno je zgraditi
večnamenski prostor ob izteku skakalnice, nov betonski zaletni stolp s panoramskim
dvigalom, zaletno rampo za skakalce, razgledni plato in gostinski lokal. Projekt zajema tudi
izgradnjo podzemnega hodnika za skakalce in turiste iz izteka skakalnice K 110 in K 55 do
spodnje postaje panoramskega dvigala in izgradnjo varovalne ograje okoli centra. Z
izboljšanjem ponudbe želijo oživiti kompleks centra, mu dodati nove vsebine in odpreti nova
delovna mesta.
6. Revitalizacija Vile Biance
Namen in cilj projekta: Vila Bianca je obnova objekta Vila Bianca. Sama obnova objekta je
razdeljena v dve fazi. V okviru prve faze projekta (obdobje 2007 2009) bodo izvedena
naslednja dela: nakup objekta (izdelava projektne, tehnične in investicijske dokumentacije za
celoten projekt), sanacija in gradbena rekonstrukcija celotnega objekta (sanacija in
rekonstrukcija objekta, obnovitev strehe in fasade, ureditev zunanjega dvigala z njegovo
nabavo in montažo), ureditev pomožnih prostorov, dokončna ureditev prostorov v pritličju in
prvem nadstropju objekta, vključno z nabavo in montažo opreme, izvedba zunanje ureditve v
obsegu, potrebnem za zagotovitev obratovanja objekta. Po 2 izvedbi prve faze bo dano v
uporabo 624 m površin. Namen občine je tudi pridobitev finančnih sredstev za izvedbo
druge faze projekta, ki naj bi se izvajala v obdobju 2008–2010 in znotraj katere se bodo
zaključila dela pri urejanju drugega nadstropja in mansarde ter zunanjosti ureditve objekta
(dokončna zunanja ureditev). S predvidenimi sredstvi bodo v prvi fazi projekta financirali:
sanacijo in gradbeno rekonstrukcijo celotnega objekta (sanacija in rekonstrukcija objekta,
obnovitev strehe in fasade).
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7.3. REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM SAVINJSKE REGIJE 2007-2013

V regionalnem razvojnem programu Savinjske regije so predvidene štiri prioritete, ena izmed
njih je tudi regija inovativnega turizma.
Prioriteto bosta realizirala dva programa in 11 ukrepov za turistično gospodarsko rast in
konkurenčnost regijskega turističnega gospodarstva. Program Panalp bo s 6 ukrepi povezal in
akvitiral nekoriščene ali razdrobljene resurse podeželja in kulturne dediščine in ustvaril
pogoje za hitro rast obrobnega podjetništva na podeželju. S Programom Savinjska regija
turistična destinacija v Evropi regij, pa bo regija nadgradila model regijskega turizma na vseh
ravneh, oblikovala in organizirala turistično destinacijo, ter razvila nove oblike managementa
turistične destinacije na regionalni in subregionalni ravni.
Prvi program je PANALP, ki je razdeljen na 6 ukrepov:
1. DEŽELA CELJSKA – celovita prenova in programsko usposabljanje štajerskih gradov in
dvorcev
V okviru tega projekta Mestna občina Velenje kot investitor kandidira z dvema projektoma
Grad Šalek- prezentacija in Grad Velenje- prenova in prezentacija. Celotna vrednost projekta
Grad Šalek je 72000 evrov, od tega bo približno polovico sredstev prispevala občina, polovico
pa jih bo iz Evropske unije in države. Projekt grad Velenje pa bo stal 258000 evrov, 95000
evrov je predvidenih iz Evropske unije in prav toliko iz občine, 68000 jih bo še iz drugih
virov.
2. ORANS – sanacija, rekonstrukcija in programsko-ponudbena prenova samostanskih
kompleksov in romarskih središč
Pri drugem ukrepu Občina Velenje znotraj RRP-ja nima nobenega projekta.
3. PRANGER – sanacija, prenova in revitalizacija mestnih, trških in vaških naselbinskih
dediščinskih območij
Pri ukrepu Pranger bo občina Velenje kot nosilec projekta sodelovala s projektom Velenjecelovita prenova zgodovinskih mestnih središč. Projekt je ocenjen na 17120000 evrov.
Evropska unija in država bosta prispevali 6848000 evrov, občina 5136000 evrov, ostalih
sredstev pa bo 5136000 evrov.
4. TRADICIJA ZA PRIHODNOST – razvoj sonaravnega kmetovanja, prenova in
ekonomizacija podeželske dediščine in tradicije.
Pri četrtem ukrepu so za območje Velenja predvideni kar trije projekti. Nosilec prvega
projekta je ERICO Velenje, gre pa za projekt Savinjsko-šaleška kolesarska reggija.Vrednost
projekta 644000 evrov, od tega bo več kot polovico sredstev prispevala Evropska unija in
regionalni skladi. Drugi projekt je Kmečka tržnica z mesnico, nosilec pa Kmetijska zadruga
Šaleška dolina. Celotna vrednost projekta je 1042000 evrov in tudi tu bo večino sredstev
prišlo iz Evropske unije in države. Zadnji projekt pa je Obrat predelave kmetijskih pridelkov,
njegov nosilec pa je občina Velenje. Ta projekt pa je vreden 100000 evrov, 50000 evrov bo iz
Evropske unije in regionalnih skladov, 50000 evrov pa bo prispevala občina.
5. NATURA – program varstva in razvoja območij Natura 2000 in regijskih in krajinskih
parkov.
Pri tem ukrepu pa je na območju Velenja predviden Krajinski park Paški Kozjak. Projekt
vključuje izdelavo strokovnih podlag, ustanovitev, sprejem načrta varstva in razvoja,
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izgradnja parkovne infrastrukture. Nosilci projekta so partnerske občine Velenje, Dobrna,
Vojnik, Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice in Republika Slovenija. Projekt Krajinskega parka
je vreden 2450000 evrov, polovico denarja bo zagotovila Evropska unija, ostalo polovico pa
občine in drugi viri financiranja.
6. DEDIŠČINSKI INKUBATOR – ustanovitev in izgradnja raziskovalnega, izobraževalnega
in izvajalskega (podjetniškega) centra za prenovo kulturne dediščine.
V okviru tega ukrepa velenjska občina nima prijavljenih ukrepov.
Drugi program pa je SAVINJSKA REGIJA – TURISTIČNA DESTINACIJA V EVROPI
REGIJ. Ta program pa je razdeljen na štiri ukrepe. Pri prvem in tretjem ukrepu bo vključena
tudi Mestna občina Velenje. Pri drugem ukrepu Podjetništvo in inovativnost v turizmu in
četrtem ukrepu Destinacijski menegment pa občina ni vključena.
1. Turistične cone regije
Pri prvem ukrepu, ki predvideva uvedbo turističnih con, je za območje Velenja predvidena
Turistična cona Velenje. Znotraj tega pa sta pripravljena dva programa. Prvi je Letno zimski
zabavno rekreacijski Park Velenje. Nosilec programa je TRC Jezero, vrednost pa je 30000000
evrov. Pri tem programu je večina sredstev predvidenih iz drugih virov financiranja. Drugi
program pa je Golf center, nosilec pa je zasebno podjetje Birt d.o.o. Vrednost programa je
1670000 evrov. Tudi ta program bo financiran iz zasebnih sredstev, delno pa še iz Evropske
unije in regionalnih skladov.
3. Športna in turistična infrastruktura
Pri ukrepu športna in turistična infrastruktura je predviden nastanek Centra Velenje, ki bi
vključeval različne športne objekte. Prvi program je Izgradnja multi centra za adrenalinske
športe: rolanje, deskanje, vožnja z BMX kolesi, stena za prosto plezanje, adrenalinski park in
še druge aktivnosti. Drugi program je Prostorska in programska revitalizacija kotalkališča,
tretji program pa Prenova in razširitev pokritega bazena. Nosilec vseh treh programov je ŠRZ
Rdeča dvorana. Zadnji program pa je Ureditev in dograditev smučarskega skakalnega centra,
ureditev smučišča Šalek. Nosilec tega programa pa je Občina Velenje in smučarski klub
Velenje. Vrednost vseh programov je 3790000 evrov (Regionalni razvojni program Savinjske
regije 2007-2013, 2006).
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7.4. STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENT MESTNE OBČINE VELENJE 2008
Občina Velenje je v svoji strategiji pripravila pet glavnih ciljev in zasnov z operativnimi
programi. Pet glavnih ciljev je gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost
življenja. Pod gospodarstvo pa so uvrščene tudi smernice za razvoj turizma.
Strateški razvojni dokument je bil narejen na podlagi anket med turističnimi delavci v občini
in naključno izbranimi anketiranci. Tako so turistični delavci pri razmišljanju o razvojnih
priložnostih občine Velenje postavili turizem na zelo pomembno mesto. Tudi naključno
izbrani anketiranci so postavili razvoj turizma kot prvo razvojno priložnost. Kot glavne
priložnosti v turistični ponudbi navajajo turistični delavci večjo vključenost občanov,
promocijo, prenočišča, odmevne kulturne prireditve, izobraževanje, dobre gostilne, kmečki
turizem, obisk občanov na prireditvah, več aktivnosti v povezavi z jezerom, poletni bazen, več
dogodkov na odprtem prostoru, zabaviščne parke, celostno podobo, boljše izkoriščanje
obstoječih potencialov, oživitev TRC – Velenje, povezava med Dobrno, Velenjem, Topolšico,
Goltmi, Zgornjo Savinjsko dolino. Prebivalci menijo, da v občini obstajajo turistične oz.
kulturne zanimivosti, ki bi jih bilo potrebno obnoviti oz. nanje opozoriti: Vila Bianca, Grad
Turn, Šaleški grad, staro Velenje, Velenjski grad, Kotalkališče, jezero, ugrezninsko področje.
Ključna področja in ukrepi, ki jih predvideva strategija so:
- turistične kmetije oz. kmetije z dopolnilno dejavnostjo (nabor, vpeljava strokovne pomoči
do registracije, skupna ponudba, promocija in blagovna znamka, vključitev v obstoječe
regionalne ponudbe, trženje, stalni dogodek, tipična kulinarika, narečje, označevanje in
kažipoti, urejenost ljudi in okolice, prenočišča, izobraževanje, nagrajevanje…);
- 3 ključne turistične prireditve s tendenco razvoja in prepoznavnosti (»skok čez kožo« rudarski dnevi, Pikin festival, Kunigunda, »turizem in energetika«, športni turizem, dnevi na
jezeru, »jajčarija«, »grajske noči«, …);
- prenočišča (priložnosti - delavnice s potencialnimi ponudniki, prostorski plan, Youth
Hostel...);
- novi turistični programi (strategija razvoja turizma, za mlade na jezeru, »Sprostitveno
zabaviščni park«, »kulturni turizem«, »športni turizem«, »kulinarični turizem«, obnova
etnološke dediščine, adrenalinska doživetja, pohodne poti - »korzo jezero«, programi aktivnih
počitnic, gorsko kolesarjenje, kampi v naravi, tradicije, običaji, razgledne točke, ustvarjanje
- Trženje »zgodb«, animiranje in vključevanje občanov – nagradni razpisi, predavanja o
dobrih praksah doma in v tujini
- Nove vsebine in obnova zgodovinskih znamenitosti (Šaleški grad, grad Turn, Vila Bianca,
»staro Velenje«, Velenjski grad, ugrezninsko področje…).
V sami strategiji pa je omenjena tudi Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje
2007-2023. Ta zajema ključne razvojno-naložbene projekte, pri uresničitvi katerih bo
sodelovala država. Gre za tiste projekte, katerih izvedba bo na državni, pa tudi regionalni
ravni osredotočila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj države kot
celote. Daje tudi jasno znamenje regijam, lokalnim skupnostim in razvojnim partnerstvom, v
katere vsebine na projektni ravni namerava država prednostno vlagati v naslednjem
srednjeročnem obdobju. Gre za partnerski razvojni načrt, pripravljen po eni strani na podlagi
razvojnih pobud posameznih ministrstev (od zgoraj navzdol), po drugi strani pa na podlagi
pobud regionalnih in lokalnih razvojnih partnerstev in drugih deležnikov (od spodaj navzgor).
Med 16 velikimi razvojnimi projekti, ki jih navaja resolucija (SVR 2006), so za občino
Velenje najpomembnejši naslednji:
- Že od leta 2006 na podlagi sprejetega programa avtocest in hitrih cest potekajo intenzivne
dejavnosti za umestitev hitre ceste — tretje razvojne osi — v prostor.
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- S sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije je na relaciji DravogradSlovenj Gradec-Velenje-Celje predvidena daljinska železniška povezava mednarodnega
pomena, ki je s stališča uspešnega gospodarskega razvoja nujna (Strateški razvojni dokument
mestne občine Velenje, 2008).
7. 5. EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE
V letu 2012 bo Maribor Evropska prestolnica kulture skupaj s partnerskimi mesti Mursko
Soboto, Novim mestom, Ptujem, Slovenj Gradcem in tudi Velenjem. Vsako sodelujoče mesto
k projektu prispeva svoje konkurenčne prednosti.
Evropska prestolnica kulture je naziv, ki ga Evropska unija po posebnih postopkih za dodeli
enemu mestu ali več mestom. Mesto, ki prejme ta naziv, v določenem letu izvede vrsto
pomembnih kulturnih dogodkov.
Program Evropske prestolnice kulture je razdeljen v 16 sklopov. Predlagani programi
predstavljajo vsebinska izhodišča za sodelovanje kulturnih institucij (društva, mladinske
kulturne organizacije, knjižnice, muzeji, založbe, gledališča itd.), ki bodo s svojimi predlogi
in idejami dopolnili, razširili in oplemenitili nastavljene programske sklope.
Kulturni projekt EPK je razvojna priložnost za mesta vzhodne Slovenije, zlasti za razvoj
kulturnega turizma (in z njim povezanih storitvenih dejavnosti), nove podjetniške izzive
(oblikovanje, komunikacije ipd.) in za prometni sektor.
Gre za razvojni projekt na območju po slovenskih in evropskih merilih manj razvite vzhodne
kohezijske regije (t. i. Vzhodne Slovenije), ki po razkroju industrije še zmeraj išče poti za
hitrejši vstop med razvite postindustrijske evropske regije.
Glavni nameni projekta so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

celostni pristop
trajnostni razvoj regije
medregionalno in policentrično delovanje
utrjevanje lokalnih identitet
promocija evropskega kulturnega sodelovanja, mednarodna prepoznavnost Maribora,
partnerskih mest, pokrajin, vzhodne kohezijske regije in Slovenije
sodelovanje med neprofitnim in gospodarskim sektorjem
ustvarjanje pogojev za ustvarjanje in reprezentacijo kulture
prenova kulturne in industrijske dediščine in zagotovitev trajnih vsebin
dopolnjevanje obstoječe in izgrajevanje nove turistične, rekreativne in prometne
infrastrukture
digitalizacija kulture
vzpodbujanje medkulturnega dialoga
vzpostavitev izobraževalnih deficitarnih programov in ustanov
vključevanje vseh družbenih skupin, še posebej ranljivih

Po mnenju župana Velenja Srečka Meha je sodelovanje v projektu Evropska prestolnica
kulture 2012 zelo pomembno. Velenje je mesto, ki se razvija na vseh področjih, tudi na
kulturnem. V okviru evropske prestolnice kulture se bo tako Velenje osredotočilo
predvsem na svojo industrijsko dediščino. S samim projektom si želijo predvsem povečati
prepoznavnost (Maribor, Evropska prestolnica kulture 2012, 2010). Sodelovanje mesta
Velenje pri projektu Evropska prestolnica kulture bo imelo vpliv tudi na turistični razvoj
mesta. V sklopu festivala bodo zagotovo prišli tudi turisti, vplivalo bo tudi na prenočitve.
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8. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE TURISTIČNE PONUDBE
8.1. STARO MESTNO JEDRO
Staro mestno jedro ali »Staro Velenje« je del mesta, ki se nahaja pod velenjskim gradom in je
eden izmed najstarejših delov mesta. Velenje je mlado mesto in to območje je poleg predela
Stare vasi edino nastalo že pred letom 1959. Danes je to turistično popolnoma neizkoriščen
prostor. V starem mestnem jedru je danes le nekaj lokalov, ki pa so zelo slabo obiskani.
Območje bi bilo potrebno nekoliko obnoviti in s pomočjo ukrepov, ki bi bili ugodni za
potencialne lastnike, znova oživeti. Območje, ki je sedaj delno zaprto za promet, bi bilo
potrebno popolnoma zapreti in narediti peš cono. Da pa bi vsa stvar še bolj zaživela, bi bilo
potrebno tu organizirati razne prireditve, sejme in ostale družabne dogodke. Eden izmed
znakov, da se staro mestno jedro počasi oživlja, je obnova stare Vile Biance, ki se nahaja tik
pod Velenjskim gradom.
8.2. SPOMENIK JOSIPA BROZA TITA IN TITOV TRG
Mesto Velenje je nastalo leta 1959. V času bivše države Jugoslavije je v vsaki izmed republik
eno izmed mest nosilo ime »titovo«. Tako se je tudi Velenje od leta 1981 pa do 7. julija 1990
imenovalo Titovo Velenje. Takrat so na skupnem zasedanju zbori velenjske skupščine
razveljavili sklep o preimenovanju (titovo.velenje.org, 2010). Bivšemu voditelju na čast so v
mestu postavili tudi spomenik. Spomenik je delo kiparja Antuna Augustinćića in je izdelan iz
brona. Postavljen je bil leta 1977, slovesno so ga odkrili 24. junija. Velenjska različica je
kopija kipa iz Kumrovca, a je nekajkrat večja in je danes gotovo največji Titov spomenik na
svetu. Tito je visok šest metrov, podstavek, na katerem stoji, pa še kakšne štiri (Trampuž,
2003). Po njem pa so poimenovali tudi osrednji trg v mestu. To ime se uporablja še danes.
Tito je v času svojega vladanja Velenje obiskal trikrat (1962, 1963, 1969), med drugim je leta
1962 gostil ruskega voditelja Leonida Brežnjeva, 1963 je bil tu tudi ruski predsednik Nikita
Hruščev, leta 1973 poljski voditelj Edward Gierek, 9 septembra 1976 pa je obiskal Velenje
bivši romunski predsednik Nicolaue Ceausescu. Vsi so bili tisti čas zelo pomembni državniki
(titovo.velenje.org, 2010). Titov trg je bil ves čas namenjen za prirejanje velikih in
pomembnih dogodkov.
Vsa ta zgoraj omenjena dejstva govorijo o tem, da bi bilo spomenik in z njim povezan trg
potrebno bolje tržiti kot eno izmed bolj prepoznavnih turističnih znamenitosti v Velenju. V
povezavi s tem pa bi se prikazalo še ostale predvsem arhitekturne značilnosti tako
imenovanega »socialističnega« mesta.
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8.3. PIKINA DEŽELA OB VELENJSKEM JEZERU
V Velenju že dolga leta poteka Pikin festival, največji otroški festival pri nas. Festival poteka
v mesecu septembru v Beli dvorani in ob Velenjskem jezeru in traja en teden. Glede na to, da
je festival zelo dobro obiskan, bi bilo dobro ga razširiti čez celo leto. Prostor ob Velenjskem
jezeru je tudi še dokaj neizkoriščen, saj tu razen rekreativnih poti ni druge ponudbe. Pikina
dežela bi bil otroški zabaviščni park, namenjen otrokom in družinam. Ob samem jezeru se
nahaja tudi kamp, ki sedaj ni ravno dobro zaseden. Vse to pa bi lahko pripomoglo k temu, da
bi gostje, ki se v kampu večinoma ustavijo le kot prehodni gostje, ostali v mestu kakšen dan
več.
8.4. TURIZEM NA PODEŽELJU
Turizem na podeželju je v velenjski občini dokaj nerazvit. Trenutno se v celi občini nahaja le
ena turistična kmetija z nastanitvenimi zmogljivostmi. To pa je za nadaljnji razvoj turizma
zagotovo premalo. V Mestni občini Velenje je kar sedem krajevnih skupnosti, ki se nahajajo
na podeželju. Poleg novih turističnih kmetij bi veljalo razširiti tudi že obstoječo turistično
ponudbo. Na obronkih občine, kjer prevladuje podeželsko okolje so številni vrhovi (Paški
Kozjak, Koželj, Ramšakov vrh…) primerni za pohodniški turizem. Tako tu potekajo številne
pešpoti, ki so zaradi nizkih nadmorskih višin in nezahtevnega terena primerne skoraj za
vsakega turista. Območje pa je primerno tudi za kolesarjenje. Vse te poti pa se nadaljujejo
tudi v sosednje občine, zato je nujno potrebno sodelovanje z njimi. Poleg tega pa so tam tudi
zanimivosti oziroma privlačnosti, ki bi bile lahko zanimive za turiste. Poti bilo potrebno tudi
primerno označiti. Bolj bi bilo potrebno tržiti tudi naravne in kulturne znamenitosti na
podeželju. Potencialni turisti pa bi lahko obiskali tudi prireditve, ki se odvijajo na podeželju
(vinska cesta, blagoslov konj,….).
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9. SKLEP
Velenje in celotna Šaleška dolina veljata za eno bolj industrijskih območij v Sloveniji. Glavni
pečat je v dolini pustil predvsem premogovnik lignita Velenje. Odkopavanje lignita pa je za
seboj pustilo preobraženo degradirano pokrajino. Posledica odkopavanja pa so tudi tri jezera,
ki so danes eden glavnih turističnih potencialov. Turizem v Mestni občini Velenje je slabo
razvit in se mu do sedaj tudi ni dajalo večjega poudarka pri razvoju. Zadnja leta pa se kaže
vse več interesa po tem, da bi turizem postal pomembnejša gospodarska panoga. Dejstvo, da
je Mestna občina Velenje izdelala svojo strategijo razvoja turizma za obdobje 2008-2013,
kaže na to da dajejo turizmu v prihodnosti velik poudarek. Želijo napredovati in imajo načrte,
kako izboljšati turistično ponudbo. Glavna predvidevanja strategije so turistične kmetije,
turistične prireditve, novi turistični programi in obnova zgodovinskih znamenitosti.
Tudi v ostalih strateških dokumentih so napisani številni projekti iz področja turizma.
Nekateri izmed glavnih projektov so obnova gradu Velenje in gradu Šalek, obnova in
izgradnja športnih objektov, sončni park, obnova starega mestnega jedra, Savinjsko-Šaleška
kolesarska regija, Krajinski park Paški Kozjak, Turistična cona Velenje in letno zimski
rekreacijski park in golf igrišče.
Analiza sedanjega stanja turizma v občini je pokazala, da je v letu 2009 v Mestni občini
Velenje bilo zabeleženih 7692 prihodov turistov in 15553 prenočitev. Od tega je bilo bistveno
več tujih kot domačih turistov. Povprečna doba bivanja je zelo kratka, v povprečju dva dneva.
Leta 1986 je bilo 10771 prihodov turistov, leta 1996 pa le še 1532. Podobno velja tudi za
prenočitve, kjer je prav tako upad od leta 1986. Sledi rahel dvig leta 1993 in 1994, nato pa
zopet padec. Od leta 2005 število prihodov turistov v Velenju narašča, manjši padec je le leta
2009. Razporeditev gostov je dokaj enakomerna skozi vse leto, zato o kakšnem sezonskem
turizmu ne moremo govoriti. V Velenju prevladuje predvsem prireditveni, kongresni in
prostočasni turizem.
Trenutne nastanitvene kapacitete zadoščajo za sedanje stanje turizma. Na voljo je deset
različnih nastanitvenih objektov, ki skupaj premorejo 160 sob s 323 ležišči. Moje mnenje je,
da je v sami občini trenutno dovolj turističnih kapacitet, če pa bi v prihodnje želeli še večji
turistični razvoj pa bi njihovo število bilo potrebno povečati. Glede vrste nastanitvenih
objektov pa najbolj primanjkuje nastanitvenih objektov izven samega mesta. V mestni občini
deluje le ena turistična kmetija, kar je zagotovo za širši razvoj turizma premalo. V občini pa
manjka tudi kakšen nastanitveni objekt za mlade.
Turizem pa lahko ima tudi različne učinke na pokrajino. Intenzivnost turizma v Mestni občini
Velenje je tako majhna, da o negativnih učinkih skoraj ne moremo govoriti. Turističen obisk
ni tako velik, da bi lahko imel večje vplive na okolje in tudi večje gradnje turistične
infrastrukture v zadnjem času ni bilo. Kljub temu, da turizem v Velenje ni najbolj razvit pa
vseeno prinaša tudi pozitivni učinki. S turizmom s povezana nekatera delovna mesta, z večjim
razvojem pa bi se pojavila tudi še nova delovna mesta. Na podeželju na turizem na kmetijah
pomeni pomembno dopolnilno dejavnost.
Glavne turistične znamenitosti v Velenju so Muzej premogovništva Velenje, številni gradovi
še posebej grad Velenje in spomenik Titu. V mestu pa se odvijajo tudi številne prireditve, kot
so Pikin festival, Skok čez kožo in Kunigunda.
Območje Mestne občine je iz vidika naravnogeografskih značilnosti primerno za razvoj
turizma. Prevladuje razgiban relief, ki je za turiste privlačen, prav tako pa so privlačna vsa tri
jezera. Dovolj pa je tudi drugih naravnih znamenitosti (Huda luknja, Velunja peč,…)
primernih za turistične oglede. Predvsem Šaleška jezera (Družmirsko, Velenjsko in Škalsko)
so še velik neizkoriščen turističen potencial. Večina jezer je danes delno že saniranih in
urejenih. Turistično pa so še dokaj neizkoriščena, saj razen rekreativnih območij ni večje
ponudbe. Rekreativne peš in kolesarske poti pa v glavnem uporabljajo domačini. Z dokončno
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sanacijo ugrezniskih območij in dograditvijo dodatne turistične infrastrukture pa bi lahko
postala turistično bolj zanimiva.
V občini pa so tudi negativni geografski dejavniki za razvoj turizma. To je predvsem
premogovnik in termoelektrarna, ki s svojo prisotnostjo v dolini ne ustvarjata najbolj
privlačne pokrajine za turizem. To je predvsem ovira za prostočasni turizem, medtem ko za
kongresni turizem to ni tako ovirajoč dejavnik. Na razvoj turizma pa negativno vpliva tudi
slabo prometno omrežje. Prometna povezanost mesta je slaba, slabe pa so tudi železniške in
avtobusne povezave. Nujna bi bila izgradnja že dolgo načrtovane hitre ceste, prenova
železniške proge in izboljšava javnega prometa.
Za nadaljnji turistični razvoj je nujno tudi povezovanje s sosednjimi občinami, ker je sama
občina kot taka premajhna. Predvsem bi bilo pomembno povezovanje z turističnimi ponudniki
v sosednjih občinah. Tako bi lahko organizirali izlete za goste v dveh bližnjih zdraviliščih,
termah Topolšica in termah Dobrna. Na drugi strani pa bi tudi turistom, ki bivajo v Velenju
potrebno bilo predstaviti turistično ponudbo v sosednjih občinah.
Ob dejstvu, da bo premogovnik Velenje deloval vsaj še trideset let in ob morebitni načrtovani
gradnji šestega bloka termoelektrarne Šoštanj se postavlja vprašanje, kako uskladiti interese
industrije in energetike na eni strani in turizma na drugi. Tako je eden večjih izzivov, ki čaka
občino v prihodnje, uskladiti različne interese med čedalje večjim razvojem energetske
dejavnosti v dolini in s tem povezanim obremenjevanjem okolja na eni strani in razvojem
turizma na drugi strani. Kajti dejstvo je, da je za razvoj turizma potrebno privlačno okolje, kar
pa industrijska pokrajina ravno ni.
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SUMMARY
Velenje and the entire Šaleška valley are considered to be one of the more industrial areas
characterised especially by the Velenje Coal Mine. Lignite mining has left behind a
transfigured degraded landscape. As a result of coal extraction there are three lakes which
represent today one of the major tourist attractions. Tourism in the Municipality of Velenje is
poorly developed, and so far little emphasis has been placed on the development projects.
However, there is more and more interest in the tourism to become a more important branch
of economy which is illustrated in the fact that the municipality worked out its own tourism
development strategy for the period 2008- 2013 including the plans how to offer more tourist
facilities, as for example tourist farms, tourist events, new tourist programs and the renovation
of historical monuments
Besides, numerous projects in the tourist field are contained in other strategic documents.
Among the main projects are the renovation of the Velenje castle and the Šalek castle, the
renovation and construction of the sports facilities, renovation of the old town, SavinjskoŠaleška cycling region, Paški Kozjak nature park, Velenje tourist zone and summer-winter
recreation park and golf course.
The analysis of the current tourism showed that in 2009 the municipality of Velenje recorded
7692 arrivals of tourists and 15553 accomodations among which there were more foreign than
home tourists. The average length of stay is two days. In 1986 there were 10,771 arrivals, and
in 1996 only 1532. The same accounts for the accomodations which have seen the decrease
since 1986, followed by a slight rise in 1993 and 1994 and then a drop again. Since 2005 the
number of tourists has been increasing, a slight fall has been recorded last year. Throughout
the year the number of guests does not vary much, so we cannot speak about seasonal
tourism. The town of Velenje mostly sees event, convention and leisure tourism.
The current accomodation capacities are sufficient for the present state of tourism. There are
ten different lodging facilities with 160 rooms and 323 beds in total. In my opinion there are
enough tourist capacities in the community itself, but if we wanted a greater development of
tourism these numbers would have to be increased. The greatest lack of accomodation can be
registered in the outskirts of Velenje. In the municipality there is only one tourist farm which
is surely not enough for a greater scope of tourism. What we also lack in the municipality is a
lodging facility for young people.
Tourism may have various effects on the landscape. However, the intensity of tourism in the
municipality is so small that we can hardly speak about its negative effects. The number of
visits is not so big as to have significant impacts on the environment and there has not been
any substantial building of tourist infrastructure lately.
The main tourist attractions in Velenje are: Velenje Coal Mine Museum, numerous castles
especially the Velenje castle and Tito's statue. Besides many events take place in Velenje
among which »Pikin festival«, Skok čez kožo and Kunigunda must be mentioned..
In terms of natural geographic characteristics the area of municipality is suitable for the
development of tourism. Its rugged terrain and three lakes make it even more attractive for the
tourists. There are also other natural attractions (Huda luknja, Velunja peč…) worth visiting.
All three Šalek lakes represent a great tourist potential. Most lakes are already restored and
their surroundings are well arranged, but they are still not exploited enough. Except for some
recreation areas there is not much offer. Cycling and walking tracks around the lakes are
mostly used by the locals. The complete restoration of the subsiding area and the building of
additional tourist infrastructure would make the lakes even more interesting for the tourists.
Yet, in the municipality there are some negative geographic factors affecting the development
of tourism. These are mainly the coal mine and the thermo power plant that do not make the
region appealing to the tourists. This can be a barrier to the leisure tourism but not to the
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convention tourism. Another negative factor is surely poor transport network in the town
itself, and especially the rail and road communications with other Slovenian towns. It would
be of utmost importance to build the motorway having been planned long before, to renovate
the railway and to improve public transport.
For further development of tourism the integration with the neighbouring municipalities is
surely necessary since the municipality itself is too small.
Considering the facts that the Velenje Coal Mine will be operating for at least 30 years, and
that the sixth unit of thermal power plant Šoštanj will probably be built, the question arises
how to reconcile the interests of the economy on one hand and those of tourism on the other.
Therefore one of the greatest future challanges for the municipality is the reconcilation of
ineterests between the growing energy development activity, and consequently its negative
influence on the environment one hand, and the development of the tourism on the other.
The fact is that successful tourism needs an appealing environment which surely the industrial
countryside is not.
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