POROČILO O SPREMLJANJU INDIKATORJEV
Mestna občina Velenje, ki se razteza na 83,5 km², je šesta največja slovenska občina v kateri živi 32.959
prebivalcev (julij 2018). Narava pokriva kar 85 % destinacije, od tega je 33 % površine, ki spada med zavarovana
območja narave, zato ni nenavadno, da nekateri imenujejo Velenje tudi Mesto v parku. Po drugi strani ima
Mestna občina Velenje zelo močno industrijsko tradicijo, ki jo poleg naravnih in kulturnih danosti strateško
vpleta v turizem, ki se v zadnjih letih pospešeno razvija. Vzpostavila je Zavod za turizem Šaleške doline, ki razvija
produkte, spodbuja sodelovanje med deležniki, izvaja turistične programe in skrbi za promocijo na ciljnih trgih.
Po dosedanjih raziskavah zaenkrat turizem nima negativnega vpliva na okolje. Mestna občina Velenje ves čas
spremlja in izvaja ukrepe za varovanje okolja. V destinaciji je delež odplak, ki se pred odvajanjem očistijo vsaj do
sekundarne stopnje 89,4 %, delež trdnih odpadkov, ki so zbrani ločeno za predelavo je 41,34 %, kar je nad
državnim povprečjem. Da je varovanje okolja v Mestni občini Velenje pomembna tema, dokazuje tudi Občinski
program varstva okolja (2016-2020), na podlagi katerega se redno opravljajo meritve kakovosti zraka, ob
morebitnih preseženih vrednostih onesnaženosti, pa se izvajajo ukrepi za izboljšanje. Kakovost zraka je glede na
meritve dobra. Konstantno se spremlja tudi kakovost vode v Velenjskem jezeru, ki ga v poletnem času obišče
vse več domačih in tujih obiskovalcev. Med okolju prijazne posebnosti mesta zagotovo sodita solarni drevesi za
polnjenje mobilnih telefonov z razsvetljavo ter hladni parni tuši v središču mesta.
Večina obiskovalcev v mesto prihaja z avtomobilom, manjšina izbere vožnjo z avtobusom ali vlakom. Mestna
občina Velenje je v zadnjih letih naredila veliko na področju trajnostne mobilnosti v destinaciji. Pohvali se lahko
z brezplačnim mestnim avtobusnim prevozom (Lokalc), 17 postajališči za izposojo koles Bicy v Velenju in
Šoštanju. Obiskovalcem so na voljo tudi prilagojeno kolo za invalide, gorska in otroška kolesa ter kolesarska
prikolica za družine. Izboljšana mobilnost je razvidna v nadgradnji in vzdrževanju kolesarskih poti, vzpostavitvi
polnilnic za električna vozila ter dodatni ponudbi vožnje z električno ladjico po Velenjskem jezeru. Velenje ima
bogato paleto zgodovinskih in kulturnih zanimivosti. V Register nepremične kulturne dediščine je vpisanih 54
zgodovinsko pomembnih stavb. Med turisti sta najbolj priljubljena Muzej Velenje in Muzej premogovništva
Slovenije. Poseben pomen ima nesnovna dediščina, predvsem rudarsko izročilo, ki se uspešno vpleta v
prireditve kot je npr. Knap fest ter nekatera doživetja (Velenje Underground, doživetje z znakom Slovenia
Unique Experience).
V Velenju je skupno 13 nastanitvenih obratov, ki zaenkrat še niso pridobili katerega izmed zelenih znakov, si pa
občina prizadeva, da motivira ponudnike k zeleni naravnanosti. Večina turistov, več kot 83 % turistov,
destinacijo obišče med februarjem in oktobrom, kar pomeni, da destinacija ni sezonsko preobremenjena.
Mestna občina Velenje namerava tudi v prihodnje spodbujati trajnostni razvoj turizma v destinaciji. Poleg že
utečenih aktivnosti načrtujemo promocijo trajnostne naravnanosti preko video napotkov, s katerimi želimo
doseči dvig zavesti prebivalcev in obiskovalcev.
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