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»NI ŽIVLEJA BREZ VELEJA«
»Ni živleja brez Veleja« prepeva pevec 6pack Čukur in z veseljem tudi vsi velenjčani, ponosni
na svoje mesto. Velenje je sodobno , mlado evropsko mesto, ki letos praznuje 60 let obstoja.
Odlikuje ga medkulturna odprtost. Leži v vzhodnem delu Šaleške doline in je eno najmlajših
slovenskih mest, v katerem živi skoraj 33 tisoč prebivalcev.
Velenje je zaposlitveno, upravno in izobraževalno središče Savinjsko-šaleške regije. S svojo
moderno arhitekturno izbranostjo je Velenje drugačno od drugih slovenskih mest. Ni zraslo iz
starega mestnega jedra, nima strnjenih ulic, odprto in zeleno postavlja nova merila. Očarajo ali
začudijo zlasti prosto stoječi objekti z ravnimi strehami, velike zelenice, obširna območja,
namenjena pešcem.
Velenje je tudi mesto velikih gospodarskih sistemov (Gorenje, Premogovnik Velenje, Esotech in
drugi), opremljeno s sodobno infrastrukturo. Je eno izmed najmočnejših gospodarskih središč
Slovenije. Stebri velenjskega gospodarskega razvoja so energetika, kovinsko-predelovalna in
gradbena industrija, v zadnjem času pa tudi specializirane storitve s področja okoljskih
tehnologij in industrijskega dizajna. Je mesto priložnosti, sožitja, športa, kulture in glasbe.
Zgovorno je z zanimivo zgodovino, bogato s kulturnozgodovinskimi spomeniki in naravnimi
znamenitostmi, predvsem pa z dogodki in ljudmi, ki vas prijazno vabijo in z veseljem
pričakujejo.
Velenje je tudi športno mesto. Občani in občanke se dobro zavedajo, kako pomemben je šport
za dobro počutje in kvalitetno življenje. Prepričani smo, da sta množičnost in vrhunskost v
športu enako pomembni in neločljivo povezani. Skozi vse leto se v mestu odvijajo
najrazličnejša športna tekmovanja vseh nivojev, tako klubskih, kot tudi mednarodnih.
Ker letos Velenje praznuje 60 let, smo v Velenju še toliko bolj veseli in ponosni, da smo letos
organizator tako velike šolske prireditve.

GOSTITELJA - ŠPORTNA ZVEZA VELENJE IN ATLETSKI KLUB VELENJE
Atletski klub Velenje je bil ustanovljen leta 1968 in je skozi vso bogato zgodovino v kateri
je imel vrsto uspehov tako na domačih kot mednarodnih tekmovanjih, postal eden vodilnih
atletskih kolektivov v Sloveniji. V svojem delovanju izstopa kot organizator, kar priča jubilejni
Mednarodni EA miting, ki je edina prireditev s tem statusom v Sloveniji, organizacija kar dveh
EP v krosu in številnih prvenstev Slovenije.
V petdesetih letih delovanja pa smo bili priča tudi mnogim odličnim tekmovalnim dosežkom,
tako v ekipnih nastopih, kakor tudi v posamezni konkurenci.
V naši atletski šoli, ki deluje uspešno že vrsto let, so pričeli prve atletske korake številni
odlični atleti. Med mnogimi posamezniki, ki so bili člani državnih reprezentanc, državni prvaki
in nosilci kolajn, tako na domačih kot tudi mednarodnih tekmovanjih, pa je najvidnejša
predstavnica Jolanda Čeplak-Batagelj, svetovna rekorderka na 800 m v dvorani.
Poseben poudarek daje klub vzgoji mladih atletov. Naše delo z njimi je načrtno, sistematično
in dolgoročno naravnano. Že vrsto let prakticiramo kontinuiran sistem vadbe t.i. atletske šole,
ki pokriva vse starostne skupine, od 4. leta starosti dalje, pa vse do mladincev.
Tako imamo na podlagi sistematičnega dela odličen podmladek. Od kategorije U12, kjer
začnemo otroke usmerjati v tekmovalno atletiko, naši atleti osvajajo slovenska odličja in
odlično uvrščajo tudi na ekipnih tekmovanjih. Prav tako imamo lepo število reprezentantov in
kategoriziranih športnikov, ki bodo v prihodnjih letih zagotovo pustili svoj pečat v slovenski
atletiki.
Športna zveza Velenje je občinska športna zveza, ki se je preoblikovala iz Zveze telesno
kulturnih organizacij in deluje od 09.01.1991. Združuje športna društva na območju občine
Velenje. Športna zveza občine Velenje:
 povezuje športna društva in klube v občini Velenje,
 propagira športno dejavnost med občani,
 spodbuja usposabljanje strokovnih kadrov za opravljanje strokovnega dela v športu,
 pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne
rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno
in aktivno izrabo prostega časa,
 pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje
vrhunskih dosežkov,
 usklajuje delo Športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem
področju,
 spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in
deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze,
 organizira različne športne aktivnosti,
 obvešča javnost o športnih aktivnostih v občini Velenje,
 razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regijah,
državi ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi
športnimi organizacijami sosednjih držav,
 z drugimi športnimi zvezami se povezuje v Olimpijski komite Slovenije združenje
športnih zvez,
 skrbi za arhiviranje pomembnih dokumentov s področja športa v občini Velenje.

KULTURNI PROGRAM – PIA KATARINA KREMŽAR

Pia Katarina Kremžar, dijakinja 2.letnika športne gimnazije, tekmovalka in trenerka Sinhronega Kluba
Rusalka Velenje, velika ljubiteljica športa, v prostem času se ukvarja z glasbo in plesom, predstavila pa se
bo tudi s svojo avtorsko pesmijo » UNSTOPPABLE«, katere video si lahko pogledate na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=p3lW4JtDLj0
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IZVEDBA ŠOLSKEGA EKIPNEGA KROSA
V četrtek, 18. 04. 2019, smo na TRC jezero v Velenju z organizatorjem Zavod za šport RS
Planica in Atletsko zvez Slovenije uspešno izvedli Šolski ekipni kros na katerem je nastopilo
več kot 2000 šolarjev in dijakov iz celotne Slovenije. Na tekmovanju, ki velja za največjo
samostojno šolsko tekaško prireditev v Sloveniji, je v tekmovalnem programu, kjer so
nastopili učenci in učenke (letnik 2004 – 2008), učenci in učenke OŠPP (letnik 2003 in mlajši)
in dijaki/nje (letnik 2000 in mlajši), je nastopilo 1450 šolarjev in dijakov. V ne tekmovalnem
delu programa je bilo 404 nastopajočih. Skupno število nastopajočih znaša 1854.
Vreme je bilo tudi to leto organizatorjem naklonjeno in šolarji so tako lahko v teku uživali in
prikazali svoje najboljše predstave. Tekmovanje je potekalo tekoče in po predvidenem urniku.
Dogodek so dodatno popestrili vrhunski športniki iz vojaške športne enote. Z najmlajšimi so v
ne tekmovalnem delu programa tekli in jih bodrili: Tjaša Oder – plavanje, Maruša Mišmaš –
atletika in Matija Šestak – atletika.
Za kulturni program ob začetku tekmovanja je poskrbela mlada športnica in pevka Pia Katarina
Kremžar, ki je s svojo avtorsko pesmijo popestrila že tako lep sončen dan. Prepričani smo, da
so vsi nastopajoči na za njih odlično pripravljeni kros progi tik ob jezeru uživali, tekli po svojih
najboljših močeh in se tako potegovali za čim boljše rezultate. Vsi, ki so športne boje
spremljali ob progi pa so zagotovo uživali v predstavah mladih športnikov iz cele Slovenije.

PRI IZVEDBI TEKMOVANJA SO NAM POMAGALI:
-

ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA

-

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

-

PROTIME d.o.o.

-

MESTNA OBČINA VELENJE

-

HTZ VAROVANJE

-

PGD VELENJE

-

GIMNAZIJA VELENJE

-

CAMPING JEZERO VELENJE

-

VRHUNSKI ŠPORTNIKI, PRIPADNIKI ŠPORTNE ENOTE
SLOVENSKE VOJSKE: TJAŠA ODER, MARUŠA MIŠMAŠ IN
MATIJA ŠESTAK

ISKRENA ZAHVALA VSEM!!!

