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velenjski muzealci smo izredno veseli, da se življenje vrača v naše mesto: 
na njegove ulice, zelenice, v šole, kavarne, koncertne dvorane in seveda 
tudi v naš muzej! V mesecu maju smo se veselili tako domačih ljubiteljev 
kulturne dediščine kot tudi gostov iz drugih slovenskih krajev, obiskali so 
nas tudi že prvi gostje iz tujine. Muzej ponovno živi, kulturna dediščina pa 
nas povezuje! V mesecu juniju bo naših muzejskih srečanj še več, saj se 
vračajo redne prireditve. Nestrpno pričakujemo tradicionalna pogovorna 
večera pod arkadami in pod Pustim gradom, na odprtje razstave otroških 
upodobitev Velenjskega gradu bomo povabili naše najmlajše obiskovalce, 
ljubitelji fotografske umetnosti pa so vabljeni v Galerijo F-bunker na od-

prtje razstave priznane fotografinje Sonje Buhvald. Muzej na Velenjskem 
gradu ter naša šoštanjska enota Muzej usnjarstva na Slovenskem tudi le-
tos na široko odpirata vrata za prav poseben nočni obisk ob Poletni muzej-
ski noči. Vse naše dogodke bomo tudi v prihodnje seveda pripravljali tako, 
da se boste pri nas počutili dobrodošle in varne! V skrbi za zdravje vseh 
nas bomo večino dogodkov v naslednjih mesecih pripravili na prostem na 
muzejskem dvorišču v Šoštanju, v atriju Velenjskega gradu ter v našem 
čudovitem prenovljenem grajskem parku. Se vidimo!

Sodelavke in sodelavci Muzeja Velenje

DRAGI PRIJATELJI MUZEJA VELENJE,

Ob svojem nastanku sredi 13. stoletja je bil Velenjski grad, tako kot večina 
gradov tistega časa, majhen gradič, ki je verjetno obsegal le manjši stolp, 
palacij ter obzidje, ki je poskrbelo za varnost. V teku stoletij, ko so ga do- in 
pregrajevali, pa je zrasel v grad z dvema poglavitnima sestavinama, obzidjem 
z obrambnimi stolpi ter palacijskim jedrom, katerega srce je od 17. stolet-
ja dalje baročno arkadno dvorišče. V tem času so namreč notranje dvorišče, 
ki ima obliko nepravilnega trapeza in je bilo v nekem trenutku tlakovano z 
rečnim kamenjem, tako na severni kot tudi zahodni in vzhodni strani obdali 
z arkadnimi hodniki. 

Izjema je bila južna stran, kjer se v nivoju prvega nadstropja nahaja grbovna 
plošča grajskih lastnikov v drugi polovici 19. stoletja, Karla in Biance Ada-
movich de Csepin. Arkade počivajo na nizkih toskanskih stebričih s pravokot-
nimi bazami in odebelitvijo po sredini in so s svojimi križnogrebenastimi 
oboki ponekod v zahodnem pritličnem traktu s svojimi petami celo prekrile 
profile gotskih kletnih oken. Do arkadnih hodnikov v prvem nadstropju, s kat-
erih se je vstopalo v sobane naokoli in kurilo peči v njih, drži k zahodnemu 
arkadnemu traktu prislonjeno kamnito stopnišče s široko zidano ograjo, krito 
s kamnitimi ploščami. Arkade, ki so jih v 19. stoletju zasteklili, so tlakovane s 
kamnitimi in opečnimi tlakovci.
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Dogodki Muzeja Velenje junija 2020

 8., 15., 22., 29. 6.   16.00
Joga v grajskem parku
Vabljeni na jogo, ki jo vodi naša sodelavka Nina 
Časl v čudovitem ambientu prenovljenega 
parka Velenjskega gradu. Udeleženci naj imajo 
s seboj podlogo za vadbo.  Predhodne prijave 
niso potrebne. V primeru slabega vremena 
vadba odpade.
 PARK VELENJSKEGA GRADU

  9. 6.   18.00
Koncert učencev prvega razreda 
oddelka za brenkala
Na koncertu se bodo predstavili učenci prvega 
razreda oddelka za brenkala Glasbene šole 
Fran Korun Koželjski Velenje.
 VELENJSKI GRAD

  11. 6.   18.00
Koncert učencev prvega razreda 
oddelka za godala
Na koncertu se bodo predstavili učenci prvega 
razreda oddelka za godala Glasbene šole Fran 
Korun Koželjski Velenje.
 VELENJSKI GRAD

 14. 6.   10.00
Nedeljsko druženje z otroki: 
po Učni poti škrata Bisera
Na tradicionalnem zaključnem druženju mladih 
muzealcev se bomo podali po Učni poti škrata 
Bisera – lanski zmagovalki med tematskimi 
potmi v Sloveniji. Zbrali se bomo pri Domačiji 
Lamperček v Vinski Gori in se nato odpravili na 
raziskovanje kulturnih in naravnih znamenitosti na 
stičišču mestne občine Velenje in občine Dobrna.
Obvezne prijave do četrtka, 11. junija, na 
info@muzej-velenje.si. Vstopnina za Vovkov 
mlin in zbirko starin znaša 2 evra na osebo.
 VINSKA GORA

17. 6.   17.00
Odprtje otroške razstave podob 
Velenjskega gradu

V času epidemije in zaprtja muzeja smo 
velenjski muzealci skupaj z našimi najmlajšimi 
muzejskimi prijatelji priredili virtualno razstavo 
podob Velenjskega gradu, ki letos praznuje 
750. obletnico prve posredne omembe v pisnih 
virih. Zdaj, ko je muzej ponovno odprt, bomo v 
našem gradu priredili še “pravo razstavo” in mu 
tako čestitali za to pomembno obletnico.
 VELENJSKI GRAD

 18. 6.   18.00
Klepet pod Pustim gradom: 
Janko Zacirkovnik
Na mesečni prireditvi v Muzeju usnjarstva na 
Slovenskem bo tokrat gostoval Šoštanjčan 
Janko Zacirkovnik, ki je znan po dolgoletnem 
delovanju v Pihalnem orkestru Zarja Šoštanj, 
saj je član orkestra že več kot 40 let. Dejaven 
je bil tudi v Odbojkarskem klubu Šoštanj–
Topolšica, bil pa je tudi član Sveta Občine 
Šoštanj in član Sveta KS Šoštanj. Janko 
Zacirkovnik je prejemnik več občinskih in 
državnih priznanj in nagrad.
Klepet bo potekal na muzejskem dvorišču, v 
primeru dežja prireditev odpade.
 MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM V 
ŠOŠTANJU

 19. 6.   19.00
Odprtje fotografske razstave 
Sonje Buhvald
Avtorica razstave Sonja Buhvald je fotografinja, 
mentorica ter članica izvršilnega odbora 
Fotografske zveze Slovenije. Je tudi avtorica 
številnih člankov o fotografiji v reviji Digitalna 
kamera. Fotografija Sonje Buhvald ni le podoba. 
Je občutek, ki ga ujame vanjo.
 GALERIJA F-BUNKER (PODHOD PRI VILI 
BIANCA)

 20. 6.   18.00 – 24.00
Poletna muzejska noč 
v grajskem parku
V okviru letošnje poletne muzejske noči bomo 
obiskovalce Muzeja Velenje ob 20. uri povabili 

v na novo urejen grajski park, kjer bodo lahko 
uživali v raznovrstnih kulturnih vsebinah.
Od 18. do 24. ure pa so obiskovalci vabljeni na 
brezplačen nočni ogled razstav na Velenjskem 
gradu.
 VELENJSKI GRAD

 20. 6.   18.00 – 23.00
Poletna muzejska noč na 
muzejskem dvorišču
V okviru letošnje poletne muzejske noči bomo 
ob 20.00 na dvorišču Muzeja usnjarstva na 
Slovenskem pripravili filmski večer.  Od 18. do 
23. ure pa so obiskovalci vabljeni na brezplačen 
nočni ogled Muzeja usnjarstva na Slovenskem.
 MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM V 
ŠOŠTANJU

21. 6.   10.00
4. kamišibaj festival
Program 4. festivala kamišibaj gledališča 
v Velenju bo ponudil letno produkcijo 
velenjskih kamišibaj ustvarjalcev. Kamišibaj 
je pripovedovanje kratkih zgodb ob slikah. 
Primerno za otroško in odraslo publiko.
 VELENJSKI GRAD

 23. 6.   18.00
Klepet pod arkadami: 
Oto Gradišnik
Gost junijskega Klepeta pod arkadami, ki ga bo 
vodil Damijan Kljajič, bo Oto Gradišnik.
Oto Gradišnik je Velenjčan, ki je vrsto let delal 
v Premogovniku Velenje, v zadnjih letih pa je 
postal odličen rezbar. Leta 1979 je ustanovil 
Rudarski oktet. Čeprav ne poje več, je z 
oktetom, katerega dolgoletni vodja in pevec 
je bil, še vedno povezan. Oto Gradišnik je tudi 
pobudnik in organizator vsakoletnega pohoda 
na Ostrico, posvečenega spominu na pohod 
borcev 14. divizije in Karla Destovnika Kajuha.  
Klepet bo potekal v atriju Velenjskega gradu, v 
primeru dežja prireditev odpade.
 VELENJSKI GRAD

Iz majskega 
muzejskega mozaika
Praznovanje prvega maja, prazni-
ka dela, ima v Šaleški dolini bogato 
tradicijo. Letos smo ga v Muzeju Velenje 
obeležili na spletu z objavo odlomka iz 

publikacije 1. maj, pra-
znik dela, istoimenske 
priložnostne razstave 
in tudi zanimivega 
tematskega gradiva, 
ki ga hranimo v našem 
arhivu.

Veseli smo, da se po ponovnem 
odprtju vrat 5. maja 2020 v naš muzej 

ponovno vračajo obiskovalci! 
Poleg domačinov in gostov iz 
raznih slovenskih krajev smo 
zadnji majski vikend gostili tudi 
prve turiste iz tujine. Hvala vsem 
za obisk, prisrčno povabljeni še 
naprej – muzej živi skupaj z vami 
in zaradi vas, dragi obiskovalci!

Na spletni strani Slovenskega planin-
skega muzeja od 7. maja gostuje naša 
priložnostna razstava ob 45. obletnici 
izida vodnika po Šaleški planinski poti 
z naslovom O poti in njenih ljudeh. 

Razstavo bomo 
predstavili tudi v 
Podhodu Pošta, 
naslednje leto pa 

bomo z dopolnjeno in razširjeno razsta-
vo o Šaleški planinski poti gostovali v 
Mojstrani.
V Muzeju Velenje smo pripravili Načrt 
upravljanja s kulturno dediščino za 
objekte grad Velenje, grad Šalek in 
graščino Gorica, ki je bil na seji Sveta 
Mestne občine Velenje potrjen 12. maja. 
S tem je Muzej Velenje postal upravlja-

vec gradu Velenje, gradu 
Šalek in graščine Gorica. 
Načrt upravljanja si 
lahko ogledate na spletni 
strani Muzeja Velenje, na 
elektronski naslov info@
muzej-velenje.si pa lahko 
prispevate tudi svoje 

predloge in pobude. Kulturna dediščina 
je naša skupna skrb!
14. maj 2020 je bil za Muzej Velenje 
prav poseben datum – pred 750. leti je 
bil prvič v pisnih virih posredno omenjen 
Velenjski grad. Ker velenjski muzealci 
nismo imeli možnosti letošnjega prazni-
ka zaznamovati s posebno prireditvijo, 
smo se obletnice spomnili z objavami 

na muzejski spletni strani in družbenih 
omrežjih.  
Ob mednarodnem muzejskem dnevu, 
18. maja, je Muzej Velenje sodeloval 
v skupni digitalni razstavi slovenskih 
muzejev. Plakat z naslovom “Naš muzej 
je za vse, naša dediščina je od vseh. 
Ker dediščina je tisto, kar čutimo!” je bil 
del razstave na letošnjo temo Muzeji 
in enakost: raznolikost in inkluzivnost. 

Letošnji problematiki smo v muzeju 
posvetili tudi druge tematske vsebine, 
ki s pozornostjo do drugačnosti bogatijo 
naše skupno sprejemanje in občutenje 
dediščine.

Člani Društva vino-
gradnikov Šmartno 
ob Paki so 24. maja 
posadili sadiko 
potomke najstarejše 
trte na svetu z Lenta 
v Mariboru na Grilovi 
domačiji, naši enoti v 
Lipju pri Velenju.

26. maja smo v Muzeju Velenje 
pripravili kar dve pomembni prireditvi. 
Z novinarsko konferenco, na kateri so 
sodelovali podžupan Mestne občine 
Velenje Peter Dermol, vodja Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Celje, Danijela Brišnik in direktorica Mu-
zeja Velenje Mojca Ževart, smo uradno 
odprli prenovljeni del parka Velenjskega 
gradu. Dogodku je sledila konferenca z 
naslovom »Upravljanje s kulturno dedi-
ščino«, ki  je bila posvečena problema-
tiki revitalizacije in trajnostnega razvoja 
kulturne dediščine. Zgodila se je kot 
zaključek evropskih projektov HICAPS 
in RUINS. 

Postavljanje 
prvomajskega 

mlaja na Konovem 
leta 1973. 

Podoba Velenjskega gradu iz 
Tophographia Ducatus Stiriae 
G. M. Vischerja (1681), katere 
originalni kasnejši odtis hrani 

arhiv Muzeja Velenje.
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velenjski muzealci smo izredno veseli, da se življenje vrača v naše mesto: 
na njegove ulice, zelenice, v šole, kavarne, koncertne dvorane in seveda 
tudi v naš muzej! V mesecu maju smo se veselili tako domačih ljubiteljev 
kulturne dediščine kot tudi gostov iz drugih slovenskih krajev, obiskali so 
nas tudi že prvi gostje iz tujine. Muzej ponovno živi, kulturna dediščina pa 
nas povezuje! V mesecu juniju bo naših muzejskih srečanj še več, saj se 
vračajo redne prireditve. Nestrpno pričakujemo tradicionalna pogovorna 
večera pod arkadami in pod Pustim gradom, na odprtje razstave otroških 
upodobitev Velenjskega gradu bomo povabili naše najmlajše obiskovalce, 
ljubitelji fotografske umetnosti pa so vabljeni v Galerijo F-bunker na od-

prtje razstave priznane fotografinje Sonje Buhvald. Muzej na Velenjskem 
gradu ter naša šoštanjska enota Muzej usnjarstva na Slovenskem tudi le-
tos na široko odpirata vrata za prav poseben nočni obisk ob Poletni muzej-
ski noči. Vse naše dogodke bomo tudi v prihodnje seveda pripravljali tako, 
da se boste pri nas počutili dobrodošle in varne! V skrbi za zdravje vseh 
nas bomo večino dogodkov v naslednjih mesecih pripravili na prostem na 
muzejskem dvorišču v Šoštanju, v atriju Velenjskega gradu ter v našem 
čudovitem prenovljenem grajskem parku. Se vidimo!

Sodelavke in sodelavci Muzeja Velenje

DRAGI PRIJATELJI MUZEJA VELENJE,

Ob svojem nastanku sredi 13. stoletja je bil Velenjski grad, tako kot večina 
gradov tistega časa, majhen gradič, ki je verjetno obsegal le manjši stolp, 
palacij ter obzidje, ki je poskrbelo za varnost. V teku stoletij, ko so ga do- in 
pregrajevali, pa je zrasel v grad z dvema poglavitnima sestavinama, obzidjem 
z obrambnimi stolpi ter palacijskim jedrom, katerega srce je od 17. stolet-
ja dalje baročno arkadno dvorišče. V tem času so namreč notranje dvorišče, 
ki ima obliko nepravilnega trapeza in je bilo v nekem trenutku tlakovano z 
rečnim kamenjem, tako na severni kot tudi zahodni in vzhodni strani obdali 
z arkadnimi hodniki. 

Izjema je bila južna stran, kjer se v nivoju prvega nadstropja nahaja grbovna 
plošča grajskih lastnikov v drugi polovici 19. stoletja, Karla in Biance Ada-
movich de Csepin. Arkade počivajo na nizkih toskanskih stebričih s pravokot-
nimi bazami in odebelitvijo po sredini in so s svojimi križnogrebenastimi 
oboki ponekod v zahodnem pritličnem traktu s svojimi petami celo prekrile 
profile gotskih kletnih oken. Do arkadnih hodnikov v prvem nadstropju, s kat-
erih se je vstopalo v sobane naokoli in kurilo peči v njih, drži k zahodnemu 
arkadnemu traktu prislonjeno kamnito stopnišče s široko zidano ograjo, krito 
s kamnitimi ploščami. Arkade, ki so jih v 19. stoletju zasteklili, so tlakovane s 
kamnitimi in opečnimi tlakovci.
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Dogodki Muzeja Velenje junija 2020

 8., 15., 22., 29. 6.   16.00
Joga v grajskem parku
Vabljeni na jogo, ki jo vodi naša sodelavka Nina 
Časl v čudovitem ambientu prenovljenega 
parka Velenjskega gradu. Udeleženci naj imajo 
s seboj podlogo za vadbo.  Predhodne prijave 
niso potrebne. V primeru slabega vremena 
vadba odpade.
 PARK VELENJSKEGA GRADU

  9. 6.   18.00
Koncert učencev prvega razreda 
oddelka za brenkala
Na koncertu se bodo predstavili učenci prvega 
razreda oddelka za brenkala Glasbene šole 
Fran Korun Koželjski Velenje.
 VELENJSKI GRAD

  11. 6.   18.00
Koncert učencev prvega razreda 
oddelka za godala
Na koncertu se bodo predstavili učenci prvega 
razreda oddelka za godala Glasbene šole Fran 
Korun Koželjski Velenje.
 VELENJSKI GRAD

 14. 6.   10.00
Nedeljsko druženje z otroki: 
po Učni poti škrata Bisera
Na tradicionalnem zaključnem druženju mladih 
muzealcev se bomo podali po Učni poti škrata 
Bisera – lanski zmagovalki med tematskimi 
potmi v Sloveniji. Zbrali se bomo pri Domačiji 
Lamperček v Vinski Gori in se nato odpravili na 
raziskovanje kulturnih in naravnih znamenitosti na 
stičišču mestne občine Velenje in občine Dobrna.
Obvezne prijave do četrtka, 11. junija, na 
info@muzej-velenje.si. Vstopnina za Vovkov 
mlin in zbirko starin znaša 2 evra na osebo.
 VINSKA GORA

17. 6.   17.00
Odprtje otroške razstave podob 
Velenjskega gradu

V času epidemije in zaprtja muzeja smo 
velenjski muzealci skupaj z našimi najmlajšimi 
muzejskimi prijatelji priredili virtualno razstavo 
podob Velenjskega gradu, ki letos praznuje 
750. obletnico prve posredne omembe v pisnih 
virih. Zdaj, ko je muzej ponovno odprt, bomo v 
našem gradu priredili še “pravo razstavo” in mu 
tako čestitali za to pomembno obletnico.
 VELENJSKI GRAD

 18. 6.   18.00
Klepet pod Pustim gradom: 
Janko Zacirkovnik
Na mesečni prireditvi v Muzeju usnjarstva na 
Slovenskem bo tokrat gostoval Šoštanjčan 
Janko Zacirkovnik, ki je znan po dolgoletnem 
delovanju v Pihalnem orkestru Zarja Šoštanj, 
saj je član orkestra že več kot 40 let. Dejaven 
je bil tudi v Odbojkarskem klubu Šoštanj–
Topolšica, bil pa je tudi član Sveta Občine 
Šoštanj in član Sveta KS Šoštanj. Janko 
Zacirkovnik je prejemnik več občinskih in 
državnih priznanj in nagrad.
Klepet bo potekal na muzejskem dvorišču, v 
primeru dežja prireditev odpade.
 MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM V 
ŠOŠTANJU

 19. 6.   19.00
Odprtje fotografske razstave 
Sonje Buhvald
Avtorica razstave Sonja Buhvald je fotografinja, 
mentorica ter članica izvršilnega odbora 
Fotografske zveze Slovenije. Je tudi avtorica 
številnih člankov o fotografiji v reviji Digitalna 
kamera. Fotografija Sonje Buhvald ni le podoba. 
Je občutek, ki ga ujame vanjo.
 GALERIJA F-BUNKER (PODHOD PRI VILI 
BIANCA)

 20. 6.   18.00 – 24.00
Poletna muzejska noč 
v grajskem parku
V okviru letošnje poletne muzejske noči bomo 
obiskovalce Muzeja Velenje ob 20. uri povabili 

v na novo urejen grajski park, kjer bodo lahko 
uživali v raznovrstnih kulturnih vsebinah.
Od 18. do 24. ure pa so obiskovalci vabljeni na 
brezplačen nočni ogled razstav na Velenjskem 
gradu.
 VELENJSKI GRAD

 20. 6.   18.00 – 23.00
Poletna muzejska noč na 
muzejskem dvorišču
V okviru letošnje poletne muzejske noči bomo 
ob 20.00 na dvorišču Muzeja usnjarstva na 
Slovenskem pripravili filmski večer.  Od 18. do 
23. ure pa so obiskovalci vabljeni na brezplačen 
nočni ogled Muzeja usnjarstva na Slovenskem.
 MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM V 
ŠOŠTANJU

21. 6.   10.00
4. kamišibaj festival
Program 4. festivala kamišibaj gledališča 
v Velenju bo ponudil letno produkcijo 
velenjskih kamišibaj ustvarjalcev. Kamišibaj 
je pripovedovanje kratkih zgodb ob slikah. 
Primerno za otroško in odraslo publiko.
 VELENJSKI GRAD

 23. 6.   18.00
Klepet pod arkadami: 
Oto Gradišnik
Gost junijskega Klepeta pod arkadami, ki ga bo 
vodil Damijan Kljajič, bo Oto Gradišnik.
Oto Gradišnik je Velenjčan, ki je vrsto let delal 
v Premogovniku Velenje, v zadnjih letih pa je 
postal odličen rezbar. Leta 1979 je ustanovil 
Rudarski oktet. Čeprav ne poje več, je z 
oktetom, katerega dolgoletni vodja in pevec 
je bil, še vedno povezan. Oto Gradišnik je tudi 
pobudnik in organizator vsakoletnega pohoda 
na Ostrico, posvečenega spominu na pohod 
borcev 14. divizije in Karla Destovnika Kajuha.  
Klepet bo potekal v atriju Velenjskega gradu, v 
primeru dežja prireditev odpade.
 VELENJSKI GRAD

Iz majskega 
muzejskega mozaika
Praznovanje prvega maja, prazni-
ka dela, ima v Šaleški dolini bogato 
tradicijo. Letos smo ga v Muzeju Velenje 
obeležili na spletu z objavo odlomka iz 

publikacije 1. maj, pra-
znik dela, istoimenske 
priložnostne razstave 
in tudi zanimivega 
tematskega gradiva, 
ki ga hranimo v našem 
arhivu.

Veseli smo, da se po ponovnem 
odprtju vrat 5. maja 2020 v naš muzej 

ponovno vračajo obiskovalci! 
Poleg domačinov in gostov iz 
raznih slovenskih krajev smo 
zadnji majski vikend gostili tudi 
prve turiste iz tujine. Hvala vsem 
za obisk, prisrčno povabljeni še 
naprej – muzej živi skupaj z vami 
in zaradi vas, dragi obiskovalci!

Na spletni strani Slovenskega planin-
skega muzeja od 7. maja gostuje naša 
priložnostna razstava ob 45. obletnici 
izida vodnika po Šaleški planinski poti 
z naslovom O poti in njenih ljudeh. 

Razstavo bomo 
predstavili tudi v 
Podhodu Pošta, 
naslednje leto pa 

bomo z dopolnjeno in razširjeno razsta-
vo o Šaleški planinski poti gostovali v 
Mojstrani.
V Muzeju Velenje smo pripravili Načrt 
upravljanja s kulturno dediščino za 
objekte grad Velenje, grad Šalek in 
graščino Gorica, ki je bil na seji Sveta 
Mestne občine Velenje potrjen 12. maja. 
S tem je Muzej Velenje postal upravlja-

vec gradu Velenje, gradu 
Šalek in graščine Gorica. 
Načrt upravljanja si 
lahko ogledate na spletni 
strani Muzeja Velenje, na 
elektronski naslov info@
muzej-velenje.si pa lahko 
prispevate tudi svoje 

predloge in pobude. Kulturna dediščina 
je naša skupna skrb!
14. maj 2020 je bil za Muzej Velenje 
prav poseben datum – pred 750. leti je 
bil prvič v pisnih virih posredno omenjen 
Velenjski grad. Ker velenjski muzealci 
nismo imeli možnosti letošnjega prazni-
ka zaznamovati s posebno prireditvijo, 
smo se obletnice spomnili z objavami 

na muzejski spletni strani in družbenih 
omrežjih.  
Ob mednarodnem muzejskem dnevu, 
18. maja, je Muzej Velenje sodeloval 
v skupni digitalni razstavi slovenskih 
muzejev. Plakat z naslovom “Naš muzej 
je za vse, naša dediščina je od vseh. 
Ker dediščina je tisto, kar čutimo!” je bil 
del razstave na letošnjo temo Muzeji 
in enakost: raznolikost in inkluzivnost. 

Letošnji problematiki smo v muzeju 
posvetili tudi druge tematske vsebine, 
ki s pozornostjo do drugačnosti bogatijo 
naše skupno sprejemanje in občutenje 
dediščine.

Člani Društva vino-
gradnikov Šmartno 
ob Paki so 24. maja 
posadili sadiko 
potomke najstarejše 
trte na svetu z Lenta 
v Mariboru na Grilovi 
domačiji, naši enoti v 
Lipju pri Velenju.

26. maja smo v Muzeju Velenje 
pripravili kar dve pomembni prireditvi. 
Z novinarsko konferenco, na kateri so 
sodelovali podžupan Mestne občine 
Velenje Peter Dermol, vodja Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Celje, Danijela Brišnik in direktorica Mu-
zeja Velenje Mojca Ževart, smo uradno 
odprli prenovljeni del parka Velenjskega 
gradu. Dogodku je sledila konferenca z 
naslovom »Upravljanje s kulturno dedi-
ščino«, ki  je bila posvečena problema-
tiki revitalizacije in trajnostnega razvoja 
kulturne dediščine. Zgodila se je kot 
zaključek evropskih projektov HICAPS 
in RUINS. 

Postavljanje 
prvomajskega 

mlaja na Konovem 
leta 1973. 

Podoba Velenjskega gradu iz 
Tophographia Ducatus Stiriae 
G. M. Vischerja (1681), katere 
originalni kasnejši odtis hrani 

arhiv Muzeja Velenje.


