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NAMIGI ZA USTVARJALNE
IN AKTIVNE POČITNICE

IMEJTE SE LEPO Z NAMI!

JUHUHU, POČITNICE SO TU!

03 8961 715 | turizem@velenje.si
Zavod za turizem Šaleške doline, Stari trg 3, Velenje



ČE ŠE NISI VEDEL/A IMAMO V ŠALEŠKI DOLINI KAR
NEKAJ TOP MUZEJEV, KI JIH MORAŠ OBISKATI

MUZEJ VELENJE NA VELENJSKEM GRADU
Muzej na Velenjskem gradu ponuja na ogled
enajst stalnih muzejskih in galerijskih razstav
ter vedno tudi kakšno zanimivo občasno
razstavo. Poleg zbirk, ki obiskovalca popeljejo
skozi lokalno zgodovino, Vsekakor velja
izpostaviti še Afriško zbirko Františka Foita,
eno od treh najpomembnejših afriških zbirk
na slovenskih tleh, ter zbirki ostankov
mastodonta in sodobne slovenske umetnosti. 

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE
Različna prizorišča iz življenja in dela
rudarjev, ki jih upodablja 20 izjemnih scen in
15 zanimivih lutk, oživijo s pomočjo sodobne
avdiovizualne opreme. Ura in pol
vznemirljivega potovanja, v katerem je moč
spoznati mehanizacijo jamskih prostorov iz
zadnjih desetletij razvoja velenjskega
Premogovnika, je sklenjena z vožnjo z vlakom
po podzemni železnici.

Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje
T | 03 898 26 30
M | 041 398 156
E | info@muzej-velenje.si

Stari Jašek, 3320 Velenje
M I 031 752 418
T I 03 587 09 97
E I trgovina@rlv.si

HIŠA MINERALOV
Muzej hiše mineralov predstavlja geološko
zbirko mineralov sveta in obsežno zbirko
mineralov s področja Slovenije. Danes je v Hiši
mineralov na ogled preko 11.000 različnih
mineralov zasebne zbirke zbiralca in
poznavalca Jožeta Rihtarja.

Stari trg 19, 3320 Velenje
T | 03 898 26 30
M | 041 398 156
E | info@muzej-velenje.si

Za več informacij obiščite spletno stran www.visitsaleska.si, pokličite na
telefonsko številko 03 896 17 15 ali pišite na turizem@velenje.si. 
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VILA MAYER

MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM

Vila Mayer je značilen primer meščanske
arhitekture poznega historizma. Zgrajena je
bila na prehodu 19. v 20. stoletje. Postaviti jo
je dal odvetnik dr. Fran Mayer, med
svetovnima vojnama dolgoletni šoštanjski
župan.

Kajuhova cesta 10, 3325 Šoštanj
T | 03 898 44 27
E | vila.mayer@sostanj.si

Zbirka Usnjarstvo v Šoštanju predstavlja
razvoj usnjarske obrti v veleindustrijo in
pomembno gospodarsko panogo. Predstavitev
je razdeljena v kronološki pregled razvoja in
210-letno tradicijo usnjarstva v Šoštanju od
leta 1788 do ukinitve tovarne leta 1999.

Primorska cesta 6H, 3325 Šoštanj
T | 03 898 44 20
E | info@muzej-usnjarstva.si

GRILOVA DOMAČIJA
Grilova domačija je v ekomuzej preurejena
stara viničarija na nekdaj vinorodnem pobočju
Lipja pri Velenju. Domačija obsega hišo s črno
kuhinjo, zelenjavni in zeliščni vrt, čebelnjak,
vinograd in sadovnjak. potrebne so predhodne rezervacije

Lipje 29, 20 Velenje
T | 03 898 26 30
M | 041 398 156
E | info@muzej-velenje.si

KAVČNIKOVA DOMAČIJA
Kavčnikova domačija je izjemen muzej ljudske
arhitekture na prostem. Osrednji prostor
enega najstarejših lesenih objektov na
Slovenskem, je več kot 300 let stara dimnica z
odprtim ognjiščem, ki je služilo za kuhanje in
ogrevanje. Domačija velja za najjužneje
ohranjeno alpsko dimnico in je v Sloveniji
edina tovrstna stavba, preurejena v muzej. potrebne so predhodne rezervacije

Zavodnje 43, 3325 Šoštanj
T | 03 898 26 30
M | 041 398 156
E | info@muzej-velenje.si

Za več informacij obiščite spletno stran www.visitsaleska.si, pokličite na
telefonsko številko 03 896 17 15 ali pišite na turizem@velenje.si. 
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LOV NA SVETILKO SKRIVNOSTI
Preizkusite se v interaktivni igri Trippstory Velenje in vstopite v
svet skrivnostnega Velenja. Dvourna dogodivščina vas bo vodila skozi
mnoge zanimive lokacije mesta, kjer se vam bodo odklepali
starodavni izzivi. Te vam bo z namigi pomagala reševati Pika.

Potopite se v zgodovino Velenja, ki jo pripoveduje
Pozojeva grajska pot! Obujte pohodne čevlje in
raziščite pet gradov, ki pripovedujejo zanimive
zgodbe preteklosti. Na poti vam bo družbo delal
simpatični zmaj Pozoj. Ste pripravljeni na novo
zanimivo avanturo?

IZHODIŠČE: VILA BIANCA (TIC VELENJE)
KONČNA TOČKA: VILA BIANCA (TIC VELENJE)
TEŽAVNOST: srednje težka označena pot, primerna za
starejše otroke z odraslim spremljevalcem 
PREDVIDEN ČAS HOJE: 4 h (skupaj)
KULINARIKA NA/OB POTI: Resatavracija Jezero
ZNAMENITOSTI IN DOŽIVETJA OB POTI/V BLIŽINI:
Velenjski Grad, grad Šalek, grad Ekenštajn, grad Turn,
Škale, Velenjsko jezero

TEMATSKE POTI

POZOJEVA GRAJSKA POT

K zanimivim odkritjem Šaleške doline vas poleg Pike vabijo razne
tematske in učne poti z liki, kot sta zmaj Pozoj ali škrat Biser.

Mobilna aplikacija ”Trippstory Velenje” je namenjena družinam
z otroki in se nahaja v spletni trgovini Google Play in App Store. 

Za več informacij obiščite spletno stran www.visitsaleska.si, pokličite na
telefonsko številko 03 896 17 15 ali pišite na turizem@velenje.si. 

https://visitsavinjska.com/velenjski-grad/
https://visitsavinjska.com/velenjsko-jezero/


OTROŠKI ZEMLJEVID VELENJA

Ste pripravljeni na popotovanje s škartom Biserom? Učna pot škrata Bisera, najboljša
tematska pot leta 2019, povezuje šest točk, ki pripovedujejo bogato zgodovino Doline
mlinov. Zanimiva in priljubljena učna pot vodi po žuboreči dolini, ki jo nekateri
imenujejo kar Dolina mlinov. Naj vam ob osvežujočem koraku v naravi Vinske Gore
družbo delajo biseri navihanega škrata. 

IZHODIŠČE: Domačija Lamperček 
KONČNA TOČKA: Domačija Lamperček 
TEŽAVNOST: srednje težka označena pot, primerna za starejše otroke z odraslim
spremljevalcem 
PREDVIDEN ČAS HOJE: 2 h
KULINARIKA NA/OB POTI: Domačija Lamperček (po predhodnem naročilu)
ZNAMENITOSTI IN DOŽIVETJA OB POTI/V BLIŽINI: opazovanje jelenov na domačiji
Lamperček, Temnjaški potok, Vovkov mlin, Kačji grad, zbirka starin Blažiš

UČNA POT ŠKRATA BISERA 

Potepe po Šaleški dolini usmerja
poseben zemljevid z lokacijami za
zabavna in ustvarjalna doživetja
najmlajših. Poiščite ga na spletni
strani www.visitsaleska.si ali ga
pridite iskati v TiC v Vilo Bianca.

MESTNA ZAKLADNICA

Brezplačna mobilna aplikacija ”Mestna zakladnica” je prilagojena družinam z
otroki in se nahaja v spletni trgovini Google Play in App Store. 

Pred vami je čisto nova izkušnja raziskovanja Šaleške
doline. Mestna zakladnica je aplikacija, ki ti omogoča,
da izbereš svoje doživetje in vstopiš v dogodivščino
iskanja 50-ih zakladov doline.

Za več informacij obiščite spletno stran www.visitsaleska.si, pokličite na
telefonsko številko 03 896 17 15 ali pišite na turizem@velenje.si. 



POZOR!
Čarovnice bodo letos ponovno obiskale tudi Velenje in njegovo
okolico. Turistično društvo Šalek organizira za otroke
tradicionalni dogodek z naslovom “Na Šaleškem gradu straši”. 

NA ŠALEŠKEM GRADU STRAŠI

BIANCINA SLIKARSKA DELAVNICA

Za več informacij obiščite spletno stran www.visitsaleska.si, pokličite na
telefonsko številko 03 896 17 15 ali pišite na turizem@velenje.si. 

2. 11. in 4. 11. 2022, od 9. do 12. ure
Ustvarjalna slikarska delavnica je namenjena
otrokom med 8. in 14. letom starosti. Delavnico
organizira Zavod za turizem Šaleške doline.

Cena delavnice znaša 10 eur / otroka. V ceno so vključeni stroški
materiala in pripomočkov za izvedbo, varstvo v času delavnice, Biancin čaj
in domači piškoti.
Prijave zbiramo na e-naslov: adna.lainscek@velenje.si

29. 10. 2022, ob 17. uri

Oblikovali bodo skupine po 25 oseb, vstop
je prost. Zbirna točka obiskovalcev je pri

Gasilskem domu Šalek.
Prijavite se tako, da pošljete e-pošto, ki naj

vsebuje ime in priimek oseb, ki jih
prijavljate, njihovo starost in želeno uro

ogleda. Mail pošljite na naslov
saleska.gospoda@gmail.com.



AKTIVNO MED POČITNICAMI
Izkoristite možnosti za samostojne aktivnosti v naravi in ne pozabite, da

lahko marsikaj doživite tudi z vodniki!
 

Po namig za najbolj aktualna doživetja, po več informacij, po karte,
brošure in druge pripomočke pridite v TIC Velenje v Vili Bianca.

Na potepih po Velenju boste zagotovo opazili skrbno vzdrževano mestno otroško
igrišče, pravi igralni park v naravi sredi mesta, in Pikino igrišče ob Velenjskem

jezeru z velikim peskovnikom in pravljično vilo Čira Čara. Obiščite tudi
pustolovsko energetsko igrišče Rudarska vas, ki v Sončnem parku otroke igrivo

seznani z viri energije. Tu lahko otroci s svojim gibanjem proizvedejo svetlobo, s
spustom po žičnici sprožijo vrtenje spiral, z nalaganjem lignita na vozičke

žarenje luči in podobno.

IGRIŠČA NA PROSTEM

Za več informacij obiščite spletno stran www.visitsaleska.si, pokličite na
telefonsko številko 03 896 17 15 ali pišite na turizem@velenje.si. 



POČITNICE - IMAŠ VPRAŠANJA?

 OGLASI SE V TURISTIČNO INFORMACIJSKEM
CENTRU V VILI BIANCA, STARI TRG 3, V VELENJU,
KJER SMO ZATE ODPRTI VSAK DAN MED 9. IN 17.

URO. 
PRI NAS DOBIŠ VSE POTREBNE INFORMACIJE IN ŠE
VEČ NAMIGOV ZA RAZISKOVANJE ŠALEŠKE DOLINE. 

NA DOGODIVŠČINE POVABI STARŠE, PRIJATELJE, TETE,
STRICE, BABICE IN DEDKE!

Za več informacij obiščite spletno stran www.visitsaleska.si, pokličite na
telefonsko številko 03 896 17 15 ali pišite na turizem@velenje.si. 

HURA ZA POČITNICE! UŽIVAJMO SKUPAJ.


