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OGLED ZNAMENITOSTI ŠALEŠKE DOLINE NA 
 

5. MEDGENERACIJSKEM SREČANJU GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

Predviden čas za oglede je od 10.00 do 13.30 ure. Vsi ponudniki bodo pri ogledu zagotovili popuste. 
 
VELENJSKA PLAŽA     MUZEJ USNJARSTVA ŠOŠTANJ 

 

GRAD VELENJE     HIŠA MINERALOV VELENJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRILOVA DOMAČIJA    KONJENIŠKI KLUB VELENJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOŽNJA S PLETNO PO JEZERU   MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE 
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PREDLOG OGLED 
VSTOPNINA/ 

CENA na osebo 

Predlog št. 1 

Muzej premogovništva Slovenije 
Za vas smo pripravili 18 zanimivih scen iz življenja in dela rudarjev. Pripravili smo bogato 
centralno zbirko slovenske tradicije premogovništva, kjer si boste v spremstvu vodičev lahko 
pogledali razvoj premogovništva od prvih najdb premoga do svetovno znane Velenjske 
odkopne metode – tako delajo rudarji danes. Predstavljena je tudi zgodovina Premogovnika 
Velenje, seznanili pa se boste s knapovskim stanovanjem izpred leta 1930 in s tem spoznali 
bivanjsko kulturo »knapov« pred 100 leti. Spoznali boste »aufzuge« v Črni garderobi, 
kopalnico, legendo o skoku čez kožo, galerijo v Beli garderobi in muzejsko trgovinico. 

8,00 € 

Predlog št. 2 

Grilova domačija 
Grilova domačija v Lipju pri Velenju je v ekomuzej preurejena stara viničarija, kjer so v 
sodelovanju z Muzejem Velenje prostor za svoje dejavnosti našli različna društva, organizacije 
in posamezniki,  ki skrbijo za urejanje domačije in njene okolice. Obiskovalci si lahko na Grilovi 
domačiji ogledajo domačijo s črno kuhinjo, katere posebnost je slamnata streha, gospodarsko 
poslopje, zeliščni in zelenjavni vrt, vinograd, sadovnjak ter čebelnjak. Grilova domačija ponuja 
obiskovalcem zanimiv vpogled v življenje na viničariji, ki je bila kasneje preoblikovana v 
domačijo malega kmeta.   
 

Volkov mlin v Vinski Gori 
Ogled mlina in prikaz mletja moke 
Izletniška domačija Lamperček v Vinski Gori 
Ogled ograde jelenov in lovskega muzeja,  
možnost pokušine domačih mesnin ob šanku 

 
2,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 € 
 
brezplačno 

Predlog št. 3 
vožnja s pletno in čolnom po Velenjskem jezeru 
možnost kopanja v velenjskem jezeru na najlepši jezerski plaži v Sloveniji 

3,00 € 
brezplačno 

Predlog št. 4 

Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanj 
Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju v prijetnem ambientu pripoveduje zgodbo o 
usnjarjih, industrialcih in nekdanjem življenju v Šaleški dolini. Zbirka Usnjarstvo v Šoštanju 
predstavlja razvoj usnjarske obrti v veleindustrijo ter pomembno gospodarsko panogo in je  
razdeljena v pregled razvoja in 210-letno tradicijo usnjarstva v Šoštanju od leta 1788 do 
ukinitve tovarne leta 1999. V zunanjem paviljonu so razstavljeni usnjarski stroji in naprave za 
predelavo kož v usnje. 
 

Možnost obiska mini pivovarne Loko Loko v Lokovici 
Degustacija piva in whiskya 

2,00 € 
 
 
 
 
 
 
3,00 € 

Predlog št. 5 
Sprehod od Velenjskega do Škalskega jezera in jahanje konjev na konjereji ob Škalskem 
jezeru 

2,00 €/5 min. 

Predlog št. 6 

Muzej Velenje na Velenjskem grad in hiša mineralov  
Obiskovalci se bodo do Velenjskega gradu sprehodili po 233 stopnicah in si ob poti ogledali 
razstavo o preteklosti Šaleške doline. V Velenjskem gradu, ki je znan kot eden najlepše 
ohranjenih slovenskih gradov, domuje Muzej Velenje, ki ponuja na ogled deset 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. Po ogledu muzeja na gradu se bodo 
obiskovalci po gozdni poti spustili še v Staro Velenje, kjer si bodo ogledali Hišo mineralov, ki  
hrani več kot pet tisoč mineralov z vsega sveta. 

obisk pri gasilcih PGD Velenje,  
voden sprehod skozi mestno središče Velenja 

 
3,00 € 

Predlog št. 7 

Lončarstvo Bahor v Topolšici 
ogled spominske sobe podpisa delne kapitulacije Nemčije v 2. Sv. vojni in  
možnost 3-urnega kopanja v Termah Topolšica  

3,00 € 
1,00 € 
9,00 € 

Predlog št. 8 

Obisk v vasi ŠALEK 
Ogled ruševin najstarejšega gradu v Šaleški dolini z izjemnim trikotnim tlorisom, po katerem je 
dolina dobila svoje ime, in cerkve svetega Andreja v naselju pod gradom, ki sodi v sam vrh 
umetnostne in zgodovinske dediščine Šaleške doline. 
Ogled gasilskega muzeja v PGD Šalek 
in sprehod do mestnega središča 

2,00 € 

Predlog št. 9 

Obisk kleti pri Rakunu  
Mali vrh, Šmartno ob Paki - degustacija 4 vin, sir, domača pašteta 
Narezek za eno osebo – domače specialitete (suha salama, meso iz tunke, savinjski želodec, 
bodjola) 

4,00 € 
6,00 € 

 


