DRŽAVNO TEKMOVANJE TZS

Barbara Kelher

TURISTIČNI VODNIK
NAČRT VODENJA PO ODSEKIH

VELENJE

Dobrodošli v najmlajšem mestu v Sloveniji. V Velenju!
Sem Barbara Kelher, lokalna turistična vodnica za področje Mestne občine Velenje in
predvsem čista »lokal patriotka« našega najmlajšega in najlepšega mesta v Sloveniji. Tudi
uradno ;)

Ker zelo rada zgodbarim, vam bom naše mesto predstavila skozi zgodbe in legende – o tem
kdo so Pozoj, Kunigunda in Bergmandeljc, Kako smo gradili mesto, zakaj Tita ne damo, itd.
Je med nami kdo, ki ne rad posluša zgodb in legend? Smo pripravljeni, da nas Velenje očara
in začara v vsej svoji lepoti?
0. UVODNE TEHNIKALIJE, INFORMACIJE
 Dobrodošlica in »Kako smo?«;
 Predstavitev vodnika;
 Predstavitev programa;
 Plan ogleda - kratek opis poti po Velenju, kaj vse nas čaka na vodenju;
 Vreme;
 WC? Voda?.

1. ŠALEŠKA DOLINA, VELENJE
 Velenje, Šaleška dolina v Sloveniji – lega, lokacija;
 Šaleška dolina - od kod izvira ime doline;
 Wollan, Vilinje - od kod izvira ime mesta;
 prebivalstvo - 6. Največje mesto, multikulturno mesto;
 Naj-mesto (-mlajše, -lepše, -prostovoljsko, ambasador transparentnosti,
Zemlji prijazno, UNICEFOVO mesto, mladim prijazna občina,…);
 Skupaj naštejmo 10 stvari, oseb,…. ki jih povezujemo z Velenjem.

2. VILA BIANCA
 Zgodovina vile - grajski gospodarski objekt, plemiško bivališče,
večstanovanjska hiša za delavske družine, protokolarni objekt mestne občine;
 Bianca Adamovič;
 obnova vile – prikaz ohranjenih elementov (les, originalne opeke, oboki, slepa
okna);
 Vila Bianca danes: TIC Velenje in pisarne, Galerija Bianca, Bianca gurmanka,
dvorana Bianca – dogodki, poroke, županova protokolarna soba, mansarda –
prostor za srečanja in sestanke.
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3. ZGODOVINSKI PREGLED VELENJA
 prazgodovina (ostanki jamskega človeka v jamah v Šaleški dolini, mastodont);
 antika (rimska poštna postojanka);
 srednji vek (Dolina gradov);
 novi vek (razvoj obrti in trgovine);
 20. stoletje (sočasno: intenzivno izkopavanje premoga in razvoj industrije Gorenje, izgradnja mesta);
 danes – mlado, sodobno in multikulturno mesto.
4. VELENJSKI GRAD
 zgodovina (prve omembe, postopna dozidava);
 grajski detajli (kamnit portal – pomen rože, srednjeveški WC, grajska vrata na
dvorišče, grajski atrij, grajski vodnjak);
 Kunigunda;
 Muzej Velenje – 11 stalnih zbirk;
 prireditve na Velenjskem gradu in grajskem griču.
5. JEZERA ŠALEŠKE DOLINE
 Pozoj;
 nekoč vasi z rodovitno zemljo – Škale, Preloge, Pesje, Družmirje;
 nastanek zaradi intenzivnega premogovništva – tri jezera v Šaleški dolini;
 degradirano območje in okoljska katastrofa (zelena revolucija) v 80. in 90.
letih;
 revitalizacija jezer v koncu 90. let;
 jezera danes - prostor za rekreacijo in sprostitev, Velenjska plaža, razvoj
jezerskega turizma.

6. NASTANEK MESTA VELENJE
 Nestl Žgank – oče Velenja;
 zgradili smo mesto – udarništvo, zgodbe iz obdobja gradnje mesta;
 načrtno zgrajeno mesto - mesto v parku;
 ugledni arhitekti in arhitektura moderne (primer Kulturnega doma Velenje)
7. TITOV TRG
 nastanek trga in njegov pomen za mesto;
 dogodki in prireditve na mestnem trgu;
 360˚ - stavbe in spomeniki na trgu;
 Spomenik Maršala Tita - »socialistični čudež«, Titovo Velenje, Titoja ne
damo!.

8. SPOMENIK RUDAR
 pomen rudarstva za Velenje – nastanek mesta na 160m debelem sloju lignita;
 rudarska tradicija – 3. julij in Skok čez kožo;
 način življenja »knapov« nekoč in danes ter knapovščina;
 Bergmandeljc;
 Muzej premogovništva Slovenije – 18 let, 160m pod zemljo, najstarejše
dvigalo.

9. GOSPODARSTVO IN INDUSTRIJA VELENJA
 Gorenje (razvoj iz garažne delavnice v multinacionalko, največji zaposlovalec v
dolini);
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Premogovnik Velenje in hčerinska podjetja;
Esotech;
Plastika Skaza – znamki Organko in Cusine, Ikea;
Medpodjetniško-izobraževalni center – sistem Bicy in fotovoltaična drevesa;
Podjetniški center Standard in co-working prostor – občinski EU projekti,
Velenjski start-upovci (Elvis Halilović – pine hole aparati; Darja Osojnik – goat
coffie in Cuisine design/Plastika Skaza; Matija Goljar - Ustvarjalnik).

10. PROMENADA
 prenovljeni in za promet zaprti del mesta - EU projekt;
 nagrade;
 gradnja mesta – Coning in delitev na sektorje v centru mesta;
 obuditev mestnega jedra – prireditveni prostor, dogodki in prireditve.

11. VELENJE – MLADO MESTO MLADIH
 Mladim prijazna občina – certifikat;
 Sistemska ureditev mladinskega sektorja – ena od najboljših v Sloveniji (Odlok o
mladinskem delu, 1. Slovenska lokalna mladinska strategija, sistemsko financiranje
programov in projektov mladih; Komisija za mladinska vprašanja);
 MC Velenje (neorganizirana mladina) in Mladinski svet Velenje (organizirana
mladina);
 Mladinska infrastruktura v Velenju – MCH in SMO center, Klub eMCe plac, Regionalni
multimedijski center Kunigunda, Hiša bendov, Stara pekarna, Letni kino, Vila Rožle,
Lukova vila, taborni prostor na Lilijskem griču;
 Mladinski festivali - festival Dnevi mladih in kulture, Festival mladih kultur Kunigunda,
Park S5 dogaja, Festival nasedlega kita;
 Otroški festival – Pikin festival;
 Šolski center Velenje – eden večjih v Sloveniji;
 Velenjska glasbena scena – pop, rock, metal, hip hop, narodno-zabavna;
 Promotorji Velenja – medijske osebnosti, športniki, glasbeniki.

3

