
V E L E N J E  

CELODNEVNA
EKSKURZIJA V 

Program za srednje šole 

ZBIRNA TOČKA  |  06:50 - datum: 7. 4. 2021
Zbirna točka je ob 6.50, na parkir išču nasproti  Ekonomske šole Celje.  Di jaki ,  k i  ste se
predhodno naroči lo na hladno malico, le-to prevzamete med 6.30 in 6.45. Ob 7.00 uri
začenjamo našo pot proti  središču Šaleške dol ine – Velenje. 

PREMOGOVNIK VELENJE  |  07:30

Ob 7.30 bomo prispel i  do naše prve turist ične točke – Premogovnik Velenje. Tam
bomo priča zgodbi rudarjev iz preteklosti ,  k i  opisujejo svoje doživl janje dela v rudniku.
Do rudnika se bomo peljal i  z dvigalom, kasneje pa bomo podoživel i  vožnjo z rudniškim
vlakcem, kot tudi pravo ' 'knapovsko malico' ' .  Program bo trajal pribl ižno 2 uri ,  zadnjih
15 minut pa bo namenjenih kupovanju spominkov in uporabi stranišča. 

velenjsko jezero  |  10:00

Ob 10.00 se zberemo pred avtobusom in pot nadaljujemo do 5 minut oddaljenega
Velenjskega jezera, ob katerem se bomo sprehajal i  pribl ižno 45 minut in si  ogledali
9-mil i jonsko novost ob Velenjskem jezeru - oder z vel ik im prireditvenim prostorom,
ki se nahaja v bl iž ini  Velenjske plaže. Ob 10.50 nadaljujemo pot z avtobusom

NA POTI DO VELENJSKEGA GRADU  |  10:50
Na poti do Velenjskega gradu, se bomo peljal i  mimo Termoelektrarne Šoštanj ,  k i  je
največja slovenska elektrarna po skupni inštal irani moči.  Letno proizvede povprečno
tretj ino energi je v državi ,  v kr iznih obdobjih pa pokrivajo preko polovico porabe. Prav
tako se bomo peljal i  mimo podjetja Gorenje,  k i  izdeluje in prodaja gospodinjske
aparate ter belo tehniko. Podjetje je med največj imi slovenskimi neto izvozniki ,  leta
2018 je družbo prevzelo kitajsko podjetje Hisense. 

NA VELENJSKEM GRADU   |  11:00

Ob 11 .00 bomo prispel i  na Velenjski grad, kjer smo naročeni za voden ogled stalne
muzejske zbirke Mastodonta, katerega okostje je bi lo odkrito v bl iž ini  Velenja. Te žival i
so lomasti le po Šaleški dol ini  pred pribl ižno tremi mil i joni let .  Največ pozornosti
pritegne plastika mastodonta v naravni vel ikosti ,  k i  jo je iz pol iestrske mase izdelala
akademska kiparka Dora Novšak. Celoten ogled traja do 13.00, do 13.15 pa imate čas
za uporabo stranišča. Nato se zberemo pred gradom, od kjer se vidi velenjska
skakalnica. Pot nadaljujemo ob 13.50 do mestnega jedra. 

MESTNO JEDRO   |  14:00

Ob 14.00 nas bo avtobus odloži l  na parkir išču v bl iž ini  Titovega trga, kjer nas bo tudi
počakal .  Naš ogled se začne v mestnem jedru, kjer se bomo sprehodil i  mimo
mogočnih kipov (Kip Maršala Tita,  Mati z otrokom, Muze umetnosti ,  spomenik padlih
borcev…), čez velenjsko promenado in do znanih zgradb (gledališče, občinski urad,
muzej ,  Šolski center Velenje…). Po predvidenem ogledu, ki  se bo končal 15, 15,  bo na
vrsti  prosti  čas (2h), ki  si  ga lahko vzamete za samostojno raziskovanje Velenja.
Kosite lahko v bl ižnjem Mc'Donaldsu al i  pa preprosto pojeste malico, ki  ste jo
prevzel i  v šol i .  

TURISTIČNA AGENCIJA

OBLAČEK, d. o. o.

prevoz s sodobnim turističnim
avtobusom, 
vstopnico za Muzej premogovništva, 
vstopnico za ogled razstave na
Velenjskem gradu, 
poučno in zabavno vodenje,
organizacijo, DDV. 

CENA PRI MININIMALNO 25 OSEB: 35 EUR /
OSEBO 
CENA NAD 25 OSEB: 30 EUR / OSEBO 
Cena vključuje:

POHITITE!

ŠTEVILO
PROSTIH MEST

JE OMEJENO!

ORGANIZIRAN
PREVOZ

DOŽIVETJE V 
PREMOGOVNIKU

OGLED
NAJZANIMIVEJŠIH
TURISTIČNIH TOČK

OB KONČANEM PROSTEM ČASU, SE NAJKASNEJE OB 17.15 ZBEREMO PRED AVTOBUSOM, KI
STOJI ŽE NA PREJ OMENJENEM PARKIRIŠČU. NATO SE NAPOTIMO PROTI CELJU. NAŠA
KONČNA POSTAJA JE AVTOBUSNA POSTAJA CELJE, DO KATERE BOMO PREDVIDOMA

PRISPELI MED 17.45 IN 17.50

Turistična agencija Oblaček, d. o. o., Kosovelova ulica 4, 3000 Celje, Slovenija

@oblačekagencija

@oblaček_agencija

OBLACEK@GMAIL.COM 041  522  365

Turistična agencija oblaček

Možna doplačila (po želji in 
ob prijavi):  priporočamo
zavarovanje  
rizika odpovedi v primeru
bolezni 
(3€), plačilo pri akontaciji. 

DATUM EKSKURZIJE: SREDA, 7. 4. 2021

MESTNA OBČINA VELENJE LEŽI V VZHODNEM DELU ŠALEŠKE DOLINE NA
NADMORSKI VIŠINI 396 METROV

IN PREDSTAVLJA OSMO NAJVEČJE MESTO V REPUBLIKI SLOVENIJI.
OSREDNJI DEL TE OBČINE PREDSTAVLJA

DOLINSKI DEL, KI POTEKA OB REKI PAKI. CELOTEN VZHODNI DOLINSKI DEL
ŠALEŠKE DOLINE JE

URBANIZIRAN, SAJ SE JE MESTO V SVOJEM RAZVOJU RAZŠIRILO MED
NEKDANJIMI NASELJI IN ZASELKI

ŠKALE, STARA VAS, STARO VELENJE, ŠALEK IN ŠMARTNO.
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