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Vir: Spletne strani Mestne občine Velenje



Pokrajina

 Štajerska 

 Šaleška dolina 

 Savinjska dolina, Ekomuzej hmeljarstva in 

pivovarstva Slovenije, Ţalec



Velenje 

 1959, 5. največje slovensko mesto

 Premogovnik Velenje (premog lignit), Gorenje, TE Šoštanj

 Pikin festival

 Festival liričnih umetnosti Lirikonfest;
Pretnarjeva nagrado za ambasadorje

slovenske literature in jezika po svetu: 

Ludwig Hartinger iz Avstrije (2004),

František Benhart iz Češke (2005), 

Gančo Savov iz Bolgarije (2006), 

Boţena in Emil Tokarz s Poljske (2007), 

Kari Klemelä s Finske (2008), 

Matjaţ Kmecl in Andrej Rozman iz Slovenije (2009), 

Nadeţda Starikova iz Rusije (2010), 

in Peter Scherber iz Nemčije (2011).



Rudarstvo
 mehki rjavi premog lignit

 Muzej premogovništva Slovenije 

 iz rudarskega slovarja: baga (premogov 
prah), cicka (jamski voziček), kibl (jamsko 
stranišče) in knap (rudar), kamerat
(sodelavec)

 Skok čez koţo 

 Rudarski pozdrav?

SREČNO!





Celje

 3. največje slovensko mesto

 zapisi o mestu stari več kot 2000 let

 Kéleia – Kelti (Noriško kraljestvo), po letu 
15 pr. n. št. Rimljani – Celeia, 

 leta 1451 znova mestne pravice (Friderik 
II.)

 dvakrat kovnica denarja (Noriki, Celjski 
knezi)



Muzejska dejavnost

 Zgodovina (od 1882)

 Pokrajinski muzej, Muzej novejše 

zgodovine

 Naši ogledi: 

 Celeia – mesto pod mestom

 Celjski strop in Celjski knezi v Stari grofiji

 Ţiveti v Celju (20. stoletje)



Stari grad

Celjski knezi – do 1456

 Herman II., Friderik II., Ulrik II.

 Ana Celjska in Barbara Celjska

Foto: Mihael Simonič



Nemški Cilli in slovensko Celje

 Slovensko podeţelje;

 nemško in slovensko meščanstvo;

 Krepitev slovenskega meščanstva:

Narodno prebujanje po letu 1848:

- 1849 proga Celje-Ljubljana in uprizoritev 1. slovenske 
predstave Ţupanove Micke v celjskem gledališču;

Narodna čitalnica (1862), slovenski tabori (1868-1871) 

 Celjska gimnazija (1808; od 1895 tudi v slovenskem  
jeziku; dijaki Slomšek, Aškerc, Kajuh)

 Izgradnja Narodnega doma (1897); Nemške hiše 
(1907); Ljudske posojilnice (1928)

 Nemška meščanka Celja: Alma M. Karlin (1889-1950)







Umetniki in kulturni ustvarjalci 
 Jezikoslovec 19. stoletja Vatroslav Oblak (1864–1896)

 pisatelj, pesnik in prevajalec Vladimir Levstik (1886–1957), 

 dramatik, pesnik, pisatelj in po poklicu diplomat Anton 

Novačan (1887–1951), 

 pesnik, duhovnik in arhivist Anton Aškerc (1856–1912), 

 partizanski pesnik Karel Destovnik – Kajuh (1922–1944), 

 pisatelj in novinar Miloš Mikeln (1930–), 

 mladinska pesnica in pisateljica ter dramatičarka Bina 

Štampe Ţmavc (1951–), 

 pisateljica in ilustratorka Lilijana Praprotnik Zupančič, bolj 

poznana kot Lila Prap (1955–) ter 

 dramatik, pisatelj, reţiser in esejist Vinko Möderndorfer 

(1958–).

 Dnevi komedije v Celju



Lila Prap: Zakaj?
 Slikanica je zelo brana v Nemčiji, 

na Češkem, Japonskem, v Avstraliji 
in Franciji. Na Japonskem so za 
drţavno televizijo naredili tudi serijo 
risank - tam prodajajo tudi 
avtoričine izdelke z motivi iz 
slikanice. Svoja dela je 
predstavljala v Frankfurtu, Tokiu in 
New Yorku. 

 Leta 2011 je za svoje delo prejela 
nagrado Prešernovega sklada.





Benjamin Ipavec

Teharski plemiči: Podoknica grofa Urha 

Tebi le se glasi,

spev ljubeči moj!

Ti najlepša v vasi,

slušaj me nocoj!

Daj da te objamem,

od ljubezni vnet.

Daj da s sabo vzamem

rožo vseh deklet.

Rožo to gojiti

hočem zvest vrtnar.

Ljubec veren biti

hočem ti vsekdar.

Tihi dom odkleni

brez strahu tedaj

in zaupno meni

pridi v naročaj!

Nikdo te ne vidi,

če odpreš mi dom.

Pridi torej pridi,

da tvoj ženin bom!

Noč že zemljo krije,

a ljubezni žar

nama naj zasije

v noči za vsekdar.


