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POVZETEK 

Tako kot v večjih mestih tudi v Velenju poteka že kar nekaj festivalov. Cilj naloge je bil 

oblikovati še en festival, ki bi bil povezan z okoljem in privlačen za turiste. Odločili smo se za 

festival, ki bi bil povezan z Ivanom Cankarjem in njegovo mladostno ljubeznijo Ano Lušin. 

Ana je namreč živela in poučevala na naši podružnični šoli v Plešivcu in je tako osebnost, ki 

nam je blizu, pa tudi Plešivčani so nanjo zelo ponosni. Na podružnični šoli je tudi stalna razstava 

o njej. Ime festivala smo sestavili iz glavnih osebnosti Ivana in Ane – Ivana fest. V nalogi smo 

prikazali, katere vsebine bi festival zajemal, kraj in čas, organizacijo ter trženje. Ker bi bil 

dvodneven, smo zato raziskali še ponudbo nastanitev, kulinarike in turističnih znamenitosti. 

Pestra ponudba na festivalu bi zadovoljila obiskovalce različnih starosti, obisk festivala pa bi 

učencem tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja ponudili tudi kot kulturni dan. Nalogo si je 

moč ogledati v knjižnici OŠ Mihe Pintarja Toleda in spletni strani šole. Izvod imajo tudi avtorji 

in mentorici.   

 

 

mailto:tajnistvo@mpt-velenje.si
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1 UVOD 

Smo skupina učencev 8. razredov OŠ Mihe Pintarja Toleda, ki smo vključeni v izbirni predmet 

Turistična vzgoja. V sklopu izbirnega predmeta smo v okviru projekta Turizmu pomaga lastna 

glava izdelali projektno nalogo z naslovom Ivana fest. 

 

1.1 PREDSTAVITEV TEME 

 

Naša šola se nahaja v mestu Velenje. Poleg matične šole imamo tudi podružnično šolo v 

Plešivcu. Ko smo razmišljali, kaj naj bo bistvo našega produkta in kakšen festival oblikovati, 

smo iskali ideje v lokalnem okolju. Želeli smo oblikovati festival, ki bo povezan z okoljem in 

privlačen za turiste. Odločili smo se za festival, ki bo povezan z Ivanom Cankarjem in njegovo 

mladostno ljubeznijo Ano Lušin. Ana je namreč poučevala na naši podružnični šoli v Plešivcu 

in je tako osebnost, ki je blizu tudi naši šoli. Na naši podružnični šoli je tudi stalna razstava o 

njej. 

  

Ime festivala je sestavljeno iz glavnih osebnosti Ivana in Ane – Ivana fest. 

 

Festival bi potekal dva dneva, in sicer na različnih lokacijah v Mestni občini Velenje. Cilj 

festivala je skozi kulturno dogajanje obiskovalcem približati našega velikega pisatelja, pesnika 

in dramatika Ivana Cankarja ter njegovo ljubezen Ano Lušin.  

 

Na festivalu bi potekale različne prireditve, delavnice, razstave, sejem ... Poskrbljeno bi bilo za 

kulinarično ponudbo, nastanitev, možnost ogleda mesta, parkirne prostore … Pestra ponudba 

na festivalu bi zadovoljila obiskovalce različnih starosti.  

 

1.2 CILJI NAŠE PROJEKTNE NALOGE: 

 

 spoznavanje življenja in dela Ivana Cankarja ter Ane Lušin, 

 literarno, dramsko, likovno ustvarjanje učencev, 

 druženje z vrstniki iz različnih slovenskih krajev in pokrajin, 

 spoznavanje naravne in kulturne dediščine Šaleške doline, 

 pridobitev podpore domačega okolja in sodelovanje z lokalno skupnostjo ter ostalimi 

organizacijami širom Slovenije. 



6 
 

2.2 OPREDELITEV METODOLOGIJ IN VIROV, UPORABLJENIH V PROJEKTNI 

NALOGI 

 

Naša turistična naloga z naslovom »Ivana fest« je nastala z metodo raziskovanja. Uporabili smo 

ustne in pisne vire, s katerimi smo raziskali delo in življenje Ivana Cankarja in Ane Lušin. 

Raziskali smo dogodke, ki so v povezavi z Ivanom Cankarjem že potekali širom po Sloveniji. 

Izvedli smo intervju z go. Nežo Jovan, programsko vodjo Pikinega festivala, in go. Brino 

Zabukovnik Jerič, višjo bibliotekarko in organizatorico prireditev iz Knjižnice Velenje, ki je v 

času Cankarjevega leta, to je leta 2018, organizirala Cankarjev dan v Velenju. Ga. Mojca 

Ževart, direktorica Muzeja Velenje, nam je predstavila Ano Lušin ter nas vodila po njeni 

razstavi, ki se nahaja na naši podružnici v Plešivcu. 

 

Praktični del naše naloge je zajemal snovanje tematskega turističnega produkta, s katerim 

želimo turiste popeljati po naši dolini in jim približati zgodbe, povezane s premogovništvom 

ter razvojem mesta. Pri sestavi naloge smo upoštevali prostorske in druge dane možnosti, ki 

nam jih okolje ponuja. 
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3 IVAN IN ANA 

2.1 ANA LUŠIN 

V začetku meseca oktobra 2019 smo si ogledali razstavo Ane Lušin, Cankarjeve velike ljubezni. 

Po razstavi nas je vodila ga. Mojca Ževart in nas seznanila s številnimi zanimivostmi iz Aninega 

življenja. Sprehodili smo se tudi do pokopališča, kjer je Ana pokopana, in si na nagrobni plošči 

prebrali Cankarjevo posvetilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Slika 1: Predavanje o Ani Lušin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Slika 2: Ogled razstave o Ani Lušin 
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2.1.1 ŽIVLJENJE ANE LUŠIN 

Ana  Lušin se je rodila 30. maja 1881 v Ljubljani in spoznala Cankarja l. 1898 med 

obiskovanjem meščanske šole pri uršulinkah v Ljubljani, stara 17 let. Živela je s sestro Minko 

in polsestro Hermino pri očimu in skrbniku Alfonzu Pellanu. Ana in Cankar sta se srečevala v 

nekdanjem parku pri Kolizeju, kjer je stanovala Anina družina. Imela je lep obraz, po značaju 

pa je veljala za mirno, zadržano, ponosno in zelo delavno. Konec leta 1898 je prišlo med Ano 

in Ivanom do ohladitve, saj se je takrat namreč Cankar začel zanimati za Minko. Živel pa je tudi 

v dunajskem delavskem predmestju Ottakring in bil že preveč vpet v življenje na Dunaju, da bi 

razmišljal o resni zvezi. Ani je svetoval, naj se poroči z drugim. 

Leta 1903 po maturi je Ana dobila službo učiteljice v Sv. Benediktu v Slovenskih goricah. Iz 

mestnega okolja se je preselila na štajersko podeželje. Tam je spoznala Hinka Breganta, ki je 

bil tudi učitelj na šoli pri Sv. Benediktu, in se z njim poročila. Kmalu je zbolela za jetiko in 

bolezen je bila glavni razlog, da se je učiteljski par, Ana in Hinko Bregant, prijavil na razpisano 

učiteljsko mesto v hribovskem Plešivcu, sredi smrekovih gozdov. Upala sta, da se bo Ani v 

takem okolju zdravje izboljšalo. Cankarju Ana po prihodu v Plešivec ni več pisala. Je pa tudi 

ona literarno ustvarjala, saj je zapisala tri črtice. O njuni mladostni ljubezni so še vedno pričala 

njegova pisma, ki jih je skrbno hranila in rada prebirala. Nikoli ni izvedela, da je Cankar večino 

njenih pisem uničil; v njegovi zapuščini so se našla le tri Anina pisma. Umrla je 3. februarja 

1910, stara 28 let. Njen mož je dal na nagrobnik vklesati verz iz Cankarjeve Erotike:   

Tiho zdaj v grobu spi  

tvoja in moja   

vesela mladost  

                            Ivan Cankar  

Alojz Kraigher, eden najboljših prijateljev Ivana Cankarja, je 

v svojem delu o Cankarju zapisal, da je bila Ana edina, ki jo je 

Cankar resnično ljubil.  

 

Cankar je Ano ljubkovalno klical Anica. Posvetil ji je kar 40 

pesmi. Svojemu prijatelju Otonu Župančiču je nekoč 

pripovedoval, da je »zaljubljen v pravega angela – otroško, 

naivno dušico, ki ima predražesten obrazek in pa to čudovito, 

izredno lastnost, da me obožuje.« (Gošnik, 2017) 

 

                                                                                                                                                                      Slika 3: Ana Lušin 
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2.2 IVAN CANKAR 

Ivan Cankar, največji slovenski pisatelj in dramatik, se je rodil 10. maja leta 1876 v hiši Na 

klancu (Vrhnika) kot osmi od dvanajstih otrok. Leta 1882 je bil vpisan v osnovno šolo na 

Vrhniki, leta 1888 pa se je vpisal na ljubljansko realko. Po maturi, ki jo je opravil leta 1896, je 

odšel na Dunaj študirat tehniko. Kmalu se je prepisal na slavistiko. Leta 1913 je imel v 

Ljubljani najbolj znano predavanje z naslovom Slovenci in Jugoslovani, v katerem se je zavzel 

za združitev vseh južnih Slovanov v skupno državo, a odločno nasprotoval kakršnemukoli 

kulturnemu ali jezikovnemu zlivanju. Zaradi izjave, ki je zagovarjala jugoslovansko politično 

zvezo, je bil obsojen na sedem dni zapora.  

Leta 1899 je izdal pesniško zbirko Erotika. Prvo izdajo so zaradi neprimerne tematike uničili, 

ljubljanski škof Jeglič je namreč ukazal pokupiti in sežgati 700 izvodov.  Čez tri leta je zbirko 

ponovno izdal. Kmalu je pesništvo opustil in začel pisati prozo in dramatiko. V svojih delih je 

opozarjal na takratne politične razmere v državi (satirični komediji Pohujšanje v dolini 

šentflorjanski, Za narodov blagor ter politična satira Hlapci).  

Ženske so iz življenja Ivana Cankarja prihajale in odhajale, ni pa bilo ženske, ki bi tako močno 

zaznamovala njegovo življenje kot njegova mati, in ni ga pisatelja, ki bi s svojimi deli postavil 

materi tako veličasten spomenik, kot ga je on. V mladih letih se je navduševal nad učiteljico 

Ano Lušin, ki mu je bila navdih za številne pesmi. Govoril je celo, da ga je ona in njuna ljubezen 

»napravila« za pravega pesnika. Nekaj časa je bil zaljubljen v njeno sestro Minko. Zaljubljen 

je bil tudi v Mici Kessler. Najbolj nenavadno je bilo Cankarjevo razmerje z Albino Löffler, 

šiviljo na Dunaju, in njeno hčerjo Štefko. Vzporedno z 

zgodbo učiteljice Milene Rohrmann pa se je zapletel z 

gostilničarko Marijo Pfeifer.  

Novembra leta 1915 je bil vpoklican k vojakom 

v Judenburg na avstrijskem Štajerskem. Zaradi bolezni je 

bil po nekaj tednih oproščen služenja. Po daljši bolezni je 

11. decembra 1918 pri 42 letih umrl v deželni bolnišnici v 

Ljubljani. Pokopali so ga na ljubljanskih Žalah v t. i. 

Grobnici moderne, kjer so pokopani tudi Josip Murn, 

Dragotin Kette in Oton Župančič.   

Bil je naš prvi poklicni pisatelj, ki si je docela neodvisen z 

literarnim delom služil vsakdanji kruh. (Wikipedija)                                               Slika 4: Ivan Cankar 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Osnovna_%C5%A1ola
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_realka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Matura
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tehnika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slavistika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEni_Slovani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zapor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_%C5%A1kof
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Bonaventura_Jegli%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Satira_(na%C4%8Din_pisanja)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komedija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pohuj%C5%A1anje_v_dolini_%C5%A1entflorjanski
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pohuj%C5%A1anje_v_dolini_%C5%A1entflorjanski
https://sl.wikipedia.org/wiki/Za_narodov_blagor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hlapci
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Judenburg&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tajerska
https://sl.wikipedia.org/wiki/De%C5%BEelna_bolni%C5%A1nica,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/De%C5%BEelna_bolni%C5%A1nica,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Centralno_pokopali%C5%A1%C4%8De_%C5%BDale,_Ljubljana
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2.2.1 KNJIŽNICA VELENJE – CANKARJEVO LETO 

Naša šola je v Cankarjevem letu, letu 2018, ko le bila stota obletnica njegove smrti, aktivno 

sodelovala pri dogodku, ki ga je izvedla Knjižnica Velenje. Zanimalo nas je, kaj vse se je takrat 

že izvajalo na temo Cankarja, zato smo opravili razgovor z gospo Brino Zabukovnik Jerič, 

vodjo prireditve. Na dan rojstva Ivana Cankarja, 10. 5.,  so v Knjižnici Velenje pripravili sklop 

dogodkov:  

– vzemi kazalko in popij kavo (izdali so kazalke s Cankarjevim motivom oz. skodelico kave 

in jih delili v knjižnici in mimoidočim mimo kavarne Kofetarce, ki je na ta dan ravno 

odprla svoja prenovljena vrata, tisti, ki je imel kazalko, je dobil brezplačno skodelico 

kave); 

– beremo Cankarja z dijaki Gimnazije Velenje pod mentorstvom prof. Andreje Gumzej 

(dijaki so brali odlomke iz različnih Cankarjevih del), 

– razstava in poustvarjanje učencev naše šole in CVIU Velenje pod mentorstvom učiteljev 

iz naše šole, prof. Klaudije Vidak in Roberta Klančnika (imeli so razstavo v knjižnici); 

– rišemo Ivana Cankarja s kredo. 

 

                                

                                                Slika 5: Sodelovanje naših učencev na Cankarjevi ulici 

 

Gospa Zabukovnik Jerič nam je povedala, da je bil namen dogodka  javno opozoriti na našega 

velikega pisatelja Ivana Cankarja in se povezati z vsemi generacijami. Predstavili smo ji tudi 

našo idejo o festivalu Ivana fest, ki se ji je zdela zelo zanimiva in morda v prihodnje tudi 

izvedljiva. 
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3 FESTIVAL: IVANA FEST 

 

3.1 ORGANIZACIJA FESTIVALA 

 

V Velenju poteka največji otroški festival v Sloveniji, Pikin Festival, ki privablja otroke in 

mladino iz celotne Slovenije za en teden v naše mesto. Na festivalu je veliko stojnic, 

natečajev ter delavnic. V letu 2019 je festival zabeležil že 30. obletnico delovanja. Ker tudi 

naša projektna naloga temelji na oblikovanju festivala, smo se obrnili na Festival Velenje, 

ki organizira Pikin festival. V šoli nas je obiskala ga. Neža Jovan, programska vodja 

festivala,  ki nam je predstavila celotno ozadje dogodka. Dobili smo veliko uporabnih 

informacij, ki so nujno potrebne za delovanje in organizacijo festivala. Na podlagi 

podatkov, ki smo jih dobili, smo se tudi mi odločili, da bo naš festival imel glavnega 

direktorja, ki mu bosta podrejena organizacijski vodja in tehnični vodja.   

 

                    

                                                      Slika 6: Pogovor z gospo Nežo Juvan  

     

                                                                 

                                                            Slika 7: Pikin festival 
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3.2 VODENJE FESTIVALA IVANA FEST 

 

3.2.1 ORGANIZACIJSKI VODJA 

 

3.2.1.1 PROGRAM: 

 

ČAS: petek, 8. 5. 2020, in sobota, 9. 5. 2020 (10. 5. 1876 se je rodil Ivan Cankar) – ta festival 

bi bil vsako leto tisti konec tedna ob 10. maju 

KRAJ: Velenje (več prizorišč) 

 

 CANKARJEVA ULICA V SREDIŠČU MESTA 

(petek) 

12.00–18.00 Cankarjev sejem (stojnice, na katerih bi se ponujale knjige, povezane s Cankarjem, 

kave, skodelice, suho sadje …; fotografski kotiček: fotografiranje s Cankarjevimi brki) 

14.00–15.00 Branje najboljših pesmi literarnega natečaja o Ivanu in Ani in podelitev nagrad oz. 

priznanj (osnovnošolci in srednješolci)  

15.00–16.30  Likovna delavnica: Rišemo Ivana Cankarja 

17.00–18.00 Razstava likovnih del 

 

 KNJIŽNICA VELENJE  

(petek in sobota) 

Razstava o Ivanu Cankarju 

Cankarjev kotiček – prostor, kjer bi bile samo njegove knjige  

(petek) 

17.00–18.00 Druženje ob kavi in knjigi – pogovor o določeni Cankarjevi knjigi 

18.30 Obisk pisatelja Toneta Partljiča, ki je napisal knjigo z naslovom O Ivanu in Ani  
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 KINO VELENJE 

(sobota) 

20.00 Cankar (celovečerni dokumentarno-igrani film) 

 

 PODRUŽNIČNA ŠOLA PLEŠIVEC  

(petek in sobota) 

10.00–18.00 Razstava o Ani Lušin 

10.00–18.00 Escape room na temo Ivana Cankarja (skupine do pet udeležencev, največ ena 

ura za skupino) 

 

 GLASBENA ŠOLA VELENJE – VELIKA DVORANA 

 (petek) 

10.00–13.00 20-minutne gledališke predstave osnovnošolcev na temo Cankarjevih del 

(komisija, izbor za najboljšo igro) 

15.00–18.00 20-minutne gledališke predstave osnovnošolcev na temo Cankarjevih del 

(komisija, izbor za najboljšo igro) 

 

 KULTURNI DOM VELENJE  

(petek)  

16.30–17.30 IMPRO LIGA na temo Cankarjeve Skodelice kave 

18.00–19.30 Gledališka predstava enega Cankarjevega dela 

20.00 STAND UP: Pižama (predstavil bi svojo predelavo Cankarjevega dela Moje življenje) 

(sobota) 

18.00–19.30 Najboljše tri kratke gledališke predstave osnovnošolcev, izbrane prejšnji dan 

20.00 dr. Igor Saksida in raper Trkaj (leta 2017 sta izdala album in knjigo Kla kla klasika; gre 

za združitev slovenske klasične poezije in modernih hip hop ritmov) 
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 KULTURNI DAN ZA OSNOVNOŠOLCE 

Ker bi si želeli, da bi šole lahko kulturni dan za osnovnošolce, od 6. do 9. razreda, izvedle pri 

nas, bi program za njih bil takšen: 

8.30–8.55 Vodena razstava o Ani Lušin (Podružnična šola Plešivec) 

9.00–9.45  Likovna delavnica: Rišemo Ivana Cankarja (Podružnična šola Plešivec) 

10.30–12.00 Gledališka predstava Cankarjevega dela (Kulturni dom Velenje) 

12.00–12.45 Obisk Cankarjevega sejma (Cankarjeva ulica) 

 

 SPONZORSKE DEJAVNOSTI: 

Festival Velenje, Knjižnica Velenje,  Muzej Velenje,  VTV, Moj radio, Gledališke skupine, 

Visit Vrhnika, različne pražarne. 

 

 TRŽNE DEJAVNOSTI:  

Trženje bi izvedli preko socialnih omrežij Facebook, Instagram …, saj je tak način v današnjem 

času dostopen velikemu številu ljudi, predvsem mladih. Oglase bi predvajali tudi v lokalnih 

medijih, kot so VTV, Moj radio, Radio Velenje, hkrati pa bi posredovali urnik dogajanja vsem 

večjim medijem v Sloveniji. 

 

 TISKOVINE: 

Pripravili bi različne tiskovine, ki bi bile namenjene različni populaciji.   

Tiskovina za šole bi vsebovala podrobno opisane vse dogodke, namenjene osnovnošolcem. 

Šolam bi pripravili ponudbo izvedbe kulturnega dne na našem festivalu. Zato bi jim podrobno 

tiskovino posredovali že v mesecu avgustu, ko se šole odločajo o kulturnih dnevih. 

Tiskovina za sponzorje bi podrobneje opisala naše dejavnosti in koristi, ki bi jih imeli od 

festivala. 

Pripravili bi tudi splošno zloženko, namenjeno vsem obiskovalcem. Manjši letak v obliki kavne 

skodelice bi razdelili po kavarnah v MO Velenje. Tako bi vse obiskovalce kavarn, ki bi si v 
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času festivala privoščili kavo v kateri koli kavarni v mestu, prejeli še reklamni letak s kratkim 

opisom Ivana festa. 

 

 DOBRODELNA AKCIJA: 

Organizirali bi dobrodelno akcijo, v sklopu katere bi zbirali denar za socialno šibke otroke. Z 

zbranim denarjem bi dvajsetim otrokom omogočili različne dejavnosti, odvisno od njihovih 

interesov (gledališki abonma za otroke, glasbena šola, balet …). 

  

 ORGANIZIRANI OBISKI: 

Za šole in vrtce bi pripravili voden in organiziran obisk festivala. Vsaka skupina bi dobila vodjo 

in animatorja, ki bi jih popeljal po dogajanju na festivalu.  

 

 ŠTUDENTJE, DIJAKI: 

Za delo na festivalu bi povabili tudi študente oziroma dijake, ki bi pomagali pri postavitvi, 

delavnicah, pospravljanju, kot animatorji in vodje šolskih skupin. 

 

 SEJEM: 

Na festivalu bi organizirali sejem, na katerem bi se predstavili naši pokrovitelji in vsi, ki bi bili 

zainteresirani za sodelovanje. K sodelovanju na sejmu bi povabili različne založbe, ki bi lahko 

tukaj prodajale različna literarna dela, s poudarkom na Cankarjevi literaturi. Povabili bi tudi 

Visit Vrhnika, ki ima že veliko izdelkov na temo Cankarja.  

 

                            Slika 8: Izdelki Visit Vrhnika 

Na sejmu bi zagotovili prostor tudi ponudnikom različnih kav, suhega sadja, sladkih domačih 

dobrot. Naši obiskovalci bi si tako lahko privoščili skodelico kave, zraven pa Cankarjevo 
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čokolado ali suho hruško. Kupili bi lahko kakšno knjigo ali igro, ki se navezuje na Cankarja.  

Imenuje se po njegovem romanu, ki ga je zapisal kot spomenik svoji materi – Na klancu. 

                    

                                                                   Slika 9: Kava Escobar Cankarjeva kava 

 

 SPLETNA STRAN: 

Pripravili bi spletno stran, na kateri bi objavljali vse dogodke in prireditve. 

 

3.2.2 TEHNIČNI VODJA 

 PRIJAVA DOGODKA/DOKUMENTACIJA: 

Naš festival bi bil javna prireditev, zato bi ga prijavili policiji, da bi potekal brez težav. Pridobili 

bi ustrezna dovoljenja MO Velenje, poskrbeli, da bi bila obveščena policija, gasilci in 

zdravstvena služba. 

 

 PRIZORIŠČA: 

Ker bi festival potekal na različnih prizoriščih, bi vsa prizorišča povezali s skodelicami, brki in 

srčki, da bi čez cel festival potekala rdeča nit. 
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 PARKIRIŠČA IN PREUSMERITEV PROMETA: 

Udeleženci festivala bi lahko parkirali pri Mercator centru v Velenju, na parkirišču pri 

Cankarjevi ulici, avtobuse pa bi preusmerili na parkirišče na jezeru. 

 

 SMETI: 

Namestili bi večje število košev za ločevanje odpadkov in poskrbeli za sprotno čiščenje. 

 

3.2 OSTALA PONUDBA 

Ker bi bili nekateri obiskovalci iz drugih mest, smo se na TIC Velenje pozanimali, kje bi lahko 

prenočili, dobro jedli in si kaj ogledali, saj bi festival bil dvodneven. Seznanili so nas s spletno 

stranjo, katero bi tudi mi z veseljem priporočili vsakemu obiskovalcu. Na njej so vsi bistveni 

podatki, ki jih potrebuje vsak turist oz. obiskovalec našega mesta. Ta stran je 

http://www.velenje-tourism.si/  

 

3.2.1 TURISTIČNE ZNAMENITOSTI 

V Velenju in okolici je veliko turističnih zanimivosti. Izbrali smo tiste, ki se nam zdijo 

najpomembnejše. Prav tako tudi za prenočišča in kulinariko. 

 VELENJSKI GRAD – je eden od 

najbolje ohranjenih gradov v Sloveniji. 

Star je približno 700 let, prvič pa se 

omenja leta 1270. Do gradu vodi pešpot 

od Vile Biance, in sicer 233 stopnic. Ob 

njih je razstava, ki obiskovalce seznani 

s preteklostjo Velenja in Šaleške doline. 

Dostop je mogoč tudi z avtomobilom. 

                            Slika 10: Velenjski grad 
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 MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE – muzejska zbirka premogovnika v 

naravnem rudniškem okolju prikazuje 

razmere in  pogoje dela rudarjev na 

začetku rudarjenja lignita v 

velenjskem in okoliških rudnikih. 

Urejen je na približno enem kilometru 

opuščenih rovov, do katerih se 

dostopa po originalnem »Starem 

jašku« s 140 let starim dvigalom.  

                                                                                   Slika 11: Muzej premogovništva Slovenije 

 

 VELENJSKA PLAŽA – v izboru Naj 

kopališče 2019 je v kategoriji naravnih 

kopališč Velenjska plaža zmagala že 

drugo leto zapored. Velenjska plaža 

vsako leto v času kopalne sezone s 

številnimi brezplačnimi vsebinami 

privabi do 100.000 obiskovalcev iz 

Slovenije in tujine. V bližini sta še 

Škalsko in Družmirsko jezero.                                Slika 12: Velenjska plaža 

                                                                                                    

 TITOV SPOMENIK – nahaja se v centru mesta, bolj natančno  na Titovem trgu. Ta 10-

metrski spomenik velja za največji spomenik Tita na svetu. Kip so postavili  ob 

njegovem petinosemdesetem rojstnem dnevu. Ob njegovem 

odkritju 24. junija 1977 se je na trgu zbralo več kot 20.000 

ljudi. Josip Broz – Tito se dogodka zaradi drugih obveznosti 

ni mogel udeležiti.  

 

 

 

Slika 13: Titov spomenik 
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 HIŠA MINERALOV VELENJE 

Muzej hiše mineralov predstavlja geološko 

zbirko mineralov sveta in obsežno zbirko 

mineralov s področja Slovenije. Danes je v Hiši 

mineralov na ogled preko 4.000 različnih 

mineralov zasebne zbirke zbiralca in poznavalca 

Jožeta Rihtarja.                                                                       

                                                                                            Slika 14: Hiša mineralov 

 

VELENJSKA PROMENADA – je 

pomemben mestni prostor in vitalna mestna 

povezava. Gre za eno osrednjih osi 

mestnega središča, nekdanjo cesto, ki so jo 

že pred tridesetimi leti zaprli za promet in 

namenili pešcem. 

 

Slika 15: Promenada 

 

 

                                   Slika 16: Promenada zvečer 
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3.2.2 NASTANITEV 

                             

Slika 17: Hotel Paka                                                                                            Slika 18: Hotel Razgoršek 

                            

Slika 19: Hotel Golte                                                      Slika 20: Mladinski hotel Velenje 

                              

Slika 21: Camping Jezero Velenje                                                  Slika 22: Vila Herberstein 

                           

Slika 23: Terme Topolšica                                                           Slika 24: Gostišče Vovk 

 

http://www.velenje-tourism.si/imagelib/magnify/tourism/NASTANITEV/HP_slika.jpg
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3.2.3 KULINARIKA 

Restavracija Vila Herberstein 

Restavracija Hotel Paka 

Restavracija pod Jakcem  

Restavracija Delavski klub (DK)  

Restavracija Jezero 

Restavracija Kolodvorska 

Restavracija Orange                                                      

Oštarija Popolna skleda 

Gostilna Picadilly 

Gostilna Pri Brigiti                                                       Slika 25: Okusne jedi 

Kitajska restavracija Pekinško mesto 

Gostilna Sonce 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Slika 26: Pestra ponudba 
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4 ZAKLJUČEK 

 

V Velenju poteka že kar nekaj festivalov, in sicer: Max klub jazz festival, Skok v poletje, 

Kunigunda, Lirikonfest, Dnevi mladih in kulture, Srednjeveški dan na Velenjskem gradu …, 

najbolj znan pa je zagotovo otroški Pikin festival. Ker smo želeli izvedeti, na kaj vse moramo 

biti pozorni pri organizaciji festivala, smo na šolo povabili go. Nežo Jovan, programsko vodjo 

Pikinega festivala. Bili smo zelo začudeni, ko smo slišali, na kaj vse je treba pomisliti pred tem 

(prijava, trženje, smeti, parkirišča …).  Zagotovo smo se naučili marsikaj novega. 

S prebiranjem literature o Ivanu Cankarju pa smo prav tako spoznali marsikaj zanimivega. O 

njem smo imeli tudi kviz z naslovom Lepo je imeti pehar suhih hrušk. Cankar je namreč napisal 

črtico z naslovom Pehar suhih hrušk. Učiteljica nam je povedala, da se bomo bolj podrobno o 

njem učili v devetem razredu. No, mi pa že sedaj kar dosti vemo. 

Zagotovo vemo, da se je rodil leta 1876, umrl pa leta 1918. Leta 2018 je bilo Cankarjevo leto, 

saj je bila 100. obletnica njegove smrti. Gospe Brini Zabukovnik Jerič, višji bibliotekarki in 

organizatorici prireditve iz Knjižnice Velenje, ki je v času Cankarjevega leta organizirala 

Cankarjev dan v Velenju, smo povedali za naš festival. Ideja o njem se ji je zdela zelo zanimiva 

in morda v prihodnje tudi izvedljiva. Naša šola je takrat tudi aktivno sodelovala pri dogodku. 

Spomnili smo se, da smo pri risanju Cankarja zelo uživali. 

Če se ne polaga pretirane pozornosti, se sčasoma vse pozabi. Ivan Sivec je o Aninem 

nagrobniku leta 2013 zapisal: »V Plešivcu so dolgo negovali tudi njen nagrobnik, zdaj črke vse 

bolj bledijo.« (Sivec, 2013)  

Skrb, da bi pozabili na ljubezen med Ivanom in Ano, je odveč. V spomin Ani Lušin je namreč 

31. 5. 2018 Muzej Velenje na Velenjskem gradu pripravil odprtje razstave in predstavitev 

priložnostne publikacije z naslovom Zapuščina Ane Lušin, Cankarjeve ljubezni. Muzej Velenje 

je ob razstavi predstavil tudi novo skladbo – uglasbeno pesem, ki jo je Cankar posvetil Ani 

Lušin. Pesem z naslovom Večerni koncert je uglasbil Velenjčan Robert Jukič, na odprtju pa jo 

je zapela Velenjčanka Zarja Gošnik, ki je tudi avtorica razstave o Ani Lušin. Ta razstava je 

sedaj v Podružnični šoli Plešivec. 

Na Cankarja, ki ga z Velenjem oz. Plešivcem pri Velenju ne bi povezovali, če ne bi bilo Ane, 

opominja tudi  kulturno društvo v vasi Plešivec, ki se imenuje Kulturno društvo Ivana Cankarja. 

Želimo si, da bi se spomin nanju in njuno ljubezen lahko ohranil tudi z našim festivalom.   
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