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POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Enote in dejavnosti

ATRIBUTI BLAGOVNE ZNAMKE
Atributi blagovne znamke (BZ) skozi različne oblike pojavnosti
izražajo karakter BZ in ne glede na zahtevnosti ter potrebe
različnih ciljnih skupin ne odstopajo od svoje zasnove. So vedno
jasno izraženi in z vnaprej znanim vrstnim redom videnja in
čutenja BZ. Atributi BZ "MUZEJ VELENJE" so:

1.
2.
3.
4.
5.

POZNAN
UREJEN
SVEŽ
KREATIVEN
ODPRT

KOMUNIKACIJSKI TON

“KREATIVNO OHRANJANJE DEDIŠČINE”
Komunikacijski ton BZ skozi različne komunikacijske kanale in
na različne načine sporoča njeno temeljno strategijo, ki jasno
izraža njeno smer. Le-ta namreč preko poslanstva, ki temelji
na ohranjanju dediščine (prepoznavanje, raziskovanje, skrb,
izobraževanje …) vzpostavlja komunikacijo z različnimi ciljnimi
skupinami. Delovanje je podprto z veliko mero kreativnosti vseh,
ki pod okriljem BZ delujejo na različnih področjih, ki jih pokriva
Muzeja Velenje.

KARAKTER

ISKREN (sočuten, topel, prijazen, prizemljen, ...)
Socialen (humanitaren, sočuten, ...)
Kompetenten (zanesljiv, intelegenten, uspešen, ...)
Karakter BZ Muzej Velenje odraža notranjo energijo in poslanstvo
inštitucije ter njenih zaposlenih do vseh ciljnih skupin, programov
in ostalih vsebin v katere je aktivno vključen.
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Vsebinska izhodišča

ENOTE
VELENJSKI GRAD (eden najlepše ohranjenih slovenskih gradov;
sedež Muzeja Velenje; 10 stalnih razstav, vedno najmanj ena
občasna razstava; prizorišče številnih prireditev in drugih
dogodkov);
MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM (stalne in občasne
razstave; prireditve; načrtovana ustanovitev središča za izmenjavo
znanj in veščin);
HIŠA MINERALOV (več kot štiri tisoč mineralov iz Slovenije in
sveta; tudi nekaj dragih kamnov; zasebna zbirka, s katero upravlja
muzej; posebnost: velenjski jantar);
GRILOVA DOMAČIJA (eko muzej; obnovljena nekdanja viničarija;
hiša in gospodarsko poslopje, njiva, sadovnjak, vinograd, vrt gartlc, zeliščni vrt, čebelnjak; upravljanje v sodelovanju s številnimi
društvi; prireditveni ciklus zasnovan na letnih časih);
KAVČNIKOVA DOMAČIJA (stara okoli 400 let; najjužnejša alpska
dimnica v evropskem prostoru);
SPOMINSKI PARK »XIV. DIVIZIJA« (spominski park in spominska
soba, posvečena 14. diviziji; tudi točka za oddih pohodnikov,
kolesarjev, izletnikov – klopi, koši, pitnik);
SPOMINSKA SOBA »TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945« (v Zdraviliškem
parku; 24 ur na ogled; posvečena podpisu ene od štirih delnih
nemških kapitulacij);
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELAVNICA
(na Starem jašku; hramba in vzdrževanje muzejskih predmetov;
restavriranje in konserviranje tudi za zunanje naročnike).

DEJAVNOSTI
MLADI MUZEALCI
PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROGRAMI
PRIREDITVE IN DOGODKI
MUZEJSKA TRGOVINA
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MUZEJ VELENJE

Osnovna vizualna
razpoznavna sredstva

Logotip
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Razvoj - simbol
SIMBOL
Prikaz razvoja/nadgradnje simbola.
Avtor osnovega simbola in nadgradnje
risbe simbola je Rok Poles.

1. Konstrukcija risbe simbola

4. Nadgradnja obstoječega simbola mehčanje risbe

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

5. Končna risba simbola

2. Elementi risbe simbola

3. Obstoječ simbol

6. Implementacija risbe v posodobitvi logotipa
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Razvoj - napis
NAPIS
Temeljno črkovno prepoznavnost BZ Muzej
Velenje tvorita kombinaciji klasične (serifne različno oblikovani zaključki) in moderne
(breserifne - brez zaključkov) tipografije.
Ustvarjata želeni učinek, ki na simbolni ravni
povezuje zgodovinska dejstva, tradicijo in
ohranjanje kulturne dediščine z napredkom
in modernim razvojem.
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Razvoj
RAZVOJ LOGOTIPA:
Proces razvoja logotipa je narekoval
nadgradnjo obstoječega / prepoznavnega
logotipa/simbola, ki z novimi elementi
odraža aktualne atribute Muzeja Velenje.
Sestavljen iz simbola in napisa, ki je vpet v
likovni, tipografski in sporočilni kontekst.

+
Posodobljen simbol
Nadgrajena poznana podoba

+
Vnos elementa kvadrata ki ponazarja
urejenost, strokovnost. Iz njega je
izpeljana likovna mreža cgp.

Napis izdelan iz kombinacije serifne in
brezserifne tipografije kot spoj/preplet
zgodovine in modernega.
Izraža svežino in kreativnost.

Podporni element za sistematizirano
označevanje vsebin, enot in dejavnosti
Muzeja. Poudari odprtost.
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MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Osnovna različica

Logotip BZ sestavljata napis in simbol. Oba
elementa se vedno pojavljata kot celota v
"logotipu", ki je izražen v dveh različicah postavitvah (ležeča, pokončna).
Risba simbola in tipična barvna paleta
podpirata celoto logotipa v prepoznavnosti,
originalnosti.
Odprtost likovne zasnove in sistem
sestavljanja elementov celostne grafične
podobe omogočata pestro izbiro načinov
uporabe in konsistenten izgled .

Ležeča različica logotipa
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Pokončna različica logotipa
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Osnovna različica - ležeča
Ležeča različica logotipa z priponko
seznama enot Muzeja.

• VELENJSKI GRAD
• MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM
• HIŠA MINERALOV
• KAVČNIKOVA DOMAČIJA
• GRILOVA DOMAČIJA
• SPOMINSKA SOBA »TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945«
• SPOMINSKI PARK S SPOMINSKO SOBO »XIV. DIVIZIJA«
• GALERIJA F-BUNKER
• GALERIJA PODHOD POŠTA

Ležeča različica
pripenjanja enot

Uporablja se kjer je na razpolago format
ležečih razmerij (daljša stranica širine).

Pokončna različica
pripenjanja enot,
prikaz poudarka
posamezne enote

• VELENJSKI GRAD
• MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM
• HIŠA MINERALOV
• KAVČNIKOVA DOMAČIJA
• GRILOVA DOMAČIJA
• SPOMINSKA SOBA »TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945«
• SPOMINSKI PARK S SPOMINSKO SOBO »XIV. DIVIZIJA«
• GALERIJA F-BUNKER
• GALERIJA PODHOD POŠTA

Ležeča različica
pripenjanja enot
- kot tekoče besedilo

• VELENJSKI GRAD • MUZEJ USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM • HIŠA MINERALOV • KAVČNIKOVA DOMAČIJA
• GRILOVA DOMAČIJA • SPOMINSKA SOBA »TOPOLŠICA, 9.
MAJ 1945« • SPOMINSKI PARK S SPOMINSKO SOBO »XIV.
DIVIZIJA« • GALERIJA F-BUNKER • GALERIJA PODHOD POŠTA

ENOTE MUZEJA VELENJE: • VELENJSKI GRAD • MUZEJ
USNJARSTVA NA SLOVENSKEM • HIŠA MINERALOV •
KAVČNIKOVA DOMAČIJA • GRILOVA DOMAČIJA • SPOMINSKA
SOBA »TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945« • SPOMINSKI PARK S
SPOMINSKO SOBO »XIV. DIVIZIJA« • GALERIJA F-BUNKER
• GALERIJA PODHOD POŠTA

Rešitev, ki se uporablja, če je besedilo dislocirano od logotipa
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Osnovna različica - pokončna
Pokončna različica logotipa z priponko
seznama enot Muzeja.

• VELENJSKI GRAD
• MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM
• HIŠA MINERALOV
• KAVČNIKOVA DOMAČIJA
• GRILOVA DOMAČIJA
• SPOMINSKA SOBA »TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945«
• SPOMINSKI PARK S SPOMINSKO SOBO »XIV. DIVIZIJA«
• GALERIJA F-BUNKER
• GALERIJA PODHOD POŠTA

Pokončna različica pripenjanja enot

• VELENJSKI GRAD • MUZEJ

Uporablja se kjer je na razpolago format
pokončnih razmerij (daljša stranica višine).

USNJARSTVA NA SLOVENSKEM • HIŠA
MINERALOV • KAVČNIKOVA DOMAČIJA
• GRILOVA DOMAČIJA • SPOMINSKA
SOBA »TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945« •
SPOMINSKI PARK S SPOMINSKO SOBO
»XIV. DIVIZIJA« • GALERIJA F-BUNKER
• GALERIJA PODHOD POŠTA

Pokončna različica pripenjanja
enot - kot tekoče besedilo

ENOTE MUZEJA VELENJE: • VELENJSKI
GRAD • MUZEJ USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM • HIŠA MINERALOV •
KAVČNIKOVA DOMAČIJA • GRILOVA
DOMAČIJA • SPOMINSKA SOBA
»TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945« • SPOMINSKI
PARK S SPOMINSKO SOBO »XIV.
DIVIZIJA« • GALERIJA F-BUNKER •
GALERIJA PODHOD POŠTA

• VELENJSKI GRAD
• MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM
• HIŠA MINERALOV
• KAVČNIKOVA DOMAČIJA
• GRILOVA DOMAČIJA
• SPOMINSKA SOBA »TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945«
• SPOMINSKI PARK S SPOMINSKO SOBO »XIV. DIVIZIJA«
• GALERIJA F-BUNKER
• GALERIJA PODHOD POŠTA

Rešitev, ki se uporablja,
če je besedilo dislocirano od logotipa

Pokončna različica pripenjanja enot
Prikaz poudarka posamezne enote
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Enota / dejavnost
Primer logotipa enote / dejavnosti

Ležeča različica logotipa

Pokončna različica logotipa

GRILOVA
DOMAČIJA

GRILOVA
DOMAČIJA

GRILOVA
DOMAČIJA

Logotip posamezne enote je izražen iz
osnovnega logotipa Muzeja Velenje, ki je
spremenjen z tipičnimi elementi enote:
- barvo enote
- na levi strani je dodana priponka, ki
vsebuje izpis imena enote v tipičnem
elementu “okvirja”.
V kolikor aplikacija ne dopušča pokončne ali
ležeče izpeljanke se uporabi “lebdeča” rešitev
pozicioniranja priponke imena.
Pri tej se ohranja razmerje med višino
simbola in okvirjem napisa.

GRILOVA
DOMAČIJA

Različici logotipa z lebdečim
pozicioniranjem napisa enote
(ko format ali narava aplikacije ne
dopuščata ležeče ali pokončne oblike)
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Enota / dejavnost

Pregled izpeljank logotipov

VELENJSKI
GRAD

SPOMINSKA SOBA
»TOPOLŠICA,
9. MAJ 1945«

MLADI
MUZEALCI

MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM

SPOMINSKI PARK
XIV. DIVIZIJA

PEDAGOŠKO
ANDRAGOŠKI
PROGRAMI

HIŠA
MINERALOV

GALERIJA
FBUNKER

MUZEJSKA
TRGOVINA

KAVČNIKOVA
DOMAČIJA

RAZSTAVIŠČE
GRAJSKI
SVOD

PRIREDITVE
IN DOGODKI

GRILOVA
DOMAČIJA

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA
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MUZEJ VELENJE
Ležeča različica logotipa
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP
Pokončna različica logotipa

Monokromatska - pozitiv/negativ
Različice negativa enobarvne in barvne
izpeljanke logotipa (uporabo v enobarvnih
izpeljankah, žigih, reliefih, gravurah).

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Na ozadju

Različice negativa enobarvne in barvne
izpeljanke logotipa na barvnem in sivem
ozadju.
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Na foto ozadju

Različice negativa enobarvne in barvne
izpeljanke logotipa na barvnem in sivem
ozadju z fotografskim motivom.
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Izpeljanke

Priložnostne
izpeljanke logotipa
Izpeljanka za uporabo v
jubiljenem letu 2017 označevanje 60 let
obstoja Muzeja Velenje

Izpeljanka za označevanje leta obletnic letu 2018

Barvna
različica

Pojavlja se kot pripona ležeči obliki logotipa, ob kateri
stoji “znak oz. podoba” dogodka/projekta/aktivnosti

Enobarvna
različica
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MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Izpeljanke
Logotip z dodanim pozicijskim sloganom,
ki nagovarja komunikacijski ton ustanove.

ustvarjalni varuhi dediščine

ustvarjalni
varuhi
dediščine
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ustvarjalni
varuhi
dediščine
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MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

0.2 A

Konstrukcija - enota

0.2 A
0.2 A

A

0.2 A
centralna os

GRILOVA
DOMAČIJA

0.6 A

A

0.6 A

0.2 A
0.2 A

0.2 A

GRILOVA
DOMAČIJA
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Območje nedotakljivosti logotipa

Z uporabo območja nedotakljivosti
omogočimo konsistentno pojavljanje
znaka v vseh vidnih sporočilih.

0.5 A

0.5 A

A

A

0.5 A

0.5 A

Pri določanju velikosti znaka
vedno upoštevamo medij,
material in tehniko reprodukcije
znaka.

8 mm

10 mm

Najmanjša priporočena velikost znaka v
ležeči izpeljanki je določena z minimalno
višino simbola, ki znaša 10 mm.

Najmanjša priporočena velikost znaka v ležeči
izpeljanki je določena z minimalno višino simbola,
ki znaša 8 mm.
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

TIPIČNE ČRKOVNE DRUŽINE
GOTHAM (uporaba v napisih na dokumentih, napisi o muzeju, enotah, dejavnostih)
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TITILIUM WEB (za izpise vsebin - generalno izdelavo aplikacij / tiskovin)
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Izbor tipičnih črkovnih vrst
TIPOGRAFIJA
Temeljno črkovno prepoznavnost BZ Muzej
Velenje tvorita kombinaciji klasične (serifne različno oblikovani zaključki) in moderne
(breserifne - brez zaključkov) tipografije.
Ustvarjata želeni učinek, ki na simbolni ravni
povezuje zgodovinska dejstva, tradicijo in
ohranjanje kulturne dediščine z napredkom
in modernim razvojem.
Katera izmed tipografij je nosilna in katera
njej podporna je odvisno od vsebin, ki jih
opisujeta in medijev v katerih se pojavljata.
Nabor tipičnih tipografij je sestavljen iz
črkovnih vrst družin:
GOTHAM (uporaba v napisih na
dokumentih, napisi o muzeju, enotah,
dejavnostih)
TITILIUM WEB (za izpise vsebin - generalno
izdelavo aplikacij / tiskovin)
ROBOTO SLAB poudarke pri izpisi vsebin,
izdelavi aplikacij / tiskovin)

ROBOTO SLAB poudarke pri izpisi vsebin, izdelavi aplikacij / tiskovin)
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Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Tipična črkovna vrsta - raster
Prikaz elementov črkovne vrste TITILUM
WEB, ki se uporablja za izdelavo
aplikacij/publikacij.

POZNAN ped et vitassi mpedic tendit a

voluptam nudi pomoč que im nonserr orehendi
UREJEN moluptur, sendit dolorem
SVEŽ re moluptur, sendit dolorem
porepel id quam lab id untorunt
porepel id quam lab id untorunt quias
quias quos vendignimin ped et
Sendit dolorem porepel id quam lab id untorunt quias quos vendignimin ped et vitassi
vitassi mpedic tendit a voluptam qui mpedic tendit a voluptam qui tecum quibusa que im nonserr orehendi audis et
aligenis rehenisseque consequo incipisquias verro dolor ad erit qui simuscimus
tecum quibusa que im nonserr
quoditem nus, quis pre, aut ium facipsant adigene prepers pelluptae veliquo idusa
orehendi audis et aligenis
diasit, voloritam, odit la con postrum corehenimus es ma
KREATIVEN ped et vitassi mpedic tendit a voluptam qui
tecum quibusa que im nonserr orehendi audis et aligenis
rehenisseque consequo incipisquias verro dolor ad erit qui
Ustvarjalen, sendit

dolorem porepel id quam
lab id untorunt quias
quos vendignimin voluptam qui tecum quibusa

Ullaborit re moluptur, sendit dolorem
porepel id quam lab idUllaborit re moluptur,
sendit dolorem porepel id quam lab id unt
untorunt quias quos vendignimin ped et
vitassi mpedic tendit a voluptam qui tecum
quibusa que im no

INOVATIVEN mpedic tendit a voluptam qui tecum
quibusa que im nonserr orehendi audis et aligenis
rehenisseque consequo incip, sendit dolorem porepel
id quam lab id untorunt quias quos vendigptam qui
tecum quibusa que im nonserr orehendi audis et
aligenis rehenissnimin ped et vitassi mpedic tendit a
voluptam qui tecum quibusa que im nonserr orehendi
audis et aligenis rehenisseque consequo incipisquias
verro dolor ad erit qui simuscimus quoditem nus, quis
pre, aut ium facipsant adigene prepers pelluptae
veliquo idusa diasit, voloritam, odit la con postrum
corehenimus es ma

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

ODPRT re moluptur, sendit dolorem
porepel id quam lab id untorunt
quias quos vendignimin ped et
vitassi mpedic tendit a voluptam
qui tecum quibusa que im nonserr
orehendi audis et aligenis

STROKOVEN...
Moluptur, sendit dolorem porepel id
quam lab id untorunt quias quos
vendignimin ped et vitassi mpedic
tendit a voluptam qui tecum quibusa
que im nonserr orehendi audis et
aligenis rehenisseque consequo incipis-

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP
Prikazanih je nekaj najbolj tipičnih primerov kako se
logotipa ne sme uporabljati.

Obarvanje napisa z netipično barvo

Neproporcionalno povečevanje/pomanjševanje

Pozicija simbola na desni strani

Prikaz logotipa z črtno risbo

Nedovoljena uporaba logotipa
V primeru da v priročniku ni predvidene
grafične rešitve za določeno potrebo/izpeljanko,
se za izvedbo le-te posvetuje z avtorjem.

Pozicija simbola (zgoraj ali desno)

Pozicija napisa (desno)

Neprimerna obarvanja in kontrasti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Mrežna konstrukcija

Mrežna konstrukcija logotipa za
slikoslikarske potrebe prenosa motiva

A
A

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Tipična barvna paleta - barvni sistem

BARVNA PALETA
Barvno paleto BZ Muzej Velenje sestavljata Primarna in sekundarna skupina.
Primarna barvna paleta: bordo, črna barva. Nosilne barve s svojo barvno
lestvico (energijo) in s svojo asociativno sporočilnostjo dopolnjujejo
organizacijske, strateške, vsebinske ali prostorske aplikacije Muzeja Velenje.
Podporni barvi: zlata in rumena. Podporni barvi se uporabljajo v primerih
aplikacij višje vrednosti (zlata: npr. zlati tisk na plaketah)
Sekundarno barvno paleto sestavljajo barve, ki označujejo posamezno enoto.

PRIMARNA BARVNA PALETA

Primarne barve krovnega logotipa

BORDO

ČRNA

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

C: 0, M:100, Y:100, K:30
R:179, G:0, B:0
#b30000
Pantone 2350 C
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

C: 0, M:00, Y:0, K:100
R:0, G:0, B:0
#000000
Pantone black

Priložnostne barve (jubileji, poudarki, drugo). Uporablja se za akcente, detajle.

RUMENA

ZLATA

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

C: 0, M:20, Y:100, K:0
R:255, G:204, B:0
#ffcc00
Pantone 109 C
100%
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20%
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C: 40, M:55, Y:85, K:10
R:138, G:103, B:34
#8a6722
Pantone 7557 C

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Tipična barvna paleta - barvni sistem

SEKUNDARNA BARVNA PALETA (Barva paleta po enotah)
Velenjski grad
(Razstavišče
Grajski svod)
Muzej usnjarstva
na Slovenskem

Hiša
mineralov

Kavčnikova
domačija

Grilova
domačija

Spominska soba
»Topolšica, 9. maj 1945«

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

C: 0, M:70, Y:100, K:0
R:255, G:77, B:0
#ff4d00
Pantone 166 C
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C: 40, M:65, Y:90, K:35
R:99, G:58, B:17
#633a11
Pantone 161 C

C: 65, M:90, Y:24, K:23
R:69, G:20, B:149
#451495
Pantone 2371 C

C: 40, M:40, Y:50, K:25
R:115, G:115, B:96
#737360
Pantone 404 C

C: 0, M:50, Y:70, K:38
R:158, G:79, B:47
#9e4f2f
Pantone 1615 C

C: 50, M:0, Y:80, K:25
R:96, G:191, B:38
#60bf26
Pantone 361 C

Spominski park s
spominsko sobo »XIV.
divizija«

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

C: 70, M:25, Y:75, K:40
R:46, G:115, B:38
#2e7326
Pantone 2273 C

Galerija
F-bunker

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

C: 100, M:90, Y:0, K:5
R:0, G:24, B:242
#0018f2
Pantone 2728 C

Galerija
Podhod Pošta

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

C: 0, M:100, Y:90, K:15
R:217, G:0, B:22
#d90016
Pantone 199 C

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Tipična barvna paleta - barvni sistem

SEKUNDARNA BARVNA PALETA (Barva paleta po enotah)
Konzervatorsko
restavratorska
delavnica - DEPO

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

C: 85, M:50, Y:15, K:15
R:33, G:108, B:184
#216cb8
Pantone 2133 C
100%

90%

80%

70%

60%
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40%

30%

20%

10%

Barva paleta po dejavnostih:
MLADI MUZEALCI
PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROGRAMI
PRIREDITVE IN DOGODKI
MUZEJSKA TRGOVINA
Za označevanje dejavnosti se uporabljajo barve
iz primarne barvne palete, razen če ni določeno
drugače

Temnjenje osnovnih barv (prekrivanje “overlay” z 40% črno)

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Tipični elementi po enotah/dejavnostih

Enoto označujejo grafični elementi:
- logotip z ustrezno pripono (napisom)
- tipična barva
- tipična tekstura oz. vzorec
- tipična fotografija
- tipična ikona oz. piktogram

Muzej Velenje

Enote/dejavnosti Muzeja Velenje:

Velenjski grad

Spominski park s
spominsko sobo
»XIV. divizija«

Muzej usnjarstva
na Slovenskem

Galerija F-bunker

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Hiša mineralov

Kavčnikova
domačija

Grilova domačija

Galerija Podhod
Pošta

Razstavišče
Grajski svod

Konzervatorsko
restavratorska
delavnica - DEPO

Spominska soba
»Topolšica, 9. maj
1945«

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Krovni logotip

Logotip

CMYK: C: 0, M:100, Y:100, K:30
RGB:	R:179, G:0, B:0
HEX:
#b30000
SPOT: Pantone 2350 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Velenjski grad

VELENJSKI
GRAD

Izpeljanka
logotipa enote

CMYK: C: 0, M:70, Y:100, K:0
RGB:	R:255, G:77, B:0
HEX:
#ff4d00
SPOT: Pantone 166 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Izpeljanka
logotipa enote

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Muzej usnjarstva na Slovenskem

MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM

C: 0, M:50, Y:70, K:38
R:158, G:79, B:47
#9e4f2f
Pantone 1615 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

Piktogram / ikona

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM

Enobarvna Izpeljanka logotipa - pozitiv

MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM
Barvna Izpeljanka logotipa - tipična tekstura - pozitiv

MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM

ČB Izpeljanka logotipa - pozitiv

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Muzej usnjarstva na Slovenskem

MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM
Enobarvna Izpeljanka logotipa - negativ

MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM
Barvna Izpeljanka logotipa - tipična tekstura - negativ

MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM

ČB Izpeljanka logotipa - negativ

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Hiša mineralov

HIŠA
MINERALOV

Izpeljanka
logotipa enote

CMYK: C: 65, M:90, Y:24, K:23
RGB:	R:69, G:20, B:149
HEX:
#451495
SPOT: Pantone 2371 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Izpeljanka
logotipa enote

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Kavčnikova domačija

KAVČNIKOVA
DOMAČIJA

C: 40, M:40, Y:50, K:25
R:115, G:115, B:96
#737360
Pantone 404 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

Piktogram / ikona

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

KAVČNIKOVA
DOMAČIJA

Enobarvna Izpeljanka logotipa - pozitiv

KAVČNIKOVA
DOMAČIJA

Barvna Izpeljanka logotipa - tipična tekstura - pozitiv

KAVČNIKOVA
DOMAČIJA

ČB Izpeljanka logotipa - pozitiv

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Kavčnikova domačija

KAVČNIKOVA
DOMAČIJA

Enobarvna Izpeljanka logotipa - negativ

KAVČNIKOVA
DOMAČIJA

Barvna Izpeljanka logotipa - tipična tekstura - negativ

KAVČNIKOVA
DOMAČIJA

ČB Izpeljanka logotipa - negativ

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Izpeljanka
logotipa enote

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Grilova domačija

GRILOVA
DOMAČIJA

C: 0, M:50, Y:70, K:38
R:158, G:79, B:47
#9e4f2f
Pantone 1615 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

Piktogram / ikona

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

GRILOVA
DOMAČIJA

Enobarvna Izpeljanka logotipa - pozitiv

GRILOVA
DOMAČIJA
Barvna Izpeljanka logotipa - tipična tekstura - pozitiv

GRILOVA
DOMAČIJA

ČB Izpeljanka logotipa - pozitiv

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Grilova domačija

GRILOVA
DOMAČIJA

Enobarvna Izpeljanka logotipa - negativ

GRILOVA
DOMAČIJA

Barvna Izpeljanka logotipa - tipična tekstura - negativ

GRILOVA
DOMAČIJA

ČB Izpeljanka logotipa - negativ

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Izpeljanka
logotipa enote

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Spominska soba »Topolšica, 9. maj 1945«

SPOMINSKA SOBA
»TOPOLŠICA,
9. MAJ 1945«

CMYK: C: 50, M:0, Y:80, K:25
RGB:	R:96, G:191, B:38
HEX:
#60bf26
SPOT: Pantone 361 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Izpeljanka
logotipa enote

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Spominski park
s spominsko sobo »XIV. divizija«

SPOMINSKI PARK
XIV. DIVIZIJA

CMYK: C: 70, M:25, Y:75, K:40
RGB:	R:46, G:115, B:38
HEX:
#2e7326
SPOT: Pantone 2273 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Galerija F-bunker

GALERIJA
FBUNKER

Izpeljanka
logotipa enote

CMYK: C: 100, M:90, Y:0, K:5
RGB:	R:0, G:24, B:242
HEX:
#0018f2
SPOT: Pantone 2728 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Galerija Podhod Pošta

PODHOD
POŠTA

Izpeljanka
logotipa enote

CMYK: C: 0, M:100, Y:90, K:15
RGB:	R:217, G:0, B:22
HEX:
#d90016
SPOT: Pantone 199 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Razstavišče Grajski svod

RAZSTAVIŠČE
GRAJSKI
SVOD

Izpeljanka
logotipa enote

CMYK: C: 0, M:70, Y:100, K:0
RGB:	R:255, G:77, B:0
HEX:
#ff4d00
SPOT: Pantone 166 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Konservatorsko restavratorska delavnica
- DEPO

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

Izpeljanka
logotipa enote

CMYK:
RGB:
HEX:
SPOT:

C: 85, M:50, Y:15, K:15
R:33, G:108, B:184
#216cb8
Pantone 2133 C

Barvne vrednosti

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tipična tekstura

Fotografija

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

Enobarvna Izpeljanka logotipa - pozitiv

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

Barvna Izpeljanka logotipa - tipična tekstura - pozitiv

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

ČB Izpeljanka logotipa - pozitiv

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Konservatorsko restavratorska delavnica
- DEPO

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

Enobarvna Izpeljanka logotipa - negativ

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

Barvna Izpeljanka logotipa - tipična tekstura - negativ

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

ČB Izpeljanka logotipa - negativ

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Izpeljanke logotipov
dejavnosti

Osnovna razpoznavna sredstva: LOGOTIP

Dejavnosti

MLADI
MUZEALCI
PEDAGOŠKO
ANDRAGOŠKI
PROGRAMI

MUZEJSKA
TRGOVINA

PRIREDITVE
IN DOGODKI

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Aplikacije

PoslovnE
TISKOVINE

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN
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Formatiranje in pozicioniranje

Izpeljava tipičnih formatov aplikacij.
Pozicioniranje logotipa na format.

Tipični formati so izpeljani iz
razmerji kvadrata (AxA) in
formata A (21 x 29,7 cm).
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POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Aplikacije: PoslovnE TISKOVINE

Vizitka - Muzej Velenje

NINA ČASL
organizatorka informatorka

-----Ljubljanska cesta 54
3320 Velenje
T: 03 898 26 30
E: nina.casl@muzej-velenje.si
www.muzej-velenje.si

Enote Muzeja Velenje: Velenjski grad
• Muzej usnjarstva na Slovenskem • Hiša
mineralov • Kavčnikova domačija • Grilova
domačija • Spominska soba »Topolšica, 9.
maj 1945« • Spominski park s spominsko
sobo »XIV. divizija« • Galerija F-bunker
• Galerija Podhod Pošta
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Aplikacije: PoslovnE TISKOVINE

Vizitka - Muzej usnjarstva na Slovenskem

dr. MIRAN APLINC
muzejski svetovalec

-----Primorska cesta 6h
3325 Šoštanj
T: 03 898 44 22, 898 44 20
M: 031 656 886
E: miran.aplinc@muzej-usnjarstva.si
www.muzej-velenje.si

Enote Muzeja Velenje: Velenjski grad
• Muzej usnjarstva na Slovenskem • Hiša
mineralov • Kavčnikova domačija • Grilova
domačija • Spominska soba »Topolšica, 9.
maj 1945« • Spominski park s spominsko
sobo »XIV. divizija« • Galerija F-bunker
• Galerija Podhod Pošta
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MUZEJ VELENJE

Aplikacije: PoslovnE TISKOVINE

Vizitka - Konservatorsko restavratorska
delavnica

STOJAN KNEŽEVIĆ
akademski slikar
konservatorsko restavratorski tehnik

-----Stari jašek, Koroška cesta
3320 Velenje
M: 031 618 484
T: 03 586 66 11
E: stojan.knezevic@muzej-velenje.si
www.muzej-velenje.si
Enote Muzeja Velenje: Velenjski grad
• Muzej usnjarstva na Slovenskem • Hiša
mineralov • Kavčnikova domačija • Grilova
domačija • Spominska soba »Topolšica, 9.
maj 1945« • Spominski park s spominsko
sobo »XIV. divizija« • Galerija F-bunker
• Galerija Podhod Pošta
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Aplikacije: PoslovnE TISKOVINE

Škatlica za vizitke
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Aplikacije: PoslovnE TISKOVINE

Žig

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Aplikacije: PoslovnE TISKOVINE

Univerzalna kartica - amerikanka

EnotE MuzEja VElEnjE: Velenjski grad • Muzej usnjarstVa na sloVenskeM • Hiša MineraloV
• kaVčnikoVa doMačija • griloVa doMačija • spoMinska soba »topolšica, 9. Maj 1945« • spoMinski
park s spoMinsko sobo »XiV. diVizija« • galerija F-bunker • galerija podHod pošta

Muzej Velenje

ljubljanska cesta 54 • 3320 Velenje • e: info@muzej-velenje.si • www.muzej-velenje.si
-----t: 03 898 26 30 • F: 03 898 26 40
odprto: torek - nedelja, 10.00 - 18.00 • zaprto: ponedeljek
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POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

EnotE MuzEja VElEnjE: VELEnjskI grad • MuzEj usnjarsTVa
na sLoVEnskEM • HIša MInEraLoV • kaVčnIkoVa doMačIja
• grILoVa doMačIja • spoMInska soba »TopoLšIca, 9. Maj
1945« • spoMInskI park s spoMInsko sobo »XIV. dIVIzIja« •
gaLErIja F-bunkEr • gaLErIja podHod pošTa

Aplikacije: PoslovnE TISKOVINE

Muzej Velenje
Ljubljanska cesta 54 • 3320 Velenje
T: 03 898 26 30 • F: 03 898 26 40
E: info@muzej-velenje.si
I: www.muzej-velenje.si

št. Trr: sI56 0133 3600 0000 052; matična številka: 1899546000; šifra dejavnosti: 91.020; davčna številka: 38527383
V skladu s 1. odstavkom 94. člena zddV-1 nismo zavezanci za ddV.
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Kuverta DL_amerikanka_220x110mm

Ljubljanska cesta 54
3320 Velenje
E: info@muzej-velenje.si
I: www.muzej-velenje.si

• VELENJSKI GRAD • MUZEJ USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM • HIŠA MINERALOV • KAVČNIKOVA
DOMAČIJA • GRILOVA DOMAČIJA • SPOMINSKA SOBA
»TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945« • SPOMINSKI PARK S
SPOMINSKO SOBO »XIV. DIVIZIJA« • GALERIJA
F-BUNKER • GALERIJA PODHOD POŠTA
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Oglas (Naš Čas 90 x 76 mm)
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Vabilo na klEpEt
laboremqui aniendi psantio. Ximporent harupta conet que natem reic
tempos dolore plibus voluptati odio
minimus, quo quatum quametus
dio. Et facearibus simus eum volores ressite non est, elitaquibus
de magnam quam hici offic temquo
eum quam, temperc hitiassi voluptatur, estore volorec aborior estemod ictorem porrum nonseque voluptibus.
Quiat rehenih icimenducid ut moditate doluptam est vellitas eniet molupti oreriam nus et autem quossequi
amus, quae volupta esequid quod ute
audamus re sa dolorum quos core
exero culparum aut pa nis demquo et
es eatus aut aut everum fugitat urehendi dem la proribusam quatet volo
comnimus, adipic tem faccatem es
Primorska cesta 6h • 3325 Šoštanj
T: 03 898 44 20 • www.muzej-velenje.si
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sin rem sitis eium dust reptas sinc
Udit reperemod unt as re sus, sita
aut velignatem voluptatur sinumqu
atquas doleste optate es volorro vellandae officillaut lam, sum fugiatur,
simuscimi, alit exercil lupidus eaque
qui officae ptusdaeprat rendic tem
isinven imaios magnam rem ea que
excerchil mos estempero excearum
et la qui dolorrum qui odit, nis eatem.
Nam vollisi moluptae aute magnim
landi volupta sunt diationes dolectur
aut est velibusam, nonecti anissimi,
offic temporem debit vel idus.
Agnimus quam nus enihicatem volorem perferum hitem im quaerov idelibus molupta voluptatusda in remodit,
quis eictem autempore poratus non
eaque officab oreicias necestium autat pro to volupta quatemposa ipid
eum nulpa coreic tem cusam velles
Enote Muzeja Velenje: Velenjski grad • Muzej usnjarstva na Slovenskem
• Hiša mineralov • Kavčnikova domačija • Grilova domačija • Spominska
soba »Topolšica, 9. maj 1945« • Spominski park s spominsko sobo »XIV.
divizija« • Galerija F-bunker • Galerija Podhod Pošta

Univerzalni plakat A3
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Enote Muzeja Velenje: Velenjski grad • Muzej usnjarstva na Slovenskem
• Hiša mineralov • Kavčnikova domačija • Grilova domačija • Spominska
soba »Topolšica, 9. maj 1945« • Spominski park s spominsko sobo »XIV.
divizija« • Galerija F-bunker • Galerija Podhod Pošta
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MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM

Aplikacije: označevanje in usmerjevanje

Označevanje enote na vratih

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

DEPO
DEPO DEPO
ODPIRALNI ČAS:
ponedeljek–petek od 7.00 do 14.00
T: 03 586 66 11, M: 031 618 484
E: info@muzej-velenje.si
I: www.muzej-velenje.si

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove
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E-poštni podpis

Mojca Ževart
direktorica
-----Ljubljanska cesta 54 • 3320 Velenje
E: mojca.zevart@muzej-velenje.si
I: www.muzej-velenje.si
-----T: 03 898 26 30 • F: 03 898 26 40

VELEnjskI grad • MuzEj usnjarsTVa na
sLoVEnskEM • HIša MInEraLoV • kaVčnIkoVa
doMačIja • grILoVa doMačIja • spoMInska
soba »TopoLšIca, 9. Maj 1945« • spoMInskI park
s spoMInsko sobo »XIV. dIVIzIja« • gaLErIja
F-bunkEr • gaLErIja podHod pošTa
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F-bunkEr • gaLErIja podHod pošTa

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

-----Ljubljanska cesta 54 • 3320 Velenje
E: mojca.zevart@muzej-velenje.si
I: www.muzej-velenje.si
-----T: 03 898 26 30 • F: 03 898 26 40

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Aplikacije: E-komunikacija

E-novice Muzeja - naslovna grafika
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E-novice Muzeja - naslovna grafika

MUZEJ
USNJARSTVA NA
SLOVENSKEM
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Teh 6 DESETLETIJ
1957–2017

+ koledar za leto 2017
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Teh 6 DESETLETIJ
1957–2017

Prepoznaven, urejen, svež, ustvarjalen, odprt,
strokoven. V najširšem pomenu teh šestih besed.
Takšen naj bi bil Muzej Velenje v svojem sedmem
desetletju. Prepričani smo, da bo. Kar nekaj korakov, ki naj bi nas pripeljali do tega, načrtujemo
za naše jubilejno leto, katerega dneve bomo šteli
tudi s koledarjem, ki vam ga z veseljem poklanjamo. Zasnovali smo ga kot serijo »plakatov«, v
katere smo skušali ujeti duha vsakega od šestih
desetletij delovanja Muzeja Velenje. S pomočjo
predmetov iz muzejskega depoja, s pomočjo
ubesedenih spominov na nekatere izbrane dogodke, ki so zaznamovali naš muzej, naše mesto
in dolino, našo domovino in svet. S pomočjo barv,
vzorcev, oblike številk in črk, s pomočjo različne
obdelave papirja. Vse to ste že videli, slišali, morda doživeli. a gotovo v poplavi novega, novejšega,
najnovejšega kaj tudi že pozabili. Zato smo tukaj
mi, »ustvarjalni varuhi dediščine«. naj bo prebujanje spominov prijetno!

1957

1967

Idejna zasnova: Mojca Ževart
Vsebina: Mojca Ževart, damijan Kljajič
Predmeti: Muzej Velenje

1.

Izbor predmetov: Mateja Murkovič
Priprava predmetov: Stojan Knežević

desetletje

Fotografija: Sebastjan Kurmanšek

1. desetletje

1957

Muzeja Velenje

Leto 2017 je šestdeseto leto delovanja muzeja v
Velenju. Sprva se mu je reklo Muzej slovenskih premogovnikov, od leta 2004 je Javni zavod Muzej Velenje. Skrb za ohranjanje dediščine premogovništva
na Slovenskem si že slabi dve desetletji, odkar smo
v Velenju bogato premogovniško zbirko postavili
v avtentično okolje Starega jaška, deli z Muzejem
premogovništva Slovenije, na Velenjskem gradu,
kjer je dobil prostore ob ustanovitvi in ima sedež tudi
danes, pa na ogled ponuja deset stalnih razstav ter
vedno tudi občasne postavitve. Muzej Velenje deluje na območju treh občin (Velenje, Šoštanj, Šmartno
ob Paki) in ima po šestih desetletjih v Šaleški dolini
sedem enot: Velenjski grad, Muzej usnjarstva na
Slovenskem, Hišo mineralov, Kavčnikovo domačijo,
Grilovo domačijo, spominski park na Graški gori ter
spominsko sobo v Topolšici.

KOLOFON

Koledar za leto 2017

1977

1987

1967

1977
2.

3.

desetletje

desetletje

1967

1967

1977

1977

1987

1987

1997

1997

2007

2007

2017

(1) orodje graditeljev novega Velenja
(2) rudarski svetilki
(3) palici in pokrivali rudarske paradne uniforme
(4) spominska plaketa, podarjena Josipu Brozu Titu

če vas TeH 6 v naslovu spomni na TeŠ 6, morda
ne gre za čisto naključje. Pa naj bodo ta koledar
in vse drugo, kar bomo v Muzeju Velenje pod tem
naslovom ustvarili, naredili, pokazali v našem
šestdesetem letu, svojevrstno sporočilo, da so
v šaleški dolini doma številne dobre, zgledne,
odlične zgodbe, ki pa – tudi tega nas je naučila
zgodovina – nikoli ne bodo tako znane, odmevne
in razvpite kot tiste, ki jim ljudje narišemo negativen predznak.

(4)

(1)

Zato: berimo in pišimo jih! Zanimive, prijazne, spodbudne zgodbe. Ker so to zgodbe, ki bogatijo vse!
Srčni srečno iz Muzeja Velenje!

1987

1997
4.

desetletje

1997

2007
5.

desetletje

2007

2017

(2)
(3)

6.

desetletje

Oblikovanje: oPa!celica
Naklada: 200 izvodov

Tipični vzorec tapete in
značilna barvna paleta
predstavljenega desetletja

Tisk: eurograf Velenje
Izdal: Muzej Velenje, zanj Mojca Ževart

Vodič po koledarju

Velenje, december 2016

oznaka predstavljenega
desetletja na časovnici
Značilna tipografija
predstavljenega desetletja

obdobje predstavljenega
desetletja

Občina Šoštanj

izbrani predmeti iz
depoja Muzeja Velenje

Muzej
Velenje

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Ikona gRad označuje izbrane
dogodke in dneve iz zgodovine
Muzeja Velenje

Ikona MeSTo označuje izbrane
dogodke in dneve iz zgodovine
šaleške doline

Ikona dRŽaVa označuje izbrane
dogodke in dneve iz zgodovine
Slovenije in jugoslavije

Ikona SVeT označuje izbrane
dogodke in dneve iz
svetovne zgodovine

opisi izbranih
muzejskih predmetov

Zapisani spomini so večni.
ne trajajo le eno leto.
Zanimivi so vedno znova.
Rubrika “na današnji dan”
Kratek opis izbranih dogodkov
iz zgodovine Muzeja Velenje,
šaleške doline, Slovenije
in jugoslavije ter svetovne
zgodovine

Ikona gRad označuje dogodek Muzeja Velenje
Ikona MeSTo označuje občinski praznik
Ikona dRŽaVa označuje državni praznik
Ikona SVeT označuje mednarodni dan

Legenda oZnačb
KoledaRSKih dni:
nedelje in državni prazniki,
ki so dela prosti dnevi, so
natisnjeni KRePKO;
državni prazniki, ki niso
dela prosti dnevi,
so natisnjeni z

opisi praznikov in nekaterih
drugih posebnih dni

3. novembra 1957 je bila v Velenju na pobudo
velenjske podružnice Društva rudarskih in
metalurških inženirjev in tehnikov svečano
podpisana ustanovna listina Muzeja
slovenskih premogovnikov. Za njegov sedež
so določili prostore na Velenjskem gradu, kjer
je sedež Muzeja Velenje še danes. 8. oktobra
1966 je bila na Velenjskem gradu odprta prva
stalna razstava Muzeja Velenje o slovenskem
premogovništvu.

20. septembra 1959 je bilo svečano odprto
novo središče mesta Velenje z Delavskim
klubom, Delavsko univerzo, internatom,
industrijsko šolo, zdravstvenim domom,
trgovino, upravnim poslopjem premogovnika
in stanovanjskimi poslopji.

Januar / 2017
2
9

3

4

1
5

6

7

8

Na novozgrajenem in še ne dokončanem
letališču Brnik pri Ljubljani je 24. decembra
1963 pristalo prvo potniško letalo.

30. julija 1966 je angleško nogometno
moštvo pred 93.000 gledalci na londonskem
nogometnem stadionu Wembley v finalu
svetovnega nogometnega prvenstva
premagalo moštvo Zvezne republike Nemčije.
Tekma je bila izredno napeta, saj so Angleži
zmagali šele po podaljških s tremi goli Geoffa
Hursta, ki je s tem postal prvi igralec, ki se mu
je na finalni tekmi svetovnega nogometnega
prvenstva posrečil znameniti »hat trick«.

Februar / 2017
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10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

23

30

24

31

25 26 27 28 29

1. januar: 1976 je začel v Velenju delovati kulturni center, v katerega je bil vključen tudi velenjski muzej, 1. in 2. januar: novo leto

27 28
8. februar: slovenski kulturni praznik (dan odprtih vrat Muzeja Velenje), 12. februar: 2011 je bila odprta Hiša mineralov, katere
upravljanje je prevzel Muzej Velenje, 18. februar: 2004 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Aplikacije: Publikacije, razstave

Teh 6 DESETLETIJ
MUZeJA VeLeNJe

LeTO 2017 je šestdeseto leto
delovanja muzeja v Velenju.
Velenjski muzej je bil leta 1957 ustanovljen kot Muzej
slovenskih premogovnikov, zdaj pa se uradno imenuje Javni
zavod Muzej Velenje. Skoraj tri desetletja (od leta 1976 do leta
2004) je deloval kot enota Kulturnega centra Ivana Napotnika,
po razdružitvi centra pa je dve leti pod okrilje Muzeja Velenje
sodila tudi Galerija Velenje.

Skrb za ohranjanje dediščine

Tako vas sprehod po stopnicah ne

premogovništva na Slovenskem si Muzej

popelje le do Velenjskega gradu, ampak

Velenje že slabi dve desetletji, odkar smo

tudi po preteklosti Šaleške doline, ki jo

v Velenju bogato premogovniško zbirko

v notranjščini Velenjskega gradu lahko

postavili v avtentično okolje Starega

raziskujete naprej. Muzej Velenje na

jaška, deli z Muzejem premogovništva

Velenjskem gradu na ogled ponuja deset

Slovenije.

stalnih razstav ter vedno tudi zanimive
občasne postavitve.

Velenjski muzej je ob ustanovitvi leta
1957 prostore dobil na Velenjskem gradu.

Stalne razstave Muzeja Velenje

Tam ima sedež tudi še danes.

na Velenjskem gradu, ki celovito

Velenjski grad je gotovo najbolj

predstavljajo Šaleško dolino, njeno

prepoznavna enota Muzeja Velenje in

zgodovino in razvoj, ter presenečajo z

ena od najbolj priljubljenih turističnih

nekaterimi nepričakovanimi zbirkami, so:

zanimivosti oziroma izletniških točk

Mastodonti, Od romanike do baroka,

v Šaleški dolini. Upravičeno! Gre za

Grajska kapela, Stara trgovina in gostilna,

enega najlepše ohranjenih gradov na

Šaleška dolina 1941–1945, Ko je Velenje

Slovenskem, za pravi dragulj naše

postajalo mesto, Foitova Afrika, Zbirka

kulturne dediščine.

sodobne slovenske umetnosti Gorenje,

Teh 6 IZBRANIH

z Velenjskega gradu, sedeža Muzeja Velenje

Pivska čaša iz žgane
gline, ki je bila najdena pri
arheoloških odkopavanjih
na gradu Šalek, izvira iz
15. stoletja. Visoka je 13 cm,
premer njenega ustja je
11 cm, premer dna pa 6 cm.
Izdelana je bila s pomočjo
vretena na nožni pogon,
na njej pa najdemo štiri tipe
pečatnega okrasja.
Mateja Medved,

Razstava TEH 6; razstavišče na prostem

Teh 6 IZBRANIH

z Velenjskega gradu, sedeža Muzeja Velenje

ko vidimo mastodontov zob, si kaj lahko
predstavljamo, kako velike živali so bili
mastodonti in koliko hrane (listov, drevesne skorje
in podobnega) so potrebovali. zaradi neprestanega
mletja hrane so se mastodontom zobje hitro
obrabili in jim izpadali, a na mesto izpadlega zoba
se je premaknil sosednji zob, na izpraznjeno mesto
spet naslednji ... v zadnjem delu čeljusti pa je
zrasel nov zob. en tak tekoči trak!
Tanja Verboten,
univerzitetna diplomirana etnologinja
in kulturna antropologinja, kustodinja
pedagoginja Muzeja Velenje

univerzitetna diplomirana
zgodovinarka, kustodinja –
muzejska svetovalka Muzeja Velenje

Zbirka kiparja Cirila Cesarja in Zbirka
Do Velenjskega gradu se lahko povzpnete

slikarja Lojzeta Perka.

po (zvečer tudi osvetljeni) pešpoti, ob
kateri je Muzej Velenje postavil razstavo
z naslovom 233 stopnic v zgodovino.

TEh 6 IZBRANIH
iz dEpoja MUzEja VELENjE

TEh 6 IZBRANIH
iz dEpoja MUzEja VELENjE

Potrdilo o trajanju učne dobe šivilje
Štefke Mlinar, ki se je šiviljskega
poklica izučila pred 2. svetovno
vojno v velenjski Stari vasi.
Mateja Murkovič,
diplomirana upravna organizatorka,
višja kustodinja dokumentalistka Muzeja Velenje

Kovaški meh znamke
Roos & Elbert je bil narejen
leta 1918. Uporabljali so ga
v kovaški delavnici Slavka
Špitala na Stropnikovi
domačiji v Šaleku.
Gre za redek primerek še
delujočega nožnega meha.
Simon Špital,
inženir strojništva,
višji konservatorsko restavratorski
sodelavec Muzeja Velenje

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Teh 6 IZBRANIH
Iz eNoT MUzeJA VeLeNJe

V Vili Mayer v Šoštanju smo
marca 2016 pripravili stalno
razstavo likovnih del zbirke
prve galerije v Šaleški dolini
– Napotnikove galerije.
Zbirko različnim skupinam
obiskovalcev predstavljamo
tudi s pedagoškimi
programi in z likovnimi
delavnicami.
Na ogled je 23 del različnih
avtorjev in tehnik.
Med njimi je tudi jedkanica
Marjana Pogačnika z
naslovom Stara kovačija.

Teh 6 IZBRANIH
Iz eNoT MUzeJA VeLeNJe

Žige, na katerih so upodobljeni konji, so v
šoštanjski usnjarni uporabljali za označevanje
kvalitete usnja. Vsaka od upodobitev je
pomenila določeno kvaliteto: usnje najboljše
kvalitete (»prima«) so žigosali z žigom,
na katerem je bila konjska glava, žig,
na katerem je bil upodobljen konj v diru, je
označeval usnje druge kvalitete (» sekunda«),
žig z vpreženim konjem pa usnje
tretje kvalitete (»terca«).
Jernej hozjan,
univerzitetni diplomirani zgodovinar,
kustos Muzeja Velenje

Barbara Drev,
akademska slikarka,
kustodinja Muzeja Velenje

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Aplikacije: Publikacije, razstave

Podhod pošta - grafična oprema

Napisi PODHOD POŠTA
Napis - daljši

PODHOD POŠTA
Označevalni krog - kolofon

Napis - krajši

PODHOD
POŠTA

Perforirano
(laserski izrez
iz 12 mm
materiala)

Relief - globina 2 mm

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Prenova podhoda: Mestna občina Velenje, September 2017

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Aplikacije: Publikacije, razstave

25 60

delavnice

 Janko Zavolovšek  Karlo Danev  Lucija

Omladič  Grega Kojc  Pavel Harnold 
Stojan Rednak  Jože Rihar  Dušan
Sopolšek  Simon Stopajnik  Danilo
Verzelak  Marjan Kojc  Esad Halilović
Abdulah Krasnić  Roman Bastl  Luka
Pogorelčnik  Zvone Hranjec  Melita
Dobelšek.

Razstava ob 25-letnici
konservatorsko restavratorske
delavnice Muzeja Velenje
Idejna zasnova: Mojca Ževart
Avtorji: Mojca Ževart, Simon Špital, Stojan Knežević, Mateja Murkovič
Izbor predmetov: Simon Špital, Stojan Knežević, Mateja Murkovič
Risba: Stojan Knežević
Fotografije: arhiv Muzeja Velenje
Oblikovanje: Sebastjan Kurmanšek, opa!celica
Muzej Velenje, september 2017

V 01-02

Dve desetletji in pol, od 1. avgusta
1992, v okviru Muzeja Velenje deluje
tudi konservatorsko restavratorska
delavnica, katere delo predstavljamo s
to razstavo – prvo razstavo nastajajoče
nove enote Muzeja Velenje, ki smo jo
poimenovali Galerija Podhodi.

V 25-ih letih so se s
konserviranjem in restavriranjem
muzejskih predmetov v naši
delavnici spoznali tudi

muzeja

V 03

V 04

V 05

V 17

V 14

Razstava Podhod pošta - 25 letnica
KR delavnice Muzeja Velenje

V konservatorsko restavratorski delavnici
Muzeja Velenje, ki danes skupaj z
muzejskim depojem obsega 874
kvadratnih metrov, smo med letoma 1999
in 2016 konservirali več kot 7000
predmetov ter jih več kot 30 restavrirali.
Rade volje vam podrobneje predstavimo
naše delo ter konservatorsko
restavratorske postopke. Z odprtimi
rokami sprejemamo predmete, ki lahko
dopolnijo naše zbirke. Predmete
konserviramo in restavriramo tudi za
zunanje naročnike.

V 07

V 15

Poiščite nas na Starem
jašku! Veselimo se vas!
Prosimo pa, da nas pred
obiskom pokličete
(03/586 66 11; 031 618 484)
ali nam pošljete
elektronsko sporočilo
(info@muzej-velenje.si).
KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

V 10

Prostor za

Glasbenika

25 60

delavnice

muzeja

Razstava ob 25-letnici
konservatorsko restavratorske
delavnice Muzeja Velenje
Idejna zasnova:0RMFDĸHYDUW
Avtorji: 0RMFDĸHYDUW6LPRQěSLWDO6WRMDQ.QHĹHYLÈ0DWHMD0XUNRYLÎ
Izbor predmetov:6LPRQěSLWDO6WRMDQ.QHĹHYLÈ0DWHMD0XUNRYLÎ
Risba: 6WRMDQ.QHĹHYLÈ
Fotografije: DUKLY0X]HMD9HOHQMH
Oblikovanje: 6HEDVWMDQ.XUPDQĜHNRSDFHOLFD
0X]HM9HOHQMHVHSWHPEHU

V 11

Dve desetletji in pol, od 1. avgusta
1992, v okviru Muzeja Velenje deluje
tudi konservatorsko restavratorska
delavnica, katere delo predstavljamo s
to razstavo – prvo razstavo nastajajoče
nove enote Muzeja Velenje, ki smo jo
poimenovali Galerija Podhodi.

V Velenju že od
leta 1957 deluje muzej.
Šest desetletij torej.
Muzej Velenje ima vse od ustanovitve
VHGHĹQD9HOHQMVNHPJUDGXNMHUMH
GDQHVREUHGQLKREÎDVQLKUD]VWDYDKLQ
RELOLFLUD]QROLNLKGRJRGNRYQDRJOHG
HQDMVWVWDOQLKUD]VWDY

Mateja
Murkovič
višja kustosinja
dokumentalistka

Konserviranje fotografij
(pozitiv na steklu), urejanje
depoja in restavriranje
Križanega

Najpogosteje
uporabljani pripomočki
za konservacijo

Avtorja: 6LPRQěSLWDO%ODĹ9HUELÎ
Muzej Velenje, 2017

Stojan
Knežević

5DGHYROMHYDPSRGUREQHMHSUHGVWDYLPR
QDĜHGHORWHUNRQVHUYDWRUVNR
UHVWDYUDWRUVNHSRVWRSNH=RGSUWLPL
URNDPLVSUHMHPDPRSUHGPHWHNLODKNR
GRSROQLMRQDĜH]ELUNH3UHGPHWH
NRQVHUYLUDPRLQUHVWDYULUDPRWXGL]D
]XQDQMHQDURÎQLNH

V 08

3RLĜÎLWHQDVQD6WDUHP
MDĜNX9HVHOLPRVHYDV

Posoda

Stol

3ULND]YLGH]DSUHG
NRQVHUYDFLMRVĜHODNRYR
UD]WRSLQRLQSRQMHM

konservatorsko
restavratorski tehnik

ySULGRELYDQMHJUDGLYD
yVLVWHPDWLÎQRGRSROQMHYDQMH]ELUN
yPX]HRORĜNDREGHODYDLQ

Šelak? 6PRODĹLYDOVNHJD
L]YRUDNLMRL]ORÎDMRĜÎLWDVWH
XĜLĹLYHÎHSUHGYVHPY,QGLML
WHUQDěUL/DQNLLQ$QWLOLK

yNRQVHUYLUDQMHLQUHVWDYULUDQMH

OHVHQLKSUHGPHWRY

GRNXPHQWLUDQMHJUDGLYD

9NRQVHUYDWRUVNRUHVWDYUDWRUVNLGHODYQLFL
0X]HMD9HOHQMHNLGDQHVVNXSDM]
PX]HMVNLPGHSRMHPREVHJD
NYDGUDWQLKPHWURYVPRPHGOHWRPD
LQNRQVHUYLUDOLYHÎNRW
SUHGPHWRYWHUMLKYHÎNRWUHVWDYULUDOL

3ROHJPX]HMDQD9HOHQMVNHPJUDGX
0X]HM9HOHQMHXSUDYOMDĜHĜHVW
PX]HMVNLKHQRW+LĜRPLQHUDORYY
6WDUHP9HOHQMX*ULORYRGRPDÎLMRY
/LSMXVSRPLQVNLSDUNVVSRPLQVNR
VRERQD*UDĜNLJRUL0X]HMXVQMDUVWYD
QD6ORYHQVNHPYěRĜWDQMXVSRPLQVNR
VRERY7RSROĜLFLLQ.DYÎQLNRYR
GRPDÎLMRYĜRĜWDQMVNLNUDMHYQL
VNXSQRVWL=DYRGQMH

RG

RG

3URVLPRSDGDQDVSUHG
RELVNRPSRNOLÎHWH
(; )
DOLQDPSRĜOMHWH
HOHNWURQVNRVSRURÎLOR
LQIR#PX]HMYHOHQMHVL 

NQMLJH

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

ÎRSLÎ

V 12

V 06

V 18

V 16

V 12

V 09

V 01-02

Prostor za

Glasbenika

Konservator?
.RQVHUYDWRUMHVWURNRYQMDNNLY]GUĹXMH
SUHGPHWH]]JRGRYLQVNROLNRYQRDOL
NDNĜQRGUXJRYUHGQRVWMRLQVNUELGD
RKUDQLMRÎLPYHÎL]YRUQLK]QDÎLOQRVWL

Janez
Svetina

konservatorsko
restavratorski tehnik
yNRQVHUYLUDQMHLQUHVWDYULUDQMH

OHVHQLKSUHGPHWRY

RGGR

Restavrator?
5HVWDYUDWRUMHVWURNRYQMDNNL
SRĜNRGRYDQHPXSUHGPHWXGRGD
PDQMNDMRÎLGHOLQPXYQDMYHÎMLPRĹQL
PHULSRYUQHQMHJRYRL]YLUQRSRGRER

Simon
Špital

višji konservatorsko
restavratorski
sodelavec

Predstavitev za pedagoški
program Muzeja Velenje
Zgodovinski viri
Muzej Velenje, 2016

yNRQVHUYLUDQMHLQUHVWDYULUDQMH

NRYLQVNLKSUHGPHWRY

RG

KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKA
DELAVNICA

SROLWXUD

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Tehtnica

Depo?

Avtorji: 7DQMD9HUERWHQ6LPRQěSLWDOLQ6WRMDQ.QHĹHYLÈ

'HSRMHSURVWRUYNDWHUHPKUDQLPR
PX]HMVNHSUHGPHWHLQ]Y]GUĹHYDQMHP
SULPHUQLKUD]PHUVNUELPRGDVH
SUHGPHWLRKUDQLMRQHSRĜNRGRYDQL

V 25-ih letih so se s
konserviranjem in restavriranjem
muzejskih predmetov v naši
delavnici spoznali tudi
y Janko Zavolovšek y Karlo Danev y Lucija
2PODGLÎy Grega Kojc y Pavel Harnold y
Stojan Rednak y -RĹH5LKDUy Dušan
Sopolšek y Simon Stopajnik y Danilo
Verzelak y Marjan Kojc y (VDG+DOLORYLÈ
$EGXODK.UDVQLÈy Roman Bastl y Luka
3RJRUHOÎQLNy Zvone Hranjec y Melita
Dobelšek.

25 60

delavnice

muzeja

Razstava ob 25-letnici
konservatorsko restavratorske
delavnice Muzeja Velenje
Idejna zasnova:0RMFDĸHYDUW
Avtorji: 0RMFDĸHYDUW6LPRQěSLWDO6WRMDQ.QHĹHYLÈ0DWHMD0XUNRYLÎ
Izbor predmetov:6LPRQěSLWDO6WRMDQ.QHĹHYLÈ0DWHMD0XUNRYLÎ
Risba: 6WRMDQ.QHĹHYLÈ
Fotografije: DUKLY0X]HMD9HOHQMH
Oblikovanje: 6HEDVWMDQ.XUPDQĜHNRSDFHOLFD
0X]HM9HOHQMHVHSWHPEHU

DQWLNRUR]LQ
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odreži tukaj

zgib

Pihalni orkester Glasbene šole
Fran Korun Koželjski Velenje

DESETLETIJ

TEH 6

Vabilo
na prazničen Klepet
pod arkadami

DESETLETIJ
delovanja Muzeja Velenje
in Mladinskega pihalnega
orkestra Glasbene šole

zgib

TEH 6 desetletij,

je bil ustanovljen leta 1957, ko je Janez Marin st. začel s poučevanjem kar
250-ih mladih fantov. Vaje so imeli takrat še v Domu kulture Velenje, saj v
glasbeni šoli do leta 1986 ni bilo prostora, primernega za orkestrski sestav.
Pihalni orkester glasbene šole se je nekaj časa imenoval Mladinska rudarska godba, saj je eden njegovih namenov vedno bil vzgajanje podmladka za
Pihalni orkester Premogovnika Velenje. Že leta 1959 se je velenjska mladinska godba udeležila Revije pihalnih orkestrov Slovenije in tam osvojila 1.
mesto.

TEH 6

TEH 6 desetletij - 60 letnica Muzeja Velenje

Za Janezom Marinom st. so orkester vodili še Marjan Stropnik, Franc Verzelak, Ivan Marin in Matjaž Emeršič, od leta 2015 pa je dirigent Pihalnega
orkestra Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje Janez Marin ml.

prireditev ob šestdesetletnici delovanja
Muzeja Velenje in Pihalnega orkestra
Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje
Vsebina programskega lista: Tea Zupanc, Viktorija
Razdevšek (Pihalni orkester Glasbene šole Fran Korun
Koželjski Velenje), Mojca Ževart (Muzej Velenje)
Idejna zasnova in scenarij prireditve: Mojca Ževart
(Muzej Velenje)
Povezovanje: Daniela Dervarič, Alma Javornik, Tanja
Verboten (Muzej Velenje)

Mladinski orkester je do leta 2000, ko ga je prevzel Matjaž Emeršič, deloval
bolj ali manj priložnostno, Emeršič pa je v delovni program orkestra uvedel
dva stalna letna koncerta: novoletnega in spomladanskega.

Kratki filmi: Pina Špegel (Muzej Velenje)

Z leti je tudi orkestrov repertoar postajal zahtevnejši. Zdaj orkester sestavlja okoli šestdeset najboljših učencev in dijakov oddelka za pihala, trobila
in tolkala velenjske glasbene šole. Večina mladih glasbenikov, ki se skupinskega muziciranja privajajo v Pihalnem orkestru Glasbene šole Fran Korun
Koželjski Velenje, orkestrsko glasbeno pot nadaljuje v Pihalnem orkestru
Premogovnika Velenje.

predmetov in fotografij iz muzejskega arhiva, so

Pihalni orkester Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje nastopa na
koncertih v domači glasbeni šoli, pogosto sodeluje na občinskih prireditvah
in proslavah ter na različnih drugih dogodkih. Je reden udeleženec Medobčinske revije pihalnih orkestrov Celjske regije in večkrat gostuje tudi v drugih
slovenskih regijah, v šestih desetletjih delovanja pa je mladinski orkester
nekajkrat gostoval tudi na tujem. Leta 2003 so mladi velenjski glasbeniki
gostovali v Berlinu, leta 2012 so bili v Novem Sadu, leta 2016 so v dvorani
Liederhalle Mozartsaal v Sttutgartu odigrali slavnostni koncert, leta 2008
pa so se udeležili mednarodnega tekmovanja v Italiji, na katerem so prejeli
srebrno priznanje. Velenjski mladinski pihalni orkester je leta 2015 v Velenju
pripravil skupni koncert s Pihalnim orkestrom Glasbene šole Mikkeli s Finske. Med zadnjimi dosežki Pihalnega orkestra Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje sta plaketa za izjemne dosežke v šolskem letu 2016/2017, ki
so jo prejeli v matični glasbeni šoli, ter zlata plaketa s posebno pohvalo s 7.
tekmovanja mladinskih godb v Lendavi maja letos.

v Velenju (1967, producent Filmservis, režiser in montažer

V kratkih filmih je uporabljeno gradivo, ki ga hrani Muzej
Velenje. Poleg dokumentarnega gradiva, muzejskih
uporabljeni tudi izseki iz filmov Novo Velenje (1960,
producent Viba film, scenarist Herbert Gruen, režiser Jože
Pogačnik, snemalec Janez Kališnik, skladatelj Ivo Perič,
montažerka Darinka Peršin, pridobljeno iz Slovenskega
filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije), Weekend
Vojko Duletič, snemalci Rudi Vaupotič, Srečko Pavlovčič,
Ludvik Burnik, ton Marjan Meglič, zvočna oprema France
Lampret, direktor filma Ivan Mažgon, pridobljeno iz

Igrati v orkestru je za mladega glasbenika izjemna izkušnja in dragocena

Velenje

odpre nova obzorja, prinese novo dojemanje glasbe in ponudi nova

Slovenije), Premog je luč (1994, scenarij in režija Boris
Salobir kamera Milan Marič, Tomo Čonkaš, montaža Tomo
Čonkaš, produkcija Kino klub Gorenje), Velenje Coal Mine
(1994, kamera Milan Marič, montaža Zvone Grebenšek,
Milan Marič, scenarij Milan Medved, tekst Boris Salobir,
brala Mirjam Salobir, organizator snemanja Dušan
Reberčnik, sodelavci Boštjan Krivec, Štefan Mardjetko,
Ivan Pungartnik, Vlado Mlinar, producent Milan Medved,
Velenje).

popotnica za njegovo nadaljnjo glasbeno pot. Sodelovanje v orkestru
doživetja, poleg tega pa vzgaja, saj terja tudi disciplino in odgovornost.
Kar je pri orkestrih najlepše in najdragocenejše, pa so druženje,
prijateljstva in spletanje vezi med generacijami.
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režija Boris Salobir, avtorske pravice Rudnik lignita
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Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Aplikacije: Publikacije, razstave

Razstavišče Grajski svod

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Tudi leto 2017 bo
kmalu preteklost.
Za nas je bilo posebno, saj smo
z njim dopolnili šest desetletij
delovanja.
V njegovih dvanajstih mesecih smo
skušali ohraniti, predstaviti in
ustvariti čim več spominov.
Ker nas spomini bogatijo in učijo,
ker nam pomagajo spoznavati,
kdo smo in kam naj gremo.

MV_voscilnica_2018_kartica_FINAL.indd 1

Aplikacije: Publikacije, razstave

Tako vam ob koncu za nas prazničnega leta
pošiljamo šest namigov, kako obuditi spomine,
ki vas bodo nagradili s prijetnim počutjem.
1. Poslušajte glasbo vaše mladosti; zavrtite si skladbo,
ki je spremljala kakšen za vas poseben dogodek.
2. Pobrskajte po starih fotografijah.
3. Sprehodite se po poteh, ki ste jih ubirali kot otrok;
pojdite na izlet v kraj, kjer ste preživeli lepe počitnice.
4. Narišite kak prostor ali predmet, ki živi samo še v
vašem spominu. Vsak zna!
5. Prelistajte kak star časopis ali preberite knjigo,
ki ste jo prebrali nekoč.
6. Pripravite si kakšno jed, ki so jo pripravljali vaši
starši, stari starši … Vonj in okus prebudita prav
posebne spomine!

Poštnina
plačana
pri pošti
3320
Velenje

Naj bo leto 2018 leto, ki se ga boste
dolgo in z veseljem spominjali!
Sodelavke in sodelavci
Muzeja Velenje

19. 12. 17 08:26
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Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Novoletna voščilnica 2018

19. 12. 17 08:26

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Aplikacije: Publikacije, razstave

Slovenska zima
Zima. Čas kratkih dni in dolgih noči; čas,
ko si narava vzame počitek. Mistični čas,
ki kliče po obredju. Tudi v slovenskem
prazničnem letu ima zima posebno
mesto. Zimski običaji na Slovenskem so
preplet poganskih ostalin, cerkvenega
leta in sodobnejših vplivov zahodnega
sveta. Se pa v vseh šegah in običajih
odraža predvsem to, da ljudje v hladnem
in temnem obdobju leta hrepenimo po
soncu, svetlobi in toplini.

Z razstavo Slovenska zima
Muzej Velenje ob koncu
zanj prazničnega leta (3.
novembra 2017 je dopolnil
6 desetletij delovanja)
predstavlja nekaj utrinkov
slovenske zimske tradicije
in dopolnjuje praznično
podobo mesta.

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

6. december,
sv. Miklavž

Advent je čas priprave na božič.
Poimenovanje (iz latinskega adventus
– prihod) je uvedla Cerkev, a se je med
ljudmi povsem udomačilo. Adventni
čas obsega štiri nedelje, tradicionalna
adventna barva je vijolična.

Sv. Nikolaj, ki ga na Slovenskem
imenujemo Miklavž, sodi med
najbolj priljubljene svetnike. Na
Slovenskem mu je posvečenih
največ cerkva; med drugim je
zavetnik ljubljanske škofije.

Najbolj prepoznavna zunanja izraza
adventa sta danes venček in koledar,
s katerima odštevamo čas do božiča.
Na adventnem venčku vsako adventno
nedeljo prižgemo novo svečo, adventni
koledar pa najpogosteje z drobno
sladkostjo za vsak adventni dan
razveseljuje otroke.

Posebej radi ga imajo otroci, saj
je prvi od tako imenovanih treh
dobrih mož, ki pridnim otrokom
darove prinese v noči s 5. na 6.
december.
Tradicionalni Miklavževi darovi
so suho sadje, jabolka in
pomaranče.

29. 12. 17 02:02
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Božično drevo

Voščilnice

Nekoč so po slovenskih domovih ob
božiču v hišnem oziroma bogkovem kotu
visele smrečice, ki so bile največkrat
neokrašene. V nekaterih krajih so jih
obešali z vrhom navzgor, drugod z vrhom
navzdol. Imenovali so jih božje drevce,
betlehem, paradiž, krispan …

Prve tiskane novoletne voščilnice so se
po literaturi sodeč pojavile na Dunaju
v 20-ih letih 19. stoletja, najverjetneje
izvirajoč iz ročno pisanih voščil, ki
so jih redovnice že od 15. stoletja
dalje ob novem letu pošiljale svojim
dobrotnikom.

Okrašeno božično drevo, ki je k nam
prišlo iz zahodne in severne Evrope, je
bilo slovenskemu življu, sploh tistemu
na podeželju, do prve svetovne vojne
povsem tuje. Božično drevo je dolgo
veljalo za nemško šego in ga je zato
marsikateri narodno zavedni Slovenec
odklanjal. Božično drevo se po starem
običaju postavlja 24. decembra, podira
pa 6. januarja ali 2. februarja.

Na Slovenskem so se novoletne
voščilnice pojavile v drugi polovici 19.
stoletja. Najbolj prepoznavne slovenske
voščilnice so gotovo Gasparijeve.
Veliko pošiljateljev se danes odloča za
elektronska ali telefonska voščila, po
drugi strani pa veliko ljudi v zadnjem
obdobju voščilnice izdela doma, bodisi
ročno bodisi s pomočjo sodobne
tehnologije.

Oglasi na steklenih
ploščah, ki so jih predvajali
v Kinu Velenje
(hrani Muzej Velenje)

Včasih so ga okrasili z jabolki, orehi in
keksi, s katerimi so se otroci posladkali
na božični dan.

Muzej Velenje je letos že štirinajstič
zapored v sodelovanju z vsemi vrtci
in osnovnimi šolami iz Šaleške doline
pripravil natečaj in razstavo Praznična
voščilnica.

zgoraj: Stanovanje Špička v »Perkhausu« v Škalah
spodaj: Okraski za božično drevo (hrani Muzej Velenje)

Slovenska_zima_Podhod_razstava_Final.indd 10
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Idejna zasnova in vsebina: Mojca Ževart
Povzeto po: Kuret, N., Praznično leto Slovencev, starosvetne šege in navade od pomladi do zime.
Druga knjiga. Tretji ponatis. Ljubljana: Družina, 1997.
Izbor muzejskih predmetov: Mateja Murkovič
Fotografije: arhiv Muzeja Velenje (izbor: Milena Slatinjek), S. Kurmanšek, unsplash.com (Kira auf der Heide)
Vzorci: Sič, A., Narodni okraski na pirhih in kožuhih,
Drž. zaloga šolskih knjig in učil,1922 (v Ljubljani : J. Blasnika nasledniki),
Postavitev vitrin: Melita Dobelšek, Zvone Hranjec, Luka Pogorelčnik
Oblikovanje: Opa!celica, Sebastjan Kurmanšek
Tisk: Megaprint
Muzej Velenje, zanj: Mojca Ževart
december 2017

Razstava Podhod pošta - Slovenska zima

29. 12. 17 02:03
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MUZEJ VELENJE

Aplikacije: Publikacije, razstave

Koledarji dogodkov 2018
Poštnina
plačana
pri pošti
3320
Velenje

Fotografija: Saša Dolejši Rebec
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Detajl grafike v ozadju: Katarina Aman, Bianca Adamovich de Csepin, linorez
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V ozadju: Zdravilske bukve, rokopisna knjiga, 1879. Muzeju Velenje jo je podarila gospa Anica Podlesnik.
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MUZEJ VELENJE

Aplikacije: Publikacije, razstave

Razstava ob 8. februarju - Grajski svod

TEBI,
BRAT MOJ
(Lojze Vrenčur)

Moj brat, besede so nevarne, kajne!
Zato čuvaj svoje misli,
brzdaj svoje besede,
ravnaj svoje poti,
odvrzi hrepenenje in pohlep.
Hrani se s čistimi mislimi,
živi za ljubezen in podarjaj upanje s tolažbo
vedno in povsod.

ŠaleŠko literarno
druŠtvo Hotenja
Okusili zgodej smo tvoj sad, spoznanje, svet, zato izdamo vsako

Tvoj svet bo prerasel meje tvojega srca,
tvoje misli bodo večje od teme tega sveta.
Ti boš postal mali,
ostala pa bo ozka pot,
ki bo prerasla v cesto,
in cesta bo postala morje
in morje bo postalo ocean.

leto kaj novega. Hotenjevci se držimo osnovne kapitalnokapitalistične miselosti: Novo ... vedno kaj novega! Vsako leto bomo
izdali nova Hotenja. Ne glede na principe visoke umetnosti in
umetelnih zamer politikantov o nesmiselnosti porabe finančnih sredstev za stvar, kot je ustvarjanje. Seveda, tudi literatura
se sicer lahko obrabi, priznavamo, zato nas redno pisanje sili k
inovativnosti, premisleku premišljenega in ugrizov v že nič in

KLJUKA IN SRCE

hkrati tolikokrat prežvečenega. Kaj vse smo nažvečili novega,
Lojze Vrenčur ( *1957 - + 2xxx )

komu vse je videnje napake srcu rane vsekako krvave? Beri, bra-

Kdor me pozna, ve vse,
kar vedeti se sme.
Kdor pozna me ne,
lahko povpraša in izve.

(Matjaž Šalej)

lec, beri naprej.
(Nejc Robida, Včasih je pesem dovolj, uvod v 27. številki Hotenj)

Ne zaklepaj mi še vrat (če jih že zapiraš).
Morda se nekoč nekdo nasloni na kljuko

V evropskem letu kulturne dediščine v Muzeju Velenje dediščino,

Muzej velenje

s katero upravljamo, javnosti predstavljamo in približujemo na

je bil ustanovljen 3. novembra 1957. Njegov prvi naziv je bil

ki jih bo odprl.

različne načine, med drugim tudi s povezovanjem dediščine in

Muzej slovenskih premogovnikov, kasneje pa je več let deloval

Ne zaklepaj mi še vrat, raje jih le pripri,

sodobne ustvarjalnosti. Utrjujemo dosedanja prijateljstva in so-

in od nekod nenadoma na lahno zapiha veter,

pod okriljem Kulturnega centra Ivana Napotnika. Samostojni

delovanja ter tkemo nova.

javni zavod je od leta 2004. Muzej Velenje je ob ustanovitvi do-

povezali besede in slike, poezijo in prizore, ki na svojstven način

bil v uporabo prostore na Velenjskem gradu, kjer je še vedno

pripovedujejo zgodbe o izbranih drobcih naše kulture in kulturne

njegov sedež z osrednjo muzejsko enoto. Na Velenjskem gra-

Ne zapiraj mi še vrat, ker upam,

du Muzej Velenje na ogled ponuja enajst stalnih in vedno tudi

da me boš začela gledati s srcem in manj z očmi,

občasne razstave. Razstave in raznolike dogodke Muzej Velenje

da me boš videla s srcem

dediščine. Osem pesmi in osem utrinkov iz Muzeja Velenje. Ob
osmem februarju. Za vas.

nekaj desetletjih po drugi svetovni vojni je iz majhnega
podeželskega trga pod Velenjskim gradom v precejšnji
meri z udarniškim delom zraslo sodobno, urejeno mesto
moderne arhitekture, tako imenovani »socialistični
čudež«. Muzej Velenje hrani veliko fotografskega,

in me pogrela s toplimi očmi.

na Slovenskem, v Hiši mineralov, na Grilovi in Kavčnikovi domačiji,

filmskega in dokumentarnega gradiva ter predmetov,
ki pripovedujejo o tem, kako je Velenje postajalo mesto.

pri spominskih sobah na Graški gori in v Topolšici ter v galerijah v
velenjskih podhodih. S svojo dejavnostjo Muzej Velenje pokriva

Matjaž Šalej

območje treh občin: Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki.

Tisti avtohtoni domačin, kulturnik, ekolog …
ki svojih »pevskih« genov ne more skriti
niti glasbeno niti literarno …

Območna izpostava Velenje

MUZEJ VELENJE_Razstava_GrSvod_KP_080218_FINAL.indd 1

zaznamovalo novejše zgodovinsko dogajanje. V le

in ko bo zapihal, takrat si želim, da se odpro.

redno pripravlja tudi v svojih drugih enotah: v Muzeju usnjarstva

Idejna zasnova: Mojca Ževart
Izbor pesmi: Tatjana Vidmar
Besedilo: Mojca Ževart in kustosi Muzeja Velenje, Nejc Robida, avtorji pesmi
Fotografije: Blaž Verbič, arhiv Muzeja Velenje
Oblikovanje: Opa!celica, Sebastjan Kurmanšek
Tisk: Megaprint, d. o. o., Velenje
Muzej Velenje, februar 2018

Za razliko od večine drugih mest, je Velenje najbolj

čakal bom na tisti veter,

Tokrat smo v sodelovanju s Šaleškim literarnim društvom Hotenja
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Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

MUZEJ VELENJE_Razstava_GrSvod_KP_080218_FINAL.indd 2

6. 02. 18 14:27

MUZEJ VELENJE_Razstava_GrSvod_KP_080218_FINAL.indd 3

6. 02. 18 14:27

MUZEJ VELENJE_Razstava_GrSvod_KP_080218_FINAL.indd 18

6. 02. 18 14:27

POZNAN / UREJEN / SVEŽ / KREATIVEN / ODPRT / STROKOVEN

MUZEJ VELENJE

Aplikacije: Publikacije, razstave

Marec je mesec žensk. Njegov osmi dan je
že vse od začetka 20. stoletja namenjen
opozarjanju na pravice in enakopravnost žensk
ter praznovanju njihovih socialnih, ekonomskih,
kulturnih in političnih dosežkov, 25. marec pa
tudi na Slovenskem številni (spet) doživljajo kot
dan, posvečen materam.

Razstava
ob mednarodnem
dnevu žena

plemkinja

7. oktobra 1837
v Gradcu (Avstrija)
19. septembra 1912 v Velenju
Najmlajša hči grofa Matthiasa Wickenburga
in njegove žene Emme Grimaud (rojene
grofice d'Orsay), Bianca Albertina Ida
Maria, se je leta 1857 poročila s Karlom
Adamovichem de Csepinom, lastnikom
posesti v Tenju v Slavoniji in kasnejšim
lastnikom Velenjskega gradu. Po njegovi
smrti se je leta 1902 drugič poročila – z
Arthurjem Augustom, grofom Mensdorff−
Pouillyjem. Bila je dama reda zvezdnega
križa. Po njej nosi ime Vila Bianca, kot
graščina Spodnje ali Novo Velenje zgrajena
okoli leta 1855. Zgraditi jo je dal grof
Viktor d‘Harnancour-Unverzagt, brat grofa
Huberta, ki je bil tedaj lastnik Velenjskega
gradu. Leta 1882 je zgradba prešla v roke
družine Adamovich in vanjo se je preselila
grofica Bianca. Po Biancini smrti je lastnica
vile postala njena hči Irma, ki je posest leta
1918 prodala baronu Ludoviku in baronici
Bernardini Haerdtl s Turna.

Tokrat smo jih – ob 8. marcu – izbrali osem. Poiskali smo jih v
Šaleškem biografskem leksikonu, njihove obraze pa je z grafikami, ki
so nastale na podlagi fotografij, objavljenih v Šaleškem biografskem
leksikonu, ter slikovnega gradiva iz arhivov Muzeja Velenje, družine
Jelen in Jožeta Šibanca, upodobila mlada likovna ustvarjalka,
Velenjčanka Katarina Aman.
Katarina Aman (rojena 1991) je obiskovala Osnovno šolo Šalek, nato pa
Splošno in strokovno gimnazijo Velenje (likovna smer). Študirala je na Pedagoški
fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je leta 2014 diplomirala z delom Kiparske
upodobitve Marije v cerkvi Marije Zavetnice na Ptujski gori. Študij je nadaljevala
na podiplomski stopnji in ga zaključila z magistrskim delom s področja grafike in
likovne didaktike na osnovni šoli. Znanje o grafiki je pridobila pri doc. mag. Zori
Stančič in Samuelu Grajfonerju, prof. spec.
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Ljuba
Skornšek
25. septembra 1913 v Velenju
19. decembra 1976 v Ormožu

Prvih pet razredov gimnazije je končala v
Celju, šestega pa na ptujski realni gimnaziji.
Kot gimnazijka se je v glasbeni šoli Glasbene
matice učila igranja klavirja, po vojni pa se
je glasbeno izpopolnjevala v Ljubljani in v
Mariboru. Od leta 1936 je s svojim možem,
pisateljem Ivanom Potrčem, živela pri starših
v Rušah. Januarja 1944 sta z možem odšla
v partizane. Ljuba je delala v partizanskih
tiskarnah, najdlje v Goleznu nad Vačami,
kjer je napisala največ svojih pesmi. Kot
sekretarka informativno-propagandnega
odseka litijskega okrožja Osvobodilne fronte
je skrbela tudi za terenske tehnike. Od leta
1952 do upokojitve leta 1969 je poučevala
klavir na nižji glasbeni šoli v Rušah. Njene
pesmi so uvrščene v antologije Partizanska
ljudska pesem (izbral in uredil Črtomir
Šinkovec, 1970), Slovensko pesništvo upora
(II. knjiga, 1987), Slovensko pesništvo upora
(III. knjiga, 1997) in Antologija slovenskih
pesnic (zbrala in uredila Irena Novak Popov,
2004), leta 1995 pa je pod naslovom Ljubine
pesmi izšla zbirka njenih pesmi.
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V Šaleški dolini so bile vse
do začetka devetdesetih let 20.
stoletja glavne nosilke proslav
in prireditev ob dnevu žena
osnovne šole. Učitelji in učenci
so pripravljali kulturni program
za proslave v šolah, krajevnih
skupnostih, v podjetjih in v
domovih za starejše, skrbeli pa
so tudi za to, da so učenci obiskali
in s šopki pomladnega cvetja
obdarovali ženske, ki se niso
mogle udeležiti proslav.

literatka,
glasbenica

Idejna zasnova: Mojca Ževart
Vsebina: Tanja Verboten, Mojca Ževart, Mateja Medved
Grafike: Katarina Aman
Oblikovanje: opa!celica, Sebastjan Kurmanšek
Tisk: Megaprint Velenje
Viri: Šaleški biografski leksikon (Spletni biografski leksikon občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki; Knjižnica Velenje); arhiv Muzeja
Velenje; arhiv družine Jelen; arhiv Jožeta Šibanca; Velenjski rudar, glasilo sindikata Rudnika Velenje. Velenje 1954, 1957; Rudar, glasilo
delovnega kolektiva Rudnika lignita Velenje. Velenje 1961–1965; Šaleški rudar, glasilo SZDL občine Velenje. Velenje 1966–1972;
Naš čas, glasilo SZDL. Velenje 1973–1990; Naš čas. Velenje 1991–2014; Zgodovina.si, 2017. 8. marec, dan (delovnih žena). Dostopno
na: http://zgodovina.si/8-marec-dan-delovnih-zena/ (28. 2. 2018)
Literatura: Baš, Angelos. ur.: Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004; Bogataj, Janez: Smo kaj šegavi?;
Leto šeg in navad na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998; Javornik, Marjan. ur.: Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 1987-2002; Kljajič, Damijan: Pregledni oris delavskega gibanja v Šaleški dolini. Šaleški razgledi 2: Prispevki k zgodovini Šaleške
doline (ur. Tone Ravnikar). Titovo Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik Velenje, 1989, str. 241-293
Muzej Velenje, marec 2018

Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

Bianca
Adamovich
de Csepin

Marca 2018 se tudi v Muzeju Velenje posvečamo predvsem ženskam.
S priložnostno razstavo in publikacijo poleg zgodovine mednarodnega
dneva žena in tradicije njegovega praznovanja predstavljamo tudi
nekaj žensk, tesno povezanih s Šaleško dolino, ki si, tako kot seveda
tudi številne druge ženske preteklih in današnjih dni, zaslužijo, da jih
poznamo. Njih, predvsem pa njihovo delo.

Cilka Trobej, učiteljica in družbenopolitična delavka iz Šentilja pri Velenju, je v času
po 2. svetovni vojni zapisala: »Slovenska žena je med in po vojni opravila ogromno
delo, častno je izpolnila in še izpolnjuje svojo narodno dolžnost. Enakopravna
po svojih pravicah je enakovredno žrtvovala, dajala, borila se, vztrajala, ljubila in
sovražila, kakor se je boril, vztrajal in žrtvoval slovenski fant, slovenski mož v vrstah
naše slavne osvobodilne fronte. Prav zato praznuje slovenska žena svoj veliki
praznik samozavestno, zavedajoč se svojih prebujenih sil, a tudi svojih nadaljnjih
velikih dolžnosti.«

8Marec_razstava_PodhodPosta_Final.indd 1

Razstava Podhod pošta - 8. marec

Učenci Osnovne šole Biba Röck Šoštanj so leta 1971 ob
dnevu žena obiskali Angelo Röck, mamo revolucionarja,
po katerem se je imenovala njihova šola. Fotografijo hrani
Muzej Velenje.
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Brošura ob 8. marcu

zgib zaviha

KDO SPI NA OBLAKU

šopke cvetja pogosto pripravili tudi pionirski hišni sveti
nastajajočega in hitro rastočega mesta. Od leta 1965
pa vse do leta 1990 so v lokalnem časopisu redno
objavljali voščila in čestitke ob dnevu žena ter vabila na
koncerte, večerje, barske in glasbeno plesne večere, ki
so jih pripravljali v hotelu in restavracijah
v dolini. Kljub pozivom, da naj se dan
žena ne spremeni v malomeščanske
in potrošniške manifestacije, so lokalni
trgovine in podjetja ženskam ob
njihovem prazniku ponujali posebne
Kolofon
popuste pri nakupu izdelkov.
Idejna zasnova in redakcija: Mojca Ževart
Leta
1957
so ob dnevu
Vsebina: Tanja Verboten, Mojca Ževart,
Mateja
Medved
Izbor fotografij in značk iz muzejskega
arhiva: pripravili srečanje
Velenju prvič
Milena Slatinjek, Alma Javornik
Fotografije značk: Blaž Verbič
ozadje: zvezek Cilke Trobej
Grafike: Katarina Aman
Pesmi: Robert Jukič
oblikovanje: opa!celica, Sebastjan Kurmanšek
Tisk: Eurograf Velenje
naklada: 300 izvodov
Izdajatelj: Muzej Velenje, zanj Mojca Ževart, direktorica
Publikacija je brezplačna.

Bianca Adamovich de Csepin
plemkinja

znane tvoje so sobane mi
vem, kam skriješ se, ko se igraš
vem, kje so želje, skrivnosti, radosti
in vem, kje počiva skrinja modrosti
vem, kje nasmeh je otroka
in vem, kje je maska, ki skrije obraz, kadar joka
le po prstih, po tiho
previdno, da se ne zbudi
mir je v hiši, po domu diši
le počasi, vdihni, izdihni
saj se ne mudi
mir je v srcu, v srcu si ti

7. oktobra 1837
v Gradcu (Avstrija)

in nežno, škripaje se vrata odpro
mehkoba svetlobe, ki pada prek roba
počasi prikrade se v sobo, izrine temo
izriše obrise, razkrije, kaj skriva se v mraku
kdo spi na oblaku

19. septembra
1912 v Velenju

Najmlajša hči grofa Matthiasa Wickenburga in njegove žene
Emme Grimaud (rojene grofice d'Orsay), Bianca Albertina Ida
Maria, se je leta 1857 poročila s Karlom Adamovichem de
Csepinom, lastnikom posesti v Tenju v Slavoniji in kasnejšim
lastnikom Velenjskega gradu. Po njegovi smrti se je leta
1902 drugič poročila – z Arthurjem Augustom, grofom
Mensdorff−Pouillyjem. Bila je dama reda zvezdnega križa.
Po njej nosi ime Vila Bianca, kot graščina Spodnje ali Novo
Velenje zgrajena okoli leta 1855. Zgraditi jo je dal grof Viktor
d‘Harnancour-Unverzagt, brat grofa Huberta, ki je bil tedaj
lastnik Velenjskega gradu. Leta 1882 je zgradba prešla
v roke družine Adamovich in vanjo se je preselila grofica
Bianca. Po Biancini smrti je lastnica vile postala njena hči
Irma, ki je posest leta 1918 prodala baronu Ludoviku in
baronici Bernardini Haerdtl s Turna.

stopam nestrpno, odštevam korake
v objem se zavijem, s teboj delim si oblake

žena v
mladih

|14 |

|15 |
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Mednarodni dan žena
Tanja Verboten, višja kustodinja Muzeja
Velenje

Muzej Velenje, ob mednarodnem dnevu žena 2018

Mednarodni dan žensk, ki ga
vsako leto 8. marca zaznamujejo v
številnih državah po vsem svetu,
so uradno razglasili leta 1910
na Drugi mednarodni konferenci
socialističnih žensk v Köbenhavnu.
Pobudo za dan, posvečen vsem
ženskam, je na konferenci podala Clara Zetkin, nemška
socialistična političarka, mirovna aktivistka in borka
za pravice žensk. Sprva je bil dan posvečen spominu
na demonstracije ameriških žensk za splošno volilno
pravico leta 1909, od leta 1917 dalje pa se mednarodni
dan žena praznuje 8. marca, ker so se na ta dan v
Sankt Peterburgu začeli protesti žensk, ki so privedli do
odstopa ruskega carja in podelitve volilne pravice ruskim
ženskam. Praznik, s katerim se spominjamo gibanj za
ženske pravice in enakopravnost, so v začetku praznovali
predvsem v komunističnih in socialističnih državah, leta
1975 pa je pokroviteljstvo nad praznovanjem prevzela
Organizacija združenih narodov.
Dan delovnih žena so na Slovenskem prvič
praznovali 19. marca leta 1911 z zborovanji
v Zagorju ob Savi, Trstu in na Jesenicah,
po letu 1917 pa se mednarodni dan
žensk praznuje 8. marca. Boji za
enakopravnost žensk so potekali že
konec 19. stoletja, leta 1898 je začel
izhajati ženski časopis Slovenka, leto
kasneje pa je bilo ustanovljeno prvo

Tovarna Gorenje je bila ustanovljena predvsem zato, da so v
Šaleški dolini v času intenzivnega razmaha premogovništva
in energetike delovna mesta lahko ponudili tudi ženskam.
Proizvodnja v Gorenju leta 1970 in 1973; avtor Ljuban Naraks,
hrani Muzej Velenje.

c 2018

|8 |
|5 |
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žensko društvo – Društvo slovenskih učiteljic – ki se
je borilo za izenačenje plač in enakopravnost z učitelji,
kasneje pa tudi za žensko volilno pravico ter ukinitev
obveznega »celibata« za učiteljice. Prelomno za
zgodovino ženskega gibanja na Slovenskem je bilo tudi
leto 1906, ko je na graški univerzi kot prva Slovenka
Marija Urbas doktorirala iz filozofije. Ko je bila leta 1945
uzakonjena splošna volilna pravica, so volilno pravico
dobile tudi Slovenke.
Med prvo in drugo svetovno vojno so dan žena
na Slovenskem praznovale predvsem socialistično
usmerjene ženske, po letu 1945 pa je postalo
praznovanje 8. marca običaj tako v podjetjih
kot v družinah. Čeprav naj bi bile vse
navade povezane s praznikom
čimbolj delovne narave in naj bi
se praznik praznoval delovno,
dostojno in resno, sta se
kasneje njegova podoba in način
praznovanja precej spremenila.
Praznovanja so potekala v delovnih
okoljih, v družinskem krogu in v javnosti.
Veliko je bilo prireditev z zabavnim programom,
pojedin, izletov, praznovanj v šolah, krajevnih skupnostih
in drugod. Moški so ženske obdarovali s cvetjem,
sčasoma pa tudi z drugimi darili. Politiki in časopisi so
izkoristili dan žena za razpravo o ženski enakopravnosti
in pravicah žensk. Ob koncu osemdesetih let 20. stoletja
se je pomen praznika začel zmanjševati, hkrati pa se
je ponovno uveljavil materinski dan (25. marec), ki je
povezan s cerkvenim prazničnim koledarjem in so ga na
Slovenskem v preteklosti že poznali.
Na Celjskem so prvi politični shod za žene in
dekleta iz Celja in okolice pripravili 19. marca 1919.
|6 |
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MUZEJ VELENJE

Aplikacije: Publikacije, razstave

Razstava Podhod pošta - Velika noč

Velikonočno
tridnevje

Velika noč

Zadnje tri dni pred veliko nočjo, čas intenzivne
priprave na praznik, imenujemo velikonočno
tridnevje. V velikem tednu so se ljudje nekdaj
večinoma zadrževali doma. Z delom na polju so
končali v sredo, nato pa so se posvetili urejanju
in pospravljanju hiše in njene okolice.

Velikonočni
ponedeljek
Blagoslov velikonočnih jedi v Bevčah, leta 2002

Velikonočni ponedeljek je bil nekdaj najbolj vesel
in družaben dan v letu. Na Slovenskem je bil
to dan za obiske, igre s pirhi, druženje, ples in
zabavo.

V cerkvah na sredo velikega tedna pripravijo
božji grob. Na veliki četrtek utihnejo cerkveni
zvonovi, zvončki in orgle. Na veliki petek je strogi
post – v spomin na Jezusovo trpljenje in smrt na
križu. Veliki petek je edini dan v letu, ko ni svetih
maš, se pa moli križev pot.

Velika noč, največji krščanski praznik, je praznik veselja in upanja.
Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih in verujejo,
da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt.
Velika noč je praznik, ki je s krščansko podobo prekril starodavna pomladna
slavja, a vendar je v obredjih in šegah velikonočnega praznovanja ostala vrsta
prastarih poganskih, predkrščanskih prvin, povezanih predvsem s plodnostjo
in zagotavljanjem dobre letine.

Danes je velikonočni ponedeljek v večini
evropskih držav dela prost dan, ki ga ljudje
namenijo izletom, sprostitvi ter obiskovanju
prijateljev in sorodnikov, precej pa je na ta dan
tudi tradicionalnih prireditev.

Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja
Jezusa v božjem grobu. Na veliko soboto se
zjutraj blagoslavljata velikonočna ogenj in voda,
popoldne pa potekajo blagoslovi velikonočnih
jedil. Zvečer se z velikonočno vigilijo začne
praznovanje velike noči. Z velikonočnim
tridnevjem se zaključi postni čas in se začne
velikonočni čas.

V Sloveniji so to danes predvsem prireditve, s
katerimi obujajo tradicijo iger s pirhi (na primer
tekmovanja v sekanju pirhov – ciljanju pirhov s
kovanci), pa tudi koncerti, razstave velikonočnih
dobrot in blagoslovi motorjev.
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Čas velike noči je čas pomladi, ponovnega prebujanja narave, kaljenja, brstenja,
cvetenja, rasti, daljšanja dni in krepitve moči sonca, zmage svetlobe proti temi,
toplote proti mrazu, življenja proti smrti. Velika noč je premakljiv praznik:
velikonočna nedelja je prva nedelja po prvi spomladanski polni luni.
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Velikonočne jedi

Velikonočni
ogenj

Sestavni del priprave na veliko noč je post, ki se
prične dan po pustu – na pepelnično sredo. Dan,
ko naj bi se posta še posebej strogo držali, pa je
petek pred veliko nočjo.

Velikonočni kresovi so starodavni pozdrav
pomladnemu soncu in marsikje na Slovenskem
je prižiganje kresa v noči z velike sobote na
veliko nedeljo še v navadi.

Naslednji dan, velika sobota, je dan za blagoslov
prazničnih jedi. Velikonočne jedi imajo poseben
simbolni pomen. Tako hren predstavlja žeblje,
s katerimi je bil Jezus pribit na križ, meso
njegovo telo, pirhi pa kaplje Kristusove krvi in
tudi vstajenje – tako kot piščanec stre lupino in
vstopi v življenje, je iz groba vstal tudi Jezus.

Včasih je veljalo: do koder seže dim
velikonočnega ognja, do tja ne bo kuge in tudi
mraz ne bo škodil posevkom. Sicer pa se pri
cerkvah na veliko soboto zjutraj blagoslavlja
ogenj, ki ga verniki s pomočjo lesnih gob
odnesejo domov.

Zasnova in vsebina: Mojca Ževart
Predmeti: Muzej Velenje, izbor: Tanja Verboten, Mateja Murkovič
Fotografije: arhiv Muzeja Velenje, Fana Vrabič, Damijan Kljajič, Tanja Verboten
Oblikovanje: Sebastjan Kurmanšek, opa!celica
Organizacija: Tanja Verboten
Tisk: Megaprint Velenje

Gobe k blagoslovu najpogosteje prinesejo
otroci in potem z njimi obiščejo tudi sosede,
sorodnike in prijatelje ter za srečo in zdravje
ljudi in živali blagoslovijo vse prostore v hiši in v
hlevu, za večjo rodovitnost pa tudi njive, vrtove,
sadovnjake. Za ta obisk prejmejo simbolično
plačilo.

Viri in literatura:
Bogataj, J. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba, 1992.
Bogataj, J. Smo kaj šegavi? Leto šeg in navad na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998.
Kunaver, D., Lipovšek, B. Slovenske velikonočne šege in navade. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.
Kuret, N. Praznično leto Slovencev: starosvetne šege in navade od pomladi do zime. Ljubljana: Družina, 1998.
Ovsec, D. Velika knjiga o praznikih: praznovanja na Slovenskem in po svetu. Ljubljana: Domus, 2009.

Otroci so za darilo ob veliki noči pogosto dobili
testene ptičke ali pa pletene štručke s pirhom ali
pomarančno v sredini.
Lončen model za peko potice
(iz depoja Muzeja Velenje)
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Priročnik uporabe celostne grafične podobe ustanove

V košari z žegnom ne smejo manjkati kos boljšega mesa,
pirhi, hren ter kruh ali potica

Seveda praznika na Slovenskem ni brez potice,
je pa ob njej v nekaterih pokrajinah za veliko
noč značilen tudi poseben velikonočni kruh: na
Štajerskem presnec, na Primorskem pinca, na
Koroškem šartelj …

Z blagoslovljenim ognjem proti domu,
leta 2002

Muzej Velenje, marec 2018
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