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v rovih premogovnika 
na eni od najdebelejših 
znanih plasti premoga 

na svetu

Muzej je odprt:
   .  od torka do sobote med 9.00 in 16.30 

(14.30 vstop zadnje skupine);.  ogled muzeja za posameznike in družine je mogoč ob 9.00, 
12.00 in 14.30 oz. se priključijo k že formirani skupini;.  ob ponedeljkih in nedeljah je muzej zaprt;.  vstop v jamski del muzeja je dovoljen otrokom

    nad 6. letom starosti;.  priporočljive so predhodne najave ogleda;.  informacije in rezervacije na telefonski številki 

03/587 09 97 ali 031752 418

Ponosni smo, da smo edini podzemni muzej v Sloveniji, ki doživetja 
omogoči tudi invalidnim, slabovidnim in naglušnim ljudem.
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www.rlv.si/muzej

Muzej premogovništva Slovenije v Velenju je zagotovo 
ena najbolj zanimivih in prepoznavnih turističnih 
točk v Šaleški dolini. Nastal je na podlagi dela 
številnih generacij slovenskih rudarjev in predstavlja 
zelo zanimiv način sodelovanja med delujočim 
Premogovnikom Velenje z letno proizvodnjo okoli 4 
milijone ton premoga ter tradicijo premogovništva, ki 
traja že od leta 1875. 

V spremstvu vodičev boste doživeli:
.  edinstven 160 m globok spust s starim rudniškim 

dvigalom iz leta 1888;.   multimedijsko zgodbo o začetkih premogovništva v 
Sloveniji — 16 multivizijskih predstav v več jezikih in 
36 scen rudniškega življenja;.  simulacijo rudarske nesreče in razstreljevanja v 
premogovniku;.  rudarsko malico v najgloblje ležeči jedilnici v Sloveniji;.  sodobno odkopavanje premoga;.  vožnjo s podzemno železnico.

V zunanjem delu muzeja si oglejte:
.  razstavo razvoja premogovništva od prvih najdb do  

svetovno znane Velenjske odkopne metode;.   zgodovino Premogovnika Velenje;.  knapovsko stanovanje pred letom 1930;.  črno in belo garderobo;.  legendo o skoku čez kožo;.  muzejsko trgovino;.  scene v muzejskem parku.

VSTOPITE V PODZEMLJE 
DOŽIVETIJ

SREČNO!

www.rlv.si/muzej

PODZEMNA 
PUSTOLOVŠČINA

Muzej premogovništva Slovenije 
Koroška cesta – Stari jašek

3320 Velenje, Slovenija
+386 3 587 09 97
+386 3 587 09 97

trgovina@rlv.si

www.rlv.si/muzej
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 V muzeju vam ponujamo tudi:
.  OGLED RAZSTAV v razstavišču Bela garderoba 

(razstave priznanih umetnikov, razstave o dediščini, 
ki so povezane s premogovništvom);

.  SALON V JAMSKEM DELU MUZEJA – za skupine 
(poroke, sestanki, rojstni dnevi – catering);

.   PROSTOR ZA PREDSTAVITVE IN DRUŽENJE
    v zunanjem delu muzeja (sestanki, predstavitve,
    rojstni dnevi …);

.  PROSTOR ZA KONCERTE, PREDSTAVE, 
PREDSTAVITVE na »Ligijevem odru« v jamskem 
delu muzeja in v »prizivnici«, kjer je na voljo 
sestavljivi oder.

Iz preteklosti v sedanjost.
Iz teme v svetlobo.

SREČNO!


