
Spoznajte Šalek
Živo staro vaško jedro sredi modernega mesta.
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Naselje Šalek in Šaleška dolina  nosita svoji imeni po gradu, ki 
dolino straži na njenem severovzhodnem delu. To, da je dolina 
poimenovana po gradu, je posebnost v slovenskem prostoru.

Grad Šalek je bil zgrajen v 12. stoletju in je 
bil sprva last šaleških svobodnjakov. V turbulentnih 
stoletjih je prehajal iz rok v roke številnih plemiških 
lastnikov. Preživel je en hud požar. Po drugem, leta 
1770, pa so ga lastniki prepustili zobu časa. V da-
našnji razvalini se je od gradu praktično ohranil le 
še stolp, ki je v tlorisu trikotne oblike in je kot tak 
enkraten v slovenskem prostoru. Ena izmed številnih 
legend, ki izhajajo iz njegove burne zgodovine pravi, 
da so se turške topovske krogle, ko so le-ti napadali 
Velenje, od grajskega stolpa enostavno odbijale. Streljaj od gradu Šalek se na-
hajajo razvaline še enega gradu, zavitega v številne legende, gradu Ekenštajn ali 
Ognjenega gradu. Oba gradova lahko pobliže spoznate na Pozojevi grajski poti 
po Šaleški dolini. 

Vsaka slovenska vas ima tudi svojo cerkev. Šalečani smo na cerkev sv. Andreja 
upravičeno ponosni. Cerkvica zaradi svojih arhitekturnih značilnosti in povezano-
sti z gradom Šalek sodi med bisere umetnostne in zgodovinske dediščine tega 
dela Slovenije. Cerkev sv. Andreja, ki danes spada v župnijo bl. Antona Martina 
Slomška, se prvič omenja leta 1463. Zgradili so jo plemiči in cehi, katerih grbi so 
naslikani ob podpornikih. Skoraj v vsakem stoletju je cerkev doživela prezidave, 
danes pa je cenjena predvsem kot umetniški spomenik z gotskimi koreninami in 
poznejšimi baročnimi vplivi.

Velenje, mlado slovensko mesto, sloveče po svoji modernistični arhitekturni 
duši, v sebi skriva pravo staro vaško jedro. To je Šalek, majhno vaško naselje, ki 
ima vse, kar mora vaško jedro imeti. Stoletja stare hiše, cerkvico, gostilno ali dve, 
gasilski dom in bogato družabno življenje. Kljub temu da Šalek danes obdajajo 
blokovska naselja, je center Šaleka ohranil svojo vaško podobo in dušo. Nad vsem 
tem kot nemi stražar in priča bogate zgodovine bdi grad Šalek. 

Življenje v Šaleku je zmes urbanega in pristnega vaškega življenja. Za pestre do-
godke skozi vse leto skrbijo Šalečani, zbrani v Turističnem društvu Šalek, Pro-
stovoljnem gasilskem društvu Šalek, OŠ Šalek in drugi. PGD Šalek je bilo 
ustanovljeno leta 1933. V gasilskem domu so člani društva uredili tudi gasilsko 
vaški muzej z eksponati gasilske tehnike, starega kmečkega orodja in z drugimi 
materialnimi pričami zanimive zgodovine Šaleka.

V novem delu Šaleka se nahaja tudi mala tržnica, kamor vabijo domače dobrote 
in zdrava doma pridelana zelenjava.

Mestna občina Velenje

Življenje v Šaleku

Mestna občina Velenje



V Šaleku se pričenja priljubljena Šaleška planinska pot. Pot poteka po obronkih Šaleške 
doline: po pogorju Paškega Kozjaka, Šentviškem hribovju in Ponikovski planoti. 
Pot je dolga okoli 84 km, kar povprečnemu planincu vzame okoli 30 ur hoje. Začetek 
poti je v Šaleku pri gostišču Verdelj-Kavčič ali pri »Cirotu«, kot gostilno imenujemo 
domačini. Na Šaleški planinski poti je 21 kontrolnih točk. 

Pozojeva pot
Šaleška dolina je kot dolina gradov polna legend in starodavnih skrivnosti. Ena od 
številnih simpatičnih legend, ki jih lahko tu najdete, je legenda o mitološkem 
jezerskem zmaju Pozoju. Pozojeva grajska pot vam ponuja doživetje prave družinske 
pustolovščine!

Gasilsko vaški muzej Šalek
V šaleškem gasilskem domu se nahaja gasilsko vaški muzej, ki je zagotovo vreden 
ogleda. V njem najdete staro gasilsko tehniko, opremo, dokumente in fotografije 
iz več kot osemdesetletne  zgodovine Prostovoljnega gasilskega društva Šalek. Poleg 
gasilskih eksponatov si lahko ogledate tudi stara kmečka in obrtniška orodja iz 
Šaleka.

•	 Starotrški dan – ko se ves 
Šalek in njegovi prebivalci 
preselijo nazaj v srednji 
vek;

•	 Pokop pusta – pustne 
norčije v Šaleku vztrajajo 
vse do popoldneva 
pustnega torka, ko se 
na poseben, nam lasten 
način,  od pusta za leto dni 
poslovimo;

•	 Ob kresu se dan obesi 
–  eden izmed običajev, 
ki jih oživljamo, je tudi 
kresovanje ob poletnem 
solsticiju. Svetloba 
kresnega ognja preganja 
zle duhove in kliče srečo 
ter zdravje nad Šalek;

•	 Ličkanje koruze – pridne 
roke in lepa pesem ob 
tradicionalnem ličkanju 
koruze, pristna vaška 
izkušnja sredi mesta;

•	 Po mejah krajevne 
skupnosti – vsaj enkrat 
letno je potrebno preveriti, 
ali mejniki krajevne 
skupnosti še stojijo tako 
kot bi morali. Na tem 
pohodu dobre družbe in še 
boljše volje ne manjka.

Šaleška planinska potTradicionalne prireditve in  
družabno življenje
Turistično društvo Šalek skupaj z ostalimi društvi in s Krajevno skupnostjo 
Šalek oživlja stare običaje in skrbi za to, da dogajanja in druženja nikoli ne 
manjka.

Tradicionalne kulturne in zabavne prireditve v Šaleku so:
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