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NOVETATS DE VELENJE  

 

Velenje és una ciutat europea jove i moderna amb una arquitectura 

contemporània i una creixent acceptació intercultural. Al segle XIII, es va 

esmentar per primera vegada com a ciutat mercantil, mentre que va 

començar a créixer com a ciutat després de la Segona Guerra Mundial. El 20 

de setembre de 1959 es va inaugurar solemnement el centre de la ciutat. 

Actualment, Velenje és també un municipi de la ciutat, que inclou 25 

assentaments amb prop de 33.000 persones, de les quals al voltant de 25.000 

viuen a la ciutat. És un dels centres econòmics més importants d'Eslovènia, 

així com un centre laboral, administratiu i educatiu de la regió de Savinja-

Šalek. Els pilars del desenvolupament econòmic de Velenje inclouen la 

mineria del carbó, el sector energètic, la metal·lúrgia i els serveis 

especialitzats; i últimament, també el turisme. La bona infraestructura i 

l’hospitalitat de Velenje han rebut nombrosos premis a escala nacional i 

internacional. La natura a la ciutat (altitud de 390 m – Tito Square) i els seus 

voltants són visibles i de fàcil accés: els parcs urbans, els boscos, llacs, les 

rutes de senderisme, ciclisme i alpinisme. Les instal·lacions esportives 

modernes, les institucions culturals, els museus, les institucions educatives i 

nombroses societats, clubs i individus creatius contribueixen enormement al 

ritme de la ciutat. Velenje és coneguda pels seus nombrosos esdeveniments 

esportius, recreatius, turístics i culturals. És la ciutat de la música, la dansa, 

la poesia i les idees en floració. Molts noms destacats escriuran la història de 

Velenje: molts economistes, científics, artistes, atletes, polítics, etc. 

reconeguts provenen de Velenje. Velenje és una ciutat de monuments 

culturals caracteritzada per nombrosos llocs d'interès natural, i 

especialment esdeveniments i ciutadans que us conviden amablement i us 

esperen amb gran expectació. – Benvinguts a Velenje, vells i nous amics!  
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