Raj za sprostitev

Dragi Velenjčanke in Velenjčani,
spoštovani obiskovalci!
Naše mesto bo septembra, na dogodku Global Green Destinations Day,
ob svetovnem dnevu turizma, prejelo bronasti znak Slovenia Green Destination.
Priznanje podeljuje Slovenska turistična organizacija, v okviru projekta Zelena shema
slovenskega turizma in je še ena potrditev, da je Velenje na slovenskem, evropskem
ter globalnem trgu pozicionirano kot okolju in družbi prijazna destinacija.
Velenjska plaža, ki je v zadnjih nekaj letih postala pomembna turistična točka
Šaleške doline, je nedvomno velika pridobitev našega mesta. Z načrtno zastavljeno
strategijo smo, pred več desetletji, začeli s sanacijo posledic rudarjenja v naši dolini.
Vložen trud in ﬁnančna sredstva so se obrestovala, saj smo mestu ponudili dodatno vsebino. Mestna občina Velenje
je že leta 2014 intenzivno uredila južno obalo Velenjskega jezera, ki smo jo poimenovali Velenjska plaža. V zadnjih
letih smo uredili obalni pas, lesene pontone, skakalnico za skoke v vodo, sanitarije za obiskovalce, brezplačne
ležalnike, poskrbeli smo za večjo varnost kopalcev oziroma za prisotnost reševalca iz vode v času kopalne sezone in
otrokom omogočili brezplačno vodno zabavo na napihljivem vodnem igralu, ki bo letos še večje. V prostor smo
vnesli številne vsebine, ki obiskovalcem omogočajo brezskrbno preživljanje prostih trenutkov, v skrbno urejenem
okolju Velenjskega jezera.
Že peto leto zapored, v času kopalne sezone, strokovnjaki iz inštituta ERICo tedensko merijo parametre vode iz
Velenjskega jezera. V vsem tem obdobju, se je v 40-tih vzorčenjih voda, po Uredbi o upravljanju kakovosti voda,
izkazala za zelo kakovostno in primerno za kopanje. Rezultati uvrščajo Velenjsko jezero v dobro kemijsko stanje.
V lanski poletni sezoni je Velenjsko plažo obiskalo več kot 50 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Doživetij,
ki jih lahko ponudimo obiskovalcem, je veliko. Vsak lahko najde kaj zase, po svojih željah in prav je, da si poleti
vzamemo čas za sprostitev, rekreacijo, druženje. Čas za stvari, ki jih Velenjska plaža ponuja v neomejenih količinah.
V četrtek, 23. junija, vas popoldan prijazno vabimo na odprtje letošnje poletne sezone, na Velenjsko plažo.

Vabljeni na Velenjsko plažo!
Bojan Kontič,
župan Mestne občine Velenje

Jezera Velenje
... so umetna jezera, ki so nastala in se širijo zaradi podzemnega pridobivanja
premoga v zadnjih 50-ih letih. V desetletjih intenzivne rekultivacije površine nad
pridobivalnimi polji premoga smo s skupnimi močmi uspeli velike površinske
spremembe pokrajine spremeniti v kvaliteten rekreacijski prostor, ki ponuja nešteto
možnosti uporabe. Danes lahko na območju jezer počnemo marsikaj: tečemo,
kolesarimo, jezdimo, igramo tenis in nogomet, ribarimo, plavamo, se sprehajamo,
opazujemo ptice, kampiramo, jadramo ali veslamo. Vse to občankam in občanom
ter drugim obiskovalcem pomaga pri premagovanju vsakodnevnih skrbi,
krepi njihovo zdravje in izboljšuje kvaliteto življenja.
Velenjski jezeri sta dve - večje in mlajše Velenjsko jezero ter starejše, a manjše
Škalsko jezero, v njuni neposredni bližini pa leži še tretje, Družmirsko
(oz. Šoštanjsko) jezero. Vsa tri jezera so enakega izvora in so med seboj zaradi
različnih višinskih leg ločena z nasipi. Veljajo za ena najglobljih v Sloveniji, saj je
trenutno najnižja točka Velenjskega jezera več kot 50 m globoko. Velenjsko jezero je
dolga leta prejšnjega tisočletja služilo kot odlagališče pepela iz Termoelektrarne
Šoštanj, kar mu je dajalo izrazito „bazensko“ modro barvo, v kateri pa zaradi
visokega pH ni bilo življenja. Danes, več kot 30 let po prenehanju odlaganja pepela,
je dno jezera pokrito z debelo plastjo zemlje, ob tem pa smo v širši okolici jezer
uredili celovito kanalizacijsko omrežje. Rezultat je izjemno čista voda, polna
raznolikega življenja in primerna za vse vrste dejavnosti - razen za vožnjo s
plovili na pogon z motorji na notranje izgorevanje, ki je dovoljena le izjemoma.
info
www.jezera-velenja.si

Velenjskap aža
Dobrodošli!

Foto: Matej Vranič

Velenjska plaža
Urejenost območja jezer zaokrožuje Velenjska plaža z lesenimi pomoli za sončenje,
ležalniki, velikimi travnimi površinami, tuši in sanitarijami. Na kopnem imajo
obiskovalci na voljo pestro paleto aktivnosti, od sončenja na ležalnikih,
iger z žogo, izposoje knjig, iger na otroških igralih do osvežitve z bogato
gostinsko ponudbo, na voljo pa imajo tudi solarni polnilec prenosnih telefonov
na fotovoltaičnem drevesu.
Območje za kopanje je omejeno z bojami, znotraj njih pa smo poskrbeli za nekaj
vodnih atrakcij, med katerimi so najbolj obiskane skakalnica, plavajoči pontoni in
napihljiva vodna igrala, ki jih bomo v letu 2016 še povečali z novimi elementi; zaradi
varnosti uporabnikov pa bomo številčno in časovno omejitev sočasnih uporabnikov
vodnega igrala izvajali še naprej. Znotraj kopalnega prostora za varnost kopalcev v
obratovalnem času plaže skrbi reševalec, ki ima v primeru potrebe na voljo tudi srčni
deﬁbrilator. Ker Velenjsko jezero še nima statusa uradnega kopališča,
se kopalci v njem kopajo na lastno odgovornost.
Kopanje za pse je dovoljeno na označenem prostoru v dolžini 100 m levo od Velenjske
plaže. Tudi tu morajo lastniki psov skrbeti za odstranjevanje pasjih iztrebkov in kot
velja za celotno območje mesta morajo biti psi na povodcih.
info
www.velenje.si/velenje/analize vode jezera

Foto: David Verdnik

Kakovost vode
Kakovostna voda Velenjskega jezera in prijetno, urejeno okolje sta v zadnjih letih
privabila številne kopalce in obiskovalce. V skrbi za zdravje Mestna občina Velenje preko
Inštituta ERICo spremlja kakovost jezerske vode že od leta 2012. Meritve se opravljajo
tedensko v času kopalne sezone, rezultati pa so objavljeni na spletni strani Mestne
občine Velenje, na plakatih pri čolnarni in avtokampu ter na informacijskih zaslonih.
V obdobju od leta 2012 do 2015 so vsi odvzeti vzorci pričali, da je jezerska voda po
zakonsko predpisanih kriterijih nadpovprečno čista in primerna za kopanje.
V letu 2016 smo z meritvami pričeli že v mesecu maju; rezultati so na nivoju prejšnjih let.
Mestna občina Velenje je na Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2012
podala pobudo za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda*,
kar bi kakovosti jezerske vode dalo tudi uradno priznanje.

* Kopalne vode so naravna kopališča in kopalna območja,
na katerih se kopalci zbirajo v večjem številu in ki ustrezajo zakonsko določenim kriterijem.

info
www.velenje.si/velenje/analize vode jezera
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Kampiranje
Avtokamp Jezero
Avtokamp Jezero leži neposredno ob Velenjski plaži in ponuja:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

nastanitev v mobilnih hiškah,
prostore za avtodome, kamp prikolice,
izposojo šotorov,
izposojo koles,
igrala za otroke,
gostinsko ponudbo

Odprt je od 1. aprila do 31. oktobra. Gostom ponuja
100 opremljenih parcel z elektriko, mobilne hiške, urejene
sanitarije, previjalnico in pralnico, v kateri si lahko perilo
operete in posušite. Gostje z avtodomi bodo veseli
oskrbovalne postaje, kjer lahko opravijo servis avtodoma
ter svoj avtodom operejo. V kampu je brezplačen Wi-Fi.
Recepcija je odprta od 7. do 23. ure. Trgovina je od kampa
oddaljena približno en kilometer.
Med zimo nudijo hrambo avtodomov, prikolic in čolnov.

info
031 455 977 / info@camp-jezero.si / www.camp-jezero.si

Foto: Matej Vranič

Kampiranje
Avtodomi
Velenje je vključeno v vseslovenski projekt
Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji (MPZA).
Cilja projekta sta vzpostavitev mreže postajališč za
avtodome s standardizirano oskrbo ter ustaviti in zadržati
popotnike z avtodomi v Sloveniji. V letu 2017 jim bomo ob
Velenjski plaži ponudili novo postajališče s kapaciteto
8 avtodomov, urejeno po standardih MPZA, popotniki z
avtodomi pa lahko že danes uporabljajo storitve in
ponudbo Avtokampa Jezero.

info
www.camperstop.si
FB: Stop – Rest – Experience in a Motorhome

Foto: Ksenija Mikor
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Rekreacija
ob vodi
Razgibane zelene obvodne površine jezer ponujajo številne možnosti rekreacije.
Najbolj priljubljena rekreacijska površina je ponoči osvetljena peskana peš pot
okoli Škalskega jezera, ki je povezana s potmi do Velenjskega in Šoštanjskega jezera.
V neposredni bližini Velenjskega jezera se ob restavraciji nahaja Tenis center Jezero s
sedmimi odprtimi in dvema pokritima igriščema v Beli dvorani. V slednji lahko igrate
tenis in obiščete ﬁtnes. Nedaleč stran, ob mestnem stadionu, se nahaja wellness
center Galactica, kjer so na voljo tudi savne in dopolnilni rekreacijski programi.
Na severnem delu Škalskega jezera je veliko konjeniško središče s parkurjem
in hlevi z več kot 60 konji.
Ob restavraciji Jezero ob vznožju grička z vrtičkarskimi hišicami so tudi
igrišča za minigolf, košarko, odbojko na mivki, otroško igrišče, Pikina dežela
in še marsikaj.

Foto: Albin Inkret

info
Tenis center Jezero, 041 500 380, www.tenis-jezero.si
Galactica, športni & wellness center 05 907 84 78, www.galactica.si
Konjeniški klub Velenje, 041 600 620

Foto: Blaž Sluga

Foto: Goran Berghaus

Foto: Bogomir Romih

Rekreacija
na vodi
Vodne površine so posebna atrakcija, ki jo iz leta v leto izkorišča več
obiskovalcev. Ob bogati ponudbi Velenjske plaže, namenjene predvsem
kopalcem, je ob jezerih veliko možnosti za rekreacijo.
Eden najbolj uveljavljenih jezerskih športov je jadranje na deski. Jadralcem na
deski delajo družbo različni tipi jadrnic, ki jih iz bližnje in daljne okolice v
jezero spuščajo njihovi lastniki, možna pa je tudi njihova izposoja. Zadnja leta
so na jezeru vse bolj pogosti supi, ki marsikdaj postajajo tudi vadbišče za
organizirano skupinsko jogo. Veslanja željni si lahko v čolnarni izposodijo
kanu, kajak ali pedalino, ob vikendih pa je v sezoni mogoča tudi vožnja s
pletno. V čolnarni ima svoj sedež velenjsko društvo za podvodne dejavnosti.
Škalsko jezero pozimi velikokrat zamrzne in postane
pravi raj za mlade in stare, velike in male drsalce in hokejiste.

Foto: Uroš Kotnik

info
Klub vodnih športov Velenje, 031 331 425, www.kvs-velenje.si
Društvo za podvodne dejavnosti Jezero, 051 384 868, dpd-jezero.si
ZOO station Velenje, 041 755 170, www.zoo-station.si
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Foto: Matej Vranič

Ribištvo
V jezerih živi 29 vrst rib, med katerimi je najbolj pogosta družina krapovcev.
Ti predstavljajo več kot 60 % vseh opaženih rib, poleg krapov pa so iz te
družine opažene še zelenika, rdečeoka, rdečeperka, srebrni in navadni koreselj,
klen in ploščič. V jezerih so tudi vrste iz družine pravih ostrižev (navadni ostriž,
smuč in navadni okun) in postrvi (šarenka, jezerska in potočna postrv),
pogosti vrsti pa sta tudi ščuka in som.
Ribolov na jezerih poteka celo leto razen v varstvenih dobah rib,
ki so posebej določene. Enodnevne ribolovne dovolilnice so dosegljive
preko spletnega portala http://www.ribiskekarte.si/ ali v okrepčevalnici
Ribiški dom na južni obali Škalskega jezera.
Na Škalskem jezeru je vsako leto organiziranih več kot 20 ribiških
tekmovanj različnih kategorij. Športni ribolov je dovoljen na območju
celotnega Velenjskega in Škalskega jezera razen v drstišču,
ki je posebej označeno s tablami.

info
rd.velenje@siol.net / www.rd-velenje.si

Foto: Matej Vranič

Foto: Matej Vranič

Živalski svet
V okolici jezer Velenja se pojavljajo zanimive vrste ptic, kačjih pastirjev in dvoživk, ki se ne
odlikujejo le po svoji lepoti, barvitosti in atraktivnosti, ampak kažejo tudi na ugodno stanje
okolja. Mnoge sodijo med redke in zavarovane vrste. Raziskovalci inštituta ERICo so do leta
2008 popisali 29 vrst kačjih pastirjev od skupaj 73, ki se pojavljajo v Sloveniji, in 9 vrst dvoživk
od skupaj 19, popisanih v Sloveniji. Med strogo varovane vrste dvoživk spadajo vrste,
kot so veliki pupek, rosnica, hribski urh in zelena rega.

Foto: Miran Beškovnik

Tudi z ornitološkega vidika je območje zelo zanimivo. Po letu 1988 je bila v širši okolici jezer
registrirana prisotnost 225 vrst ptic, od tega 90 vrst, ki so življenjsko vezane na sama jezera
in njihova obrežja, ter 44 vrst, ki so vezana na sekundarne habitate, nastale v neposredni
okolici jezer. Tukaj lahko srečamo manj pogoste in celo redke vrste, kot so: polarni slapnik,
rjavovratni ponirek, pritlikavi kormoran, duplinska kozarka, polojnik, puklež,
črnoglavi muhar in veliki srakoper.
Na jezerih je pogosta vrsta tudi labod grbec, katerega številčnost je v preteklosti močno
naraščala. Najverjetneje povečanje števila labodov ni bilo povezano samo s splošnim
trendom naraščanja populacije te vrste v Sloveniji in Evropi, ampak tudi s prekomernim
hranjenjem labodov, ki je bilo opaženo v zadnjih letih. Z dodatnim hranjenjem labodov in rac
ne ustvarjamo samo številčnih populacij, ampak se hranila vnašajo tudi v jezera kar
pospešuje njihovo staranje. Zaradi hranjenja ptice izgubijo naraven strah pred ljudmi,
kar dolgoročno slabi vrsto. Kljub temu da se je po letu 2009 številčnost labodov grbcev
bistveno zmanjšala, je nujno upoštevati določena pravila:
ne hranimo labodov, vodnih ptic in rib - še posebej ne s kruhom;
ź ne uničujmo in ne poškodujmo gnezd;
ne vznemirjajmo ptic, zlasti v času razmnoževanja in vzreje mladičev.
ź

ź

Rastline ob jezeru
Sprehod po poteh na obrežjih jezer Velenja je lahko v vseh letnih časih
svojevrstno doživetje ﬂore. Okrog jezer je veliko dreves, ki nam poleti dajejo
prijetno senco. Najštevilnejša so vrbova drevesa, ki s svojimi drobnimi lističi
ustvarijo poseben teksturni efekt, lahno migetanje lističev v vetru skupaj z listi
laškega topola pa ustvarja zanimivo igro narave.
Ko pride jesen, je drevesna zgodba ob jezeru topla, barvita, preprosto izjemna.
Med zelikavimi rastlinami, ki jih je ob jezero naselila narava, izpostavimo
obvodno peruniko, ki s svojo rumeno barvo in pomladnim cvetenjem pritegne
vsak pogled. Na travniškem pobočju malce višje bomo z spomladi in zgodaj
poleti našli naše, slovenske avtohtone orhideje, kukavičevke iz rodu
Orchis in Gymnadenia.

Foto: Mmarko Kramberger

Zelo zanimivo je okrog jezer tudi zgodaj spomladi; veliki zvonček je neposredno
ob vodi prava stalnica, nežna in krhka veternica pa kot sneg pobeli podrastne
površine gozdičev ob jezeru. Ko površine ob jezeru ohladi mraz in se prične
obdobje ivja, dobi svojo okrasno vlogo trstika.

Foto: Matevž Lenarčič

Pikin festival ob Velenjskem jezeru

Prireditve ob jezeru
Na območju jezer vsako leto poteka več prireditev - nekatere so z leti postale
tradicionalne. Širok odprt prostor, opremljen z vso infrastrukturo je letos
prizorišče naslednjih večjih prireditev:

Naviga
4. in 5. junij
Adventure race
od 17. do 19. junija
Legionar chalenge
18. junij
Koncert skupine Kingston
22. julij
VIP Cup
20. avgust
SUP - državno prvenstvo
20. avgust
Pikin festival
od 18. do 24. septembra
Ob tem bodo na prireditvenem prostoru jezera in v letnem kinu
tudi drugi koncerti, tekmovanja in srečanja. Podrobnosti o posameznih dogodkih
so objavljene v mesečnem koledarju prireditev, ki ga izdaja Festival Velenje.
Prireditveni prostor - s šotorom ali brez - je mogoče tudi najeti.
Več informacij dobite v ŠRZ Rdeča dvorana Velenje.

info
www.festival-velenje.si / www.srz-rdeca-dvorana.si/

Začetek nastajanja jezer

Zgodovina jezer
Jezera v Šaleški dolini so posledica podzemeljskega izkopavanja premoga in so na
sedanjo velikost zrasla v zadnjih desetletjih prejšnjega tisočletja. Velikost in oblika jezer
se pri obeh največjih še spreminja, medtem ko je bilo najstarejše Škalsko jezero
začasno stabilno že v 50. letih. Takrat so na vzhodni obali zgradili restavracijo
s plesiščem in počitniškimi depandansami, letni kino, minigolf igrišče ter čolnarno,
ob obalo pa postavili lesen pomol z otroškimi bazeni, tobogan in skakalnico.
Po spremembi odkopnih načrtov premogovnika so zaradi
površinskih premikov te objekte konec 80. let podrli tako,
da je od prvotne ureditve ostal le še letni kino. Danes so
podzemeljske zaloge v tem delu doline izkoriščene,
površine pa rekultivirane in v ponos vsem Velenjčanom.
Podobne spremembe je doživljalo tudi Velenjsko
jezero, ki je imelo dobro desetletje na južnem delu
zaliv, ki pa so ga v devetdesetih letih z nasipom
pregradili, vodo izčrpali in kotanjo zasuli. Ob tem
so nedaleč od nje zrasli čolnarna, avtokamp, nova
restavracija in Bela dvorana, posedanje terena pa
se nadaljuje na severo-zahodnem delu jezera.
Fotograﬁje levo:
Restavracija Jezero po otvoritvi 1953
s spremljevalnimi objekti in ureditvami
Desno:
Plakat z vabilom na otvoritev nekdanje
restavracije Jezero s kopališčem
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Dostopnost
Dostop do jezer Velenja je mogoč na več načinov, priporočamo pa
uporabo javnih sredstev prevoza ali kolo. Najpogosteje uporabljeni načini dostopa
so razvidni iz karte na levi strani.

DOSTOP S KOLESOM
Do jezer Velenja se lahko s kolesom iz mesta pripeljete po urejeni kolesarski poti.
V letu 2017 načrtujemo na lokaciji Velenjske plaže izgradnjo
nove postaje sistema mestnih koles Bicy.

DOSTOP Z LOKALCEM
Sistem brezplačnega mestnega avtobusnega prevoza Lokalc vas bo pripeljal v
neposredno bližino jezer po „rumeni progi“. Za obisk Velenjske plaže izstopite pri
Restavraciji Jezero, za obisk Škalskega jezera pa pri mestnem stadionu.
Vozni red postajališča pri Restavraciji Jezero je v letu 2016 sledeč:
08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13
14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28

Dejanski časi prihoda avtobusa so z voznimi redi ostalih postajališč
dostopni preko spletne povezave www.velenje.si/e-obcina/lokalc.

DOSTOP Z VLAKOM
Foto: Gregor Pirtovšek

Železniška postaja je od Velenjske plaže oddaljena približno 1 km.

DOSTOP Z AVTOMOBILOM
Ob Velenjski plaži omogočamo brezplačno parkiranje za osebne avtomobile.

Četrtek, 23. 6., ob 15. uri
Brezplačna napihljiva igrala
Bogata gostinska ponudba
Številne aktivnosti na vodi
in travnatih površinah
Reportažni avtobus
s Klepačem in Gustinčičem

več dobre glasbe

Brezplačno parkiranje

Velenjskap aža
Google Maps: N46.369657 , E15.086780

Dobrodošli!
Ralizacija brošure: Mestna občina Velenje, junij 2016 / Tisk: Tampotisk d.o.o., naklada 13.000 izvodov / fotograﬁja na naslovnici: Matej Vranič

