
             

 

 

Sporočilo za javnost 

 

Na Šmartinskem jezeru bomo s pomočjo evropskih sredstev obogatili turistično 

ponudbo  

 

Celje, 19. avgust 2022 -  Ob obstoječem otroškem igrišču ob pregradi na Šmartinskem 

jezeru bomo v okviru projekta Doza narave v malhi zabave uredili novo igrišče s petimi 

igrali za večje otroke in platoji. Javno podjetje Zelenice je ta teden začelo pripravljati 

teren, tako da bomo lahko igrala začeli postavljati v začetku septembra. Z dvojno 30 

metrov dolgo jeklenico, toboganom, plezalno steno in trampolinoma bomo poskrbeli za 

otroško veselje, z nekaterimi drugimi novostmi pa omogočili počitek in prijetno 

sprostitev za obiskovalce vseh starosti. 

Ob novem igrišču bomo namreč namestili tri lesene platoje za mize in stole. Na platojih bo 

mogoče ob posebnih priložnostih postaviti tudi manjše šotore. Na ravnem delu zemljišča tik 

ob igrišču bomo uredili krožno učno pot Narava je zdrava. Postavili bomo devet stebrov, ki 

bodo opremljeni z napisi o blagodejnem vplivu narave na človekovo telesno in duševno 

zdravje. Stebri bodo služili tudi za privezovanje visečih mrež, sicer pa bo ta prostor primeren 

za manjše prireditve, kulinarične dogodke in mini tržnice.  

V okviru projekta bomo obstoječe dotrajane izobraževalne table nadomestili z novimi, ki 

bodo opremljene z novim logotipom Šmartinskega jezera, fotografijami in posodobljenimi 

besedili o ribjem življenju v jezeru ter pticah, ki domujejo na tem območju. Zamenjali bomo 

tudi vse ostale informacijske in usmerjevale table ter z debli označili parkirišči v Runtolah 

in pri pregradi. Tretje deblo bo stalo ob pregradi in bo opremljeno s QR kodo, preko katere 

bodo lahko obiskovalci dostopali do vseh pomembnih informacij o Šmartinskem jezeru. Z 

vsemi deli bomo končali predvidoma do konca letošnjega novembra.  

S projektom Doza narave v malhi zabave, ki je ocenjen na nekaj manj kot 59.000 evrov, 

bomo dopolnili obstoječo turistično infrastrukturo ob jezeru in prispevali k večji kakovosti 

preživljanja prostega časa v naravi. Mestna občina Celje je članica Lokalne akcijske skupine 

(LAS) – Raznolikost podeželja, v okviru katere smo se oktobra predlani prijavili na razpis, ki 

ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V marcu smo bili obveščeni, 

da je bila naša vloga odobrena in da bomo za projekt Doza narave v malhi zabave prejeli 

skoraj 41.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Preostala 

potrebna sredstva v višini 18.000 evrov smo zagotovili v občinskem proračunu. Iz proračuna 

bomo financirali tudi izvedbo gradbenih del za pripravo terena za postavitev igral, nadzor in 

projektno dokumentacijo.     

 

Cilj je celovita ureditev Šmartinskega jezera 



             

 

 

Na Mestni občini Celje si v okviru razpoložljivih finančnih zmožnosti že več let prizadevamo 

za celovito ureditev Šmartinskega jezera. V letu 2004 smo objavili javni razpis z naslovom 

Razvojno – programski načrt turističnega območja Šmartinsko jezero z zaledjem in pridobili 

projektno nalogo, ki je ponudila predloge za celovito rešitev za razvoj turizma ob jezeru. 

Vseh predlogov zaradi pomanjkanja denarja ni bilo mogoče uresničiti, kljub temu pa smo na 

tem področju v zadnjih letih naredili veliko. Šmartinsko jezero je postala privlačna turistična 

točka za domačine in številne turiste.  

Zgradili smo akrobatski skakalnici za skoke v vodo, wake žičnico za smučanje na vodi, javne 

sanitarije … V neposredni bližini restavracije Panorama v Runtolah smo odkupili zemljišče in 

uredili parkirišče za osebna vozila in avtodome. Namestili smo vse potrebne priključke za 

avtodome in polnilnico za električne avtomobile, uredili komunalno infrastrukturo, cesto in 

postavili javno razsvetljavo.  

Veseli smo, da ima Skondonga (nekdanja kavarna Brkati som) dobrega najemnika in da je 

lastnik Panorame s svojim gostinsko-turističnim projektom popestril ponudbo ob jezeru. 

Želimo si, da bi bilo podjetnikov z inovativnimi idejami, ki bi na Šmartinskem jezeru našli 

svojo tržno nišo, še več. Več kot deset kilometrov dolga in razgibana obala jezera ponuja 

veliko neizkoriščenih priložnosti.  

Zaradi zaščite jezerske vode smo v zadnjih letih zgradili okoli četrtino potrebne kanalizacije. 

Lani smo zgradili odsek nove kanalizacije za Ribiški dom, kjer je načrtovan nov objekt. 

Želimo si, da bi čimprej rešili lastniška razmerja na preostalem območju okoli jezera, 

pridobili gradbena dovoljenja in nadaljevali z izgradnjo nujno potrebne kanalizacije.  
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