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Izpred TIC se peljemo naravnost ob Šaleški cesti in
pred tunelom zavijemo levo proti Konovem, strmo proti
Šenbricu in naprej proti Škalskim Cirkovcam. Iz Cirkovc
nas strma pot vodi naravnost v gozd, kjer na vrhu zavijemo levo proti Graški Gori. Pot nadaljujemo mimo gostilne Plazl proti Jesenjakovem in Samčevem vrhu ter
nadaljujemo proti zahodu mimo domačij Pajer, Sevčnik
in Juvan v dolino Velunje. Po Velunjskem grabnu se spustimo do Siničeve žage (pri žajgmuštru) in levo zavijemo
strmo proti Plešivcu. Od tam nad šolo zavijemo desno v
dolino Sopote in se levo od žage spuščamo proti Škalam po soteski Sopote. Skozi Škale nadaljujemo pot in
prečkamo glavno cesto. Držimo se levo in se za večjim
kozolcem usmerimo desno proti Škalskem jezeru. Od
jezera nadaljujemo pot po asfaltni cesti do križišča na
Koroški cesti, kjer zavijemo desno mimo stare elektrarne
po hribu navzdol proti Velenjskem jezeru. Pred kampom
prečkamo cesto (levo) in se preko podvoza pripeljemo do
krožišča v Pesje. Pot nadaljujemo proti Podkraju (pokopališče) in naselju Tajna ter Ložnici. V Ložnici prečkamo
glavno cesto. Pot nadaljujemo proti Vranji peči do Arnač
in se za krajši čas priključimo na glavno cesto. Ko uzremo gradič Švarcenštajn zavijemo levo v Laze. Po spustu
se priključimo ostro desno na cesto proti Črnovi in sadovnjakom (Košan, Gradišnik). Pot nadaljujemo do Spo-
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TEŽAVNOST — Kolesarska pot je dolga približno 61 km. Izkušeni kolesarji jo lahko prevozijo v enem dnevu, za manj
izkušene kolesarje pa priporočamo vožnjo po odsekih.
Kolesarsko pot delimo na severni in južni del (severno ali
južno od mesta). Severni del proge je zahteven, s strmimi
in kratkimi vzponi. Južni del poti pa poteka po gričevnatem delu občine, je nezahteven in primeren za vsakogar.
OPREMA — Na poti priporočamo uporabo treking ali
gorskega kolesa. Kolesarska pot poteka v večini po asfaltni cesti, na severnem delu poti kratek odsek poteka
po makadamski cesti.
OBVEZNA OPREMA — čelada, kolesarske luči, dovolj tekočine in hrane ter veliko dobre volje!
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POTEK POTI — TIC Velenje–Kidričeva cesta–Škalsko jezero–Škale–Hrastovec–Škalske Cirkovce–Šenbric–Konovo–TIC Velenje
DOLŽINA 13,3 km
ZANIMIVOSTI OB POTI — Šaleška jezera in njihov (ob)
vodni ekosistem Soteska Lepene med Lubelo in Vodemlo,
Gotska cerkev sv. Ožbolta, Škalske Cirkovce, Cerkev sv.
Brikcija, Šenbric
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POTEK POTI — TIC Velenje Šaleška cesta–Zgornji Šalek–
Bevče–Lipje–Janškovo selo–Lokovina–Prelska– Vinska
Gora–Lipje–Bevče–Gorica–Šaleška cesta–TIC Velenje
DOLŽINA 25 km
ZANIMIVOSTI OB POTI — Grilova domačija, Cerkev sv. Janeza Krstnika, skala pod cerkvijo sv. Janeza Krstnika, jami
v Šentjanški peči, Šentjanški potok, vaško perišče, dolina
mlinov, Vovkov mlin, Kačji grad, obora divjadi Lampreček
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POTEK POTI — TIC Velenje–Stadion Velenje–Škale–Sopota-Plešivec–Graška gora–Škalske Cirkovce–Hrastovec–Mestni stadion Velenje
DOLŽINA 17 km
ZANIMIVOSTI OB POTI — Šaleška jezera in njihov (ob)
vodni ekosistem, Soteska Sopote, Cerkev sv. Nikolaja v
Plešivcu, v 18. stoletju barokizirana Graška gora in njena
kulturna dediščina (cerkev sv. Helene, Detičnikova kapelica, območje bojev narodno osvobodilne fronte, spomenik NOB pod Hribarskim vrhom, spominski park pod
Metulovim vrhom in Urbačevo kapelico), Gotska cerkev
sv. Ožbolta, Škalske Cirkovce
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ZEMLJEVID JE NASTAL S FINANČNO POMOČJO EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA. ZA VSEBINO INFORMACIJ JE ODGOVORNA MESTNA OBČINA VELENJE.
ORGAN OPRAVLJANJA, DOLOČEN ZA IZVAJANJE PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2014–2020, JE MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO.

Profil kolesarske poti GRIČI IN HRIBI VELENJA
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FOTOGRAFIIJE — arhiv Mestne občine Velenje, arhiv Zavoda za turizem Šaleške doline, Marko Marinšek, Satuara – Goran Vadlja Kamenjašević in Milan Njenjić, Roman Bor, Matej Vranič, Aljaž Žnidaršič
Podatki GURS, GZS, MO Velenje ⁄ Realizacija URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE MOV ⁄ Datum izpisa 14/10/2020
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dnje Črnove, nato do odcepa za Prelsko po glavni cesti
(smer Dobrna). V središču Prelske zavijemo desno proti
obori divjadi Lamperček, od tam se spustimo proti Dobrni. Ko pridemo do križišča se držimo ostro levo in nadaljujemo pot proti Kačjemu gradu in Dolini mlinov. Od tam
sledi vzpon do Janškovega sela, mimo cerkve sv. Janeza
Krstnika, čez Lipje v Bevče in na Gorico.
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TEMATSKA KOLESARSKA POT
PAŠKI KOZJAK
POTEK POTI — Možnih več variant poti. Manj zahtevna
pot poteka po dolini Loke, za željne večjih vzponov je
bolj primerno izhodišče pri kamnolomu Paka.
DOLŽINA 33 km
ZANIMIVOSTI OB POTI — Naravni most – Velunja peč,
spominsko znamenje preboju XIV. divizije, grob Ludvika Blagotinška, Pušnikov marof, gospodarsko poslopje
na kmetiji Lešnik izleta 1874, naravne znamenitosti
vrh pri Visokem na Paškem Kozjaku – Plakopec, lipo
pri LD Loka Velenje, rastišče trilistne valdštajnine in
kraške jame: Ovčja, Turnškova, Paška jama. Če pot od
doma na Paškem Kozjaku še nadaljujemo proti vrhu
lahko vidimo še najvišje ležečo farno cerkev, cerkev sv.
Jošta in potek tromeje med občinami Velenje, Mislinja
in Dobrna.

POT NA JAKCA
POTEK POTI — TIC Velenje–Pesje–Podgorje–Podkraj pri
Velenju–TIC Velenje
DOLŽINA 10,5 km
ZANIMIVOSTI OB POTI — Industrijska cona Šaleške
doline, Pesje/Preloge, cerkev Sv. Jakoba – najstarejša
cerkev v Šaleški dolini (ladja kot prezbiterij še romanska
in predstavlja edini še ohranjeni del srednjeveškega
gradu Lilienberg), gotska cerkev Mati Božja v Starem
Velenju, Velenjski grad

ŠENTJANŠKA POT
POTEK POTI — Bevče–Lipje–Sp. Črnova–Prelska–Lokovina–Lopatnik–Lipje–Bevče–Goriška cesta–Šaleška cesta–TIC Velenje
DOLŽINA 26,9 km
ZANIMIVOSTI OB POTI — Grilova domačija, Vovkov mlin, dolina mlinov, obora divjadi Lampreček, dom Lovsko-športnega društva Vinska Gora, Kačji grad, Turistična kmetija Tuševo

TILNOVA KOLESARSKA POT
POTEK POTI — TIC Velenje–Ljubljanska cesta–Laze–Silova–Arnače–Ložnica pri Vranjeku–Kavče–TIC Velenje
DOLŽINA 13 km
ZANIMIVOSTI OB POTI — Črna kuhinja pri PečečnikuZgornje Laze, Vinska cesta – Šentilj, Hlišev dren – Zgornje
Laze, Grad Švarcenštajn (Gradič) – Spodnje Laze, Cerkev
sv. Tilna – Šentilj, Adamov dom – Spodnje Arnače, Rudnik
boksita in Vranja peč, kmečki turizem Vranjek – Ložnica

OB KOLESARSKI
POTI GRIČI IN
HRIBI

VelenjA

OBIŠČI ZAKLADE
PRETEKLOSTI
GRAD ŠVARCENŠTAJN, LAZE

Grad stoji na lahni vzpetini v naselju Laze pri Velenju. Prvič se omenja leta 1360, vendar je današnja stavba v svojih temeljnih sestavinah iz leta 1523. Temeljni tloris je pravokotnik s stolpičastim prizidkom sredi daljše stranice in delno obzidanim dvoriščem. Stavba
je dvonadstropna, posebno dragocene sestavine so gotski vhodni
portal, gotska klet in ostanki gotskega polžastega stopnišča.
Švarcenštajn je pomemben kot značilen primer poznosrednjeveškega gradiča, ki je poleg večinoma intaktne zasnove ohranil tudi
mnoge dragocene arhitekturne prvine iz časa svojega nastanka.

ČE SI LAČEN …
RESTAVRACIJA JEZERO, VELENJE

Restavracija Jezero je locirana v neposredni bližini Velenjskega
jezera in prireditvenega odra. Tradicija in izkušnje na področju gostinstva, prijaznost in ustrežljivost osebja ter kvalitetna ponudba
uvrščata Restavracijo Jezero med glavne ponudnike gostinstva
v Šaleški dolini. Ob restavraciji se obiskovalci lahko razgibajo na
športnih igriščih, otroci pa zabavajo na otroških igralih. V neposredni bližini so urejene pohodniške in kolesarske poti.
KONTAKT — Cesta Simona Blatnika 24, 3320 Velenje ⁄ T:+386 3 586 64 62 ⁄
E: restavracija.jezero@gorenje.com

ČEBELARSTVO ČANČ, PLEŠIVEC

Na obisku Čebelarstva Čanč boste lahko prisluhnili čebeljemu letu in
ptičjemu petju, občudovali poslikane panjske končnice, si ogledali
satnice, potipali surovi čebelji vosek in se sprostili ob razgledu na
gozdnato zaledje Velenja. Franc in Anica v vseh letnih časih vabita na
degustacije medenih pijač ter cvetličnega, gozdnega in kostanjevega medu. Med izdelki, ki so lahko tudi pristno, okusno in lično darilo,
kraljuje peneča medica. Priljubljeni pa so tudi kremni med, apimix,
cvetni prah, medeno satje, medeno žganje, voščeni izdelki in drugi
ročno izdelani spominki iz naravnih materialov visoke kakovosti.
KONTAKT — Čebelarstvo Čanč ⁄ Plešivec 16, Velenje ⁄

Hotel Razgoršek, kategoriziran s tremi zvezdicami, je družinski
garni hotel, ki vam ponuja nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom. Nahaja se 15 kilometrov od izvoza iz avtoceste, v neposredni bližini trgovskih centrov, pošte, banke ter avtobusne in železniške postaje. Mirna lokacija v neposredni bližini glavne ceste, pa
vendar v neokrnjeni naravi obdan z gozdom. Hotel je gostoljuben
do vseh vrst gostov; poslovni gostje, skupine, turisti, mladoporočenci, družine, stari in mladi. Profesionalnost zaposlenih vas bo
navdušila, pa vendar se boste v času vašega bivanja počutili kot
doma. V bližini hotela se nahaja mogočen Velenjski grad.

T: +386 31 877 761 ⁄ E: ana.canc@gmail.com

KONTAKT — Hotel Razgoršek ⁄ Stari trg 33, Velenje ⁄ T: +386 3 898 36 30 ⁄
E: info@hotelrazgorsek.si ⁄ www.hotelrazgorsek.si
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VRANJA PEČ, LOŽNICA

Odkrijemo jo v Ložnici pri Šentilju, v bližini kmetije Vranjek. V
apnenčastem hrbtu je voda izoblikovala več kraških objektov, med
katerimi je najbolj zanimiva jama v obliki črke S in dolžine okoli 60
metrov. Nad vhodom v jamo je zanimiv, približno 14 m visok skalni mož. Jama je odprta na obeh straneh, tako da je pohodnikom
omogočen prehod na drugo stran.

RIBIŠKI DOM VELENJE
GRAD ŠALEK, VELENJE

Razvalina leži na strmem, skalnem, delno prepadnem griču v naselju Šalek pri Velenju. Grad se prvič omenja leta 1287, okoli 1770
ga je uničil požar. Njegova temeljna ohranjena sestavina je večnadstropni, trioglati stolp, medtem ko so obodne sestavine porušene.
Razvalina, po kateri je dobila ime celotna dolina, je pomembna zaradi svoje zgodovinske vloge, dominirane, eksponirane lege in trioglatega stolpastega jedra, ki je edini te vrste na slovenskih tleh.

V prijetnem ambientu, nekoliko odmaknjeni od mestnega vrveža,
v mirni lokaciji ob jezeru, lahko uživate v ponudbi morskih in mesnih jedi. Vabljeni tudi samo na kozarček, kavico ali slaščico. Ribiški
dom leži tik ob Škalskem jezeru, kjer so urejene različno dolge,
med seboj povezane poti za kolesarje in pešce. Prav tako lahko v
obratovalnem času okrepčevalnice Ribiški dom kupite ribolovne
dovolilnice za ribolov v Velenjskem jezeru.
KONTAKT — Cesta na Jezero 7b, Velenje ⁄ T: +386 3 586 66 00,
+386 40 648 711 ⁄ E: info@ribiski-dom-velenje.si

KONTAKT — Muzej Velenje ⁄ T: +386 3 898 26 30 ⁄ E: info@muzej-velenje.si ⁄
www.muzej-velenje.si

EKO MLINAR, ŠKALE

Na kmetiji Eko Mlinar, ki se nahaja v Škalah, tik pred začetkom soteske potoka Sopota, se družina Oblak že skoraj celo desetletje
ukvarja s pridelavo zelenjave in sadja na prostem ter po ekoloških
smernicah. Od leta 2010 se ponašajo tudi z uradnim BIO-certifikatom. Pridelke in izdelke Eko Mlinar je mogoče dobiti na tržnici
v Velenju in Šoštanju, po dogovoru pa jih dostavijo tudi na dom v
bližnji okolici. Veseli bodo vašega obiska v njihovi lastni prodajalni v
Škalah, kjer vam bodo radi razkazali kmetijo in način pridelave. Poleg izvrstne kakovosti pridelkov vas bodo očarali in prepričali tudi
zavzetost, predanost in prijaznost Zvonke Oblak in njene družine.
KONTAKT — Zvonka in Avgust Oblak ⁄ Škale 31, Velenje ⁄ T: +386 3 589 35 09,
+386 41 680 594 ⁄ E: info@eko-mlinar.si ⁄ www.eko-mlinar.si

GONŽARJEVA PEČ, VINSKA GORA

Pečino, ki je ime dobila po bližnji Gonžarjevi domačiji, gradi enoličen krušljiv svetlo siv triasni dolomit. Zaradi izjemnih dimenzij in
oblike ima Gonžarjeva peč status geomorfološke naravne vrednote.
Z vrha pečine se nam odpre lep pogled na Vinsko Goro in okoliško
hribovje. Stena služi kot prvi učni poligon Planinske zveze Slovenije
– smer Ferrata. Tukaj planinci in alpinisti preizkušajo svoje sposobnosti in pridobivajo znanje za varno hojo in plezanje v visokogorju.

Spominski park in soba na Graški gori je posvečena bojem legendarne XIV. partizanske divizije, ki je po prihodu na Štajersko tukaj
bíla hude boje. Graško goro so v spomin na strahotni boj XIV. divizije z juriši poimenovali v »goro jurišev«. Ogledate si lahko tudi
veličasten kip »Nošenje ranjenca«, ki nemo priča, kako težke borbe so partizani med drugo svetovno vojno vodili proti okupatorju.

Doživite neokrnjeno naravo in se umaknite vsakodnevnemu vrvežu
ter obiščite Domačijo Lamperček v bližini Vinske Gore. V letnem
času jih lahko obiščite katerikoli petek med 16. in 20. uro, ob sobotah in nedeljah pa med 10. in 20. uro. Dobrodošle so tudi večje skupine, ki jih ob predhodni najavi lahko obiščejo kadarkoli. Pogostili
vas bodo z domačimi divjačinskimi dobrotami in vas povabili, da si
ogledate njihovo kmetijo. Dan boste lahko popestrili s športnimi
aktivnostmi ali pa boste uživali v lepotah narave.

KONTAKT — Muzej Velenje ⁄ T: +386 3 898 26 30 ⁄ E: info@muzej-velenje.si ⁄

KONTAKT — Domačija Lamperček ⁄ Črnova 1, Velenje ⁄ T: +386 3 589 01 04 ⁄

www.muzej-velenje.si ⁄ Obiskovalci lahko ključ spominske sobe dobijo na:

E: info@domacija-lampercek.si ⁄ www.domacija-lampercek.si

SPOMINSKI PARK XIV. DIVIZIJA

VOVKOV MLIN, JANŠKOVO SELO

WWW. VELENJE.SI

Na lepem kraju, ki ga obdajajo zeleni travniki in lepi gozdovi, vrhu
Graške gore, kjer je tromeja med velenjsko, slovenjgraško in mislinjsko občino, vas prijazno vabi izletniška kmetija PLAZL. Poleg
gostinskih uslug sprejema naročila za malice, kosila ali večerje za
večje skupine izletnikov, ki si želijo ogledati lepote Graške gore in
okoliških vasi.

CAMPING JEZERO VELENJE

E: info@hotel@mc-velenje.si ⁄ Recepcija NE obratuje 24 ur dnevno. Check-in je

Camping Jezero Velenje leži ob Velenjskem jezeru, oddaljen približno kilometer zahodno od mesta Velenje. Z mestom je urejena
brezplačna avtobusna povezava. V kampu ob kampiranju na urejenih parcelah omogočajo tudi najem mobilnih hišic. Kamp ima 100
parcel opremljenih z elektriko in je urejen na travniku tik ob jezeru.
Urejeno je tudi igrišče za otroke, lokal in restavracija, v neposredni
bližini pa tudi športni center z zunanjimi in notranjimi teniškimi
igrišči, igriščem za odbojko na mivki, košarko, nogomet, mini golf,
fitnes centrom in travnatim golf igriščem s tremi luknjami. V kampu omogočajo tudi izposojajo koles in najem SUP desk. Ob jezeru
poteka urejena tekaška proga (pozimi so urejene proge za smučarski tek), seveda pa je Camping Jezero Venje izredno izhodišče
za kolesarske izlete. Za ljubitelje domačih živali v bližini delujeta
tudi konjeniški klub in kinološko društvo.

mogoč med 7.in 15. uro, ali po dogovoru.

KONTAKT — Kamp Jezero Velenje ⁄ Cesta Simona Blatnika 27, Velenje ⁄

Mladinski hotel Velenje je kategoriziran »kolesarski hotel«, ki
leži 500 m od centra mesta Velenje in glavne avtobusne postaje.
Nahaja se ob reki Paki nasproti Osnovne šole Livada. Popolnoma
obnovljen in atraktiven objekt šteje 58 ležišč v dvoposteljnih do
šestposteljnih sobah. Gostom so poleg osnovne storitve, ki zajema
nočitev, prevleko za posteljnino, brisačo, omarico s ključkom, uporabo interneta in skupne kuhinje, na voljo tudi avtomati s toplimi,
hladnimi napitki ter prigrizki in pranje perila.
KONTAKT — Mladinski hotel Velenje ⁄ Efenkova 61a, Velenje ⁄ T: +386 41 859 692 ⁄

ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
Stari trg 3, Velenje
T: +386 (0)3 896 17 15
E: turizem@velenje.si
www.visitsaleska.si

T: +386 31 455 977 ⁄ E: info@camp-jezero.si ⁄ www.camp-jezero.si

KONTAKT — Gostilna Plazl ⁄ Graška Gora 26, Podgorje pri Slovenj Gradcu ⁄
T: +386 3 891 30 30 ⁄ E: cvetka.plazl@gmail.com

TIC
VELENJE

ŠTREKNA
BUS

LOKALC
– VOZNI RED

SLOVENSKE
ŽELEZNICE
– VOZNI RED

KONTAKT — Janškovo selo, Velenje ⁄ T: +386 3 589 01 94

Konj je danes dobra družba za aktivno preživljanje prostega časa,
bodisi s športnim treniranjem ali le sproščenim jezdenjem v naravi. Kakšno je življenje s konji, vam lahko pove Vesna Glinšek, ki nadaljuje konjerejsko tradicijo svojega očeta. Poleg tega, da skrbi za
konje, tekmuje tudi v preskakovanju ovir. Svoje znanje posreduje
v lastni jahalni šoli, na posestvu v Škalah. Vabljeni na opazovanje,
hranjenje ali krtačenje konj ter ježo v ogradi ali ježo do nabrežja
Velenjskega jezera.

KOLESARSKA POT
GRIČI IN HRIBI
VELENJA

K O S I Z A S PA N …
MLADINSKI HOTEL VELENJE

GOSTILNA PLAZL, GRAŠKA GORA
Vovkov mlin stoji na desnem bregu potoka Temnjaški vrelec severno od stanovanjske stavbe (Lokovina 36). Še ohranjen Vovkov mlin
je zadnji od sedmih mlinov v tej dolini. Pripisujejo mu starost okoli
400 let. V preteklosti je mlel žito za potrebe Kačjega gradu, zato so
mu domačini pravili tudi grajski mlin. Mlin ima še ohranjeno mlinsko kolesje in celo mlinsko tarifo, s katero so bile predpisane dajatve za mletje žita. Mlin je bil leta 2007 skoraj v celoti obnovljen in sedaj prikazuje tradicijo nekdaj zelo pomembne mlinarske dejavnosti.

E: glinsek@gmail.com

MESTNA
OBČINA
VELENJE

DOMAČIJA LAMPERČEK, ČRNOVA

ŠALEŠKA JEZERA

KONTAKT — Štala Glinšek ⁄ Škale 35a, Velenje ⁄ T: +386 31 447 457 ⁄

Nahajajo se ob robu gozda v naselju Lipa v Velenju, kjer lahko gostje uživajo v mirnem okolju in neokrnjeni naravi. Do središča mesta, ki je oddaljeno približno 1,5 km, je mogoče priti z brezplačnim
mestnim avtobusom, po sprehajalni poti ali s kolesom, katerega
lahko tudi najamete pri njih. Zagotovljeno je prostorno parkirišče,
ki ga v poletnih mesecih hladi gosta senca bližnjih dreves. Gostom
nudijo enoposteljne in dvoposteljne sobe, ki so opremljene s telefonom, LCD TVji, radiem in brezplačnim Wi-Fi. Vse sobe imajo
lastno kopalnico in WC, balkon oz. teraso za kadilce. Za aktivne
goste imajo na voljo izposojo koles za raziskovanje okoliških kotičkov in SUP deske za vožnjo po Velenjskem jezeru, ki je bilo v letu
2018 razglašeno za najlepše urejeno naravno kopališče. V bližnji
okolici se nahaja veliko zanimivosti, ki jih ponuja mesto Velenje.
+386 68 628 355 ⁄ E: prenocisca.mraz@gmail.com ⁄ www.prenocisca-mraz.com

obisk dogovorijo po e-pošti: natalija.stumpfel@gmail.com

ŠTALA GLINŠEK, ŠKALE

PRENOČIŠČA MRAZ, LIPA

KONTAKT — Prenočišča MRAZ ⁄ Lipa 54, Velenje ⁄ T: +386 3 898 31 00,

domačiji Štumpfel ⁄ Plešivec 62 ⁄ T: +386 41 983 424 (Branka Štumpfel) ali se za

Zaradi premogovništva so danes na ugrezninskem področju tri jezera – Škalsko, Velenjsko in Družmirsko. Za to področje je značilna
pestrost življenjskih prostorov, tako vodnih kot kopenskih, ki nudijo odlične pogoje za naselitev številnih živalskih in rastlinskih vrst.
Na tem območju so zasledili kar okoli 120 vrst ptic, med katerimi je
29 vrst ogroženih. Prvenstvena vloga območja je v naravovarstveni vzgoji in izobraževanju, hkrati pa nudi številne dobre in zanimive
rekreacijske možnosti.

HOTEL RAZGORŠEK, VELENJE

HOTEL PAKA, VELENJE

EKO KMETIJA IN GLAMPING KOZMAN

Grilova domačija, kulturni spomenik lokalnega pomena, je v ekološki
muzej preurejena stara viničarija na nekdaj vinorodnem pobočju Lipja
pri Velenju. Domačija obsega hišo s črno kuhinjo, zelenjavni in zeliščni vrt, čebelnjak, vinograd in sadovnjak in je danes eden redkih dobro
ohranjenih primerov dediščine viničarjev na območju Vinske Gore.

Približno 10 km iz Velenja proti Graški gori, leži ob vznožju Grmade
vas Plešivec. V tej mali vasici se nahaja gostišče Volk, ki je znano
po dobri hrani in kvalitetni postrežbi. Obdaja jih čudovita narava
in razgled na okoliške kraje ter Uršljo goro. Znani so predvsem po
bogatih narezkih z domačo zaseko. Za ljubitelje divjačine pripravijo srnin golaž. Pripravijo vam tudi ajdove žgance, pečenice in zelje.
Domači sirovi štruklji pa se priležejo k vsakem kosilu, še posebej
pa vas bo okrepčala kisla juha.

Hotel Paka, Velenje, kategoriziran s štirimi zvezdicami, je sodoben mestni in poslovno – konferenčni hotel. Lociran je v samem
središču mesta Velenja in predstavlja osrednje stičišče druženja
meščanov. Ima 52 sob ter 6 konferenčnih prostorov opremljenih
z vsemi tehničnimi sredstvi za izvajanje vseh oblik izobraževanja.
S svojimi prostorskimi možnostmi in tehnično opremo omogoča
odlično izvedbo seminarjev, simpozijev, konferenc. Ima tudi kavarno in lastno slaščičarno, znano po izvrstnih sladicah v širši regiji
ter A’la carte restavracijo z odlično kulinarično ponudbo. V Hotelu
Paka so gostom za individualni najem na voljo štiri finske savne.
V sklopu hotela se nahaja tudi varovana garažna hiša, kino,
kozmetični salon, optika. Je kolesarjem prijazen hotel. Hotel Paka
je dobitnik številnih priznanj doma in v tujini.

KONTAKT — Muzej Velenje ⁄ Lipje 29, Velenje ⁄ T: +386 3 898 26 30 ⁄

KONTAKT — Gostišče Volk ⁄ Plešivec 38, Velenje ⁄ T: +386 3 58 93 843 ⁄

KONTAKT — Hotel Paka ⁄ Gorenje gostinstvo, d. o. o. ⁄ Rudarska 1, Velenje ⁄

T: +386 51 647 716, +386 31 859 002 ⁄ E: janez.kozman@gmail.com ⁄

E: info@muzej-velenje.si ⁄ www.muzej-velenje.si

E: roman.volk@siol.net ⁄ www.gostisce-volk.com

T: +386 3 898 07 00 ⁄ E: info@hotelpaka.com ⁄ www.hotelpaka.com

www.eko-kmetija.eu

GOSTIŠČE VOLK, PLEŠIVEC
GRILOVA DOMAČIJA, LIPJE

Ekološka kmetija Kozman se nahaja v vasici Podkraj, 6 km stran
od Velenja. Na vrhu hriba, sredi pašnika ponujajo dva lesena šotora in lesen jacuzzi, kjer lahko prespite in si naberete energije za
nova doživetja in se odmaknete od vsakdanjih skrbi. Ena prednost
je ta, da vas šotor že čaka in tako ni nepotrebnega postavljanja,
druga prednost pa, da ima pravo ležišče. Leseni šotori so namenjeni prav vsaki generaciji. V njej lahko prespijo mlade družine,
zaljubljeni pari, upokojenci, pohodniki, kolesarji, motoristi in ostali turisti. Prav tako vsem gostom ponudijo ekološki zajtrk in jim
predstavijo vse ostale znamenitosti, ki se nahajajo v neposredni
bližini kmetije.
KONTAKT — Ekološka kmetija Kozman ⁄ Podkraj 4, 3320 Velenje ⁄

APLIKACIJA
BICY

NOMAGO
– VOZNI RED

