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PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija



KOMPLEKS „AVTOKAMP JEZERO“

Kompleks avtokamp Jezero, Cesta Simona Blatnika 27, Velenje, v lasti Premogovnika 
Velenje, d.o.o., leži ob Velenjskem jezeru, dober kilometer zahodno od mesta Velenje.

Kamp s pripadajočimi objekti in zemljišči obsega:
Ograjen prostor za kampiranje v izmeri 22.259 m2, ID znak parcela 964 937/0 in del  
zemljišča ID znak parcela 964 922/6 v izmeri ca. 2.700 m2, ki je na grafiki rumeno 
obarvan (natančna površina bo znana po izvedenih geodetskih postopkih). 

Kamp ima priključek za elektriko, vodovod in kanalizacijo. V ograjenem prostoru se 
nahajata tudi dva objekta – gostinski objekt s teraso in recepcija: št. stavbe 439-1, 
površina stavbe 152 m2 in št. stavbe 440-1, površina stavbe 151 m2. 

Kamp leži ob lokalni cesti. Služnost dostopa se bo uredila v fazi prodaje.



ZEMLJIŠČE „ČOLNARNA“

„Čolnarna“ se nahaja na severno zahodnem delu kampa. Ograjeno zemljišče v izmeri ca. 
550 m2 leži na parcelnih št. ID znak parcela 964 922/6 in 964 3557, k.o. Velenje. 
Natančna površina bo znana po izvedeni parcelaciji.

Prednost pri nakupu bo imel ponudnik, ki bo oddal tudi ponudbo za Kompleks Avtokamp 
Jezero.

Zemljišče je oddano v najem za določen čas, do 2. 6. 2025.

Služnost dostopa se bo uredila v fazi prodaje.



LOKACIJA

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške dolina na nadmorski višini 396 m. Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski 
del Šaleške doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev med večjimi mesti v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi 

naselji in zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno.

V mestu je moč najti več kulturnih in arhitekturnih biserov, med drugim tudi več gradov: grad Velenje, grad Šalek, grad Turn,…

Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko središče in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi upravnimi, 
izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi. Velenje ima status mestne občine.

Občina Velenje je del Savinjske statistične regije (ene od 12 v Sloveniji), ki med slovenskimi sodi v zgornjo tretjino glede na BDP prebivalca.

Na robu mesta so zaradi premogovništva nastala jezera, ob njih pa so našle svoj prostor številne športno-rekreativne in prostoročne dejavnosti (SUP-anje, 
kolesarjenje, jadranje, tenis, odbojka)

Velenjsko jezero je leta 2019 že drugo leto zapored zasedlo prvo mesto na izboru „Naj kopališče“ v kategoriji Naravna kopališča.



Avtokamp leži ob velenjskem jezeru in je odlično izhodišče za različne dejavnosti.



Objekta na 
vhodu v 
kamp. 
Recepcija in 
gostinski 
objekt s 
teraso.



Obala velenjskega jezera 


