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Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje 

Kidričeva 21 

3320 Velenje 

Tel: (03) 898 33 60 

E-pošta:  tajnistvo@mpt-velenje.si  

 

NASLOV PROJEKTNE NALOGE: Igre brez meja na supu  

Avtorji: Lara Gros, Tija Škruba, Tina Pruš, Ema Pajk, Maša Volk, Klara Berzelak, Ajla 

Imamovič, Ema Duraković, Amna Velić, Amina Čosić 

Mentorice: Jožica Apšner, prof., Irena Polajžer, prof., Klaudija Vidak, prof. 

 

POVZETEK 

Vsak kraj ponuja nekaj, zaradi česar ga radi obiščemo. To je lahko naravna 

znamenitost, kulturna prireditev ali pa kulinarična mojstrovina. Velenje, mesto, od 

koder prihajamo, je znano po marsičem. Po Premogovniku Velenje in Muzeju 

premogovništva Slovenije, gradu, vsako leto nas obišče Pika Nogavička, od leta 2020 

pa imamo tudi park Vista – park z razgledom na Velenjskem jezeru oz. Velenjski plaži 

… Velenjska plaža je bila lani v kategoriji naravnih kopališč že petič zapored izbrana 

za najboljše kopališče. V Šaleški dolini, kjer se Velenje nahaja, so kar tri jezera, in sicer 

Velenjsko, Škalsko in Družmirsko. Vsa tri ponujajo mnogo aktivnosti ob vodi, Velenjsko 

pa tudi v njej. Ker je bil naš cilj, da ponudimo mladim dogodek, ki bi si ga vselej 

zapomnili, smo se odločile, da bo ta v povezavi s supanjem, bo pa tekmovanje v stilu 

Igre brez meja. Zamislile smo si ga kot športni turistični program, ki bi se pridružil že 

obstoječemu tekmovanju v Velenju HOP CUP SUP OPEN. Namenjen bi bil mladim, ki 

so ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa, predvsem ljubiteljem aktivnih iger. 

Nalogo si je moč ogledati v knjižnici OŠ Mihe Pintarja Toleda in spletni strani šole. 

Izvod imamo tudi avtorice in mentorice.    

Ključne besede: Velenjsko jezero, supanje, športne aktivnosti 

 

 

mailto:tajnistvo@mpt-velenje.si
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1 UVOD 

 

Smo skupina učenk 7. razreda OŠ Mihe Pintarja Toleda, ki smo v okviru projekta 

Turizmu pomaga lastna glava izdelale projektno nalogo z naslovom Igre brez meja na 

supu.  

Naša šola se nahaja v Velenju. Mesto sodi med najhitreje rastoča v Sloveniji in je šesto 

največje mesto v Sloveniji. V njem oz. okolici se nahajajo tri umetna jezera, Škalsko, 

Velenjsko in Družmirsko, katerih podoba se v zadnjih letih precej spreminja. Turizem 

in rekreacija ob jezerih postajata vedno bolj pomembna. Območje ob Velenjskem 

jezeru je danes eno najlepših in najzanimivejših športnih območij v Sloveniji, ki živi od 

jutra do večera. Čaroben objezerski svet velikokrat privabi tudi nas, da številne dneve 

preživimo tam, ob kopanju, plavanju, kolesarjenju, supanju ali pa samo poležavanju 

na naši znameniti Velenjski plaži.  

Pri izbiri lokacije smo zato ob asociaciji na šport in turistični produkt takoj pomislile na 

naš najljubši kotiček v dolini, naša jezera. Vedele smo, da želimo pripraviti turistični 

produkt, pri katerem bi lahko mladi uživali v aktivnostih v jezeru. Glede na to, da na 

šoli v mesecu juniju običajno že poteka športni dan na supih, smo se odločile, da 

pripravimo produkt, ki bo povezan z aktivnostmi na supih. 

Turistični produkt bi torej bil namenjen mladim, ki so ljubitelji aktivnega preživljanja 

prostega časa.   
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1.1 PREDSTAVITEV TEME 
 

Za mlade smo pripravile aktiven dan ob Velenjskem jezeru in okolici. Pridružen bi bil 

športni prireditvi HOP CUP SUP OPEN, ki septembra poteka na Velenjskem jezeru. 

 

1.2 CILJI NAŠE PROJEKTNE NALOGE 
 

Cilji so: 

• spoznavanje in raziskovanje Velenjskega jezera, 

• spoznavanje športnih dejavnosti v njihovi okolici, 

• pridobitev podpore domačega okolja in sodelovanje z lokalno skupnostjo ter 

ostalimi organizacijami širom Slovenije. 

 

1.3 OPREDELITEV METODOLOGIJ IN VIROV, UPORABLJENIH V PROJEKTNI 
NALOGI 
 

Naša turistična naloga z naslovom IGRE BREZ MEJA NA SUPU je nastala z metodo 

raziskovanja. Uporabile smo ustne in pisne vire, s katerimi smo raziskale področje okoli 

jezer. Raziskale smo turistično ponudbo, povezano s športnimi aktivnostmi.  

Praktični del naše naloge je zajemal snovanje tematskega turističnega produkta, s 

katerim želimo mlade popeljati po naši dolini in jim približati dejavnosti oz. aktivnosti, 

povezane z jezerom. Pri sestavi naloge smo upoštevale prostorske in druge dane 

možnosti, ki nam jih okolje ponuja. 
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2 JEZERA V ŠALEŠKI DOLINI 

 

2.1 NASTANEK  
 

Šaleška jezera so posledica izkopavanja lignita, ki ga v Šaleški dolini izkoriščajo že sto 

trideset let. Premogovniške ugreznine so nastale sredi kotlinskega dna Šaleške doline, 

ki je bilo pred tem v veliki meri v kmetijski rabi, delno pa seveda tudi poseljeno. Tam, 

kjer so danes jezera, je bilo več podeželskih naselij, ki so delno ali v celoti izginila 

(Škale, Družmirje, Preloge). Podoba doline se zaradi premogovništva še vedno 

spreminja, prav tako se spreminjajo tudi šaleška jezera. 

                    

Slika 1: Šaleška jezera 

 

Včasih je bilo Velenjsko jezero onesnaženo zaradi premogovega pepela, Škalsko 

jezero je bilo organsko onesnaženo, glavni okoljevarstveni problem pri Družmirskem 

jezeru pa je velika poraba jezerske vode za potrebe Termoelektrarne Šoštanj.  

Velenjsko jezero je danes eno od najbolj čistih jezer v Sloveniji, tako da so ta problem 

uredili. V desetletjih intenzivne rekultivacije površine nad pridobivalnimi polji premoga 

so uspeli velike površinske spremembe pokrajine spremeniti v kvaliteten rekreacijski 
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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, jadramo, supamo  ali veslamo. Vse to obiskovalcem 

pomaga pri premagovanju vsakodnevnih skrbi, krepi njihovo zdravje in izboljšuje 

kvaliteto življenja. V izboru Naj naravno kopališče 2022 je v kategoriji naravnih kopališč 

Velenjska plaža zmagala že peto leto zapored. 

               

2.2 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA OB JEZERU 
 

Tudi glede turistične infrastrukture ob Velenjskem jezeru se stvari, po zaslugi 

sodelovanja med mestno občino in premogovnikom, hitro spreminjajo v pravo smer. 

Poti za sprehode, tek in kolesarjenje so urejene ob južni in vzhodni obali, velika javna 

športno-rekreacijska Bela dvorana nudi odlične pogoje za ljubitelje tenisa in fitnes 

centra, tam so tudi prostori Kluba vodnih športov Velenje. Mestna občina skrbi tudi za 

urejenost plaže, tušev, stranišč in kabin ob njej. Po jezeru se je moč popeljati tudi s 

pleterco ali z ladjico (oboje na električni pogon). 

Posebna pridobitev je Vista – park z razgledom. To je atraktivna razgledna ploščad, ki 

širi pogled daleč čez Velenjsko jezero. Je objekt, ki je odprt tako na kopno kot na 

jezero. Namenjen je raznim koncertom, kulturnim prireditvam, športnim, družabnim in 

izobraževalnim dogodkom. 

Celoten kompleks parka Vista obsega nekaj več kot 46 000m2 urejenih površin, ki 

omogočajo dogodek z do 30.000 obiskovalcev. Razgledna ploščad v višino meri 14 m.  

V parku Vista lahko svoje mesto najdejo tudi športni navdušenci. Na voljo so tenis 

igrišče, igrišče za odbojko na mivki in celo balinišče. Za najmlajše je tukaj še igrišče z 

raznovrstnimi igrali, na katerih lahko mali nadobudneži odkrivajo navihane ideje za 

razgibavanje. Okoliški travniki in parkovne površine pa ponujajo popolno sprostitev za 

vse. 
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Slika 2: Park Vista (Foto: Roman Bor) 

 

V parku Vista se nahajajo tudi prostori TIC-a Velenje, ki so za goste odprti v poletnih 

mesecih.  

 

2.2.1 SUPANJE 

 

V poletnih dnevih so trdi in napihljivi supi na Velenjskem jezeru zelo popularni. Supanje 

po njem vodi v bližini lepih plaž, mimo urejenih piknik kotičkov in senčnatih sprehajalnih 

poti. Jezero je popoln poligon za začetnike na supu. Supanje je tudi primeren šport za 

malčke in mlajše otroke. Otroke zaščitijo z napihljivimi jopiči in potem lahko mirno 

zajadrajo po jezeru.  

                           

Slika 3: Supanje na Velenjskem jezeru 
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2.2.2 PLAVANJE 

 

        

Slika 4: Velenjska plaža poleti 

  

Velenjska plaža se lahko pohvali z dvema otroškima igriščema. Eno je na kopnem ob 

čolnarni in eno v vodi. Vodni park je eden izmed največjih in eden najbolj obiskanih v 

Sloveniji, ki ga ob lepem vremenu dnevno obišče preko 600 otrok. V sklopu lokala na 

plaži so na voljo dodatne plačljive vsebine za otroke (trampolin in bazen z električnimi 

vozili). 

                                         

2.3 HOP CUP SUP OPEN  
 

Tekmovanje HOP CUP SUP OPEN organizira Športno društvo ZOO STATION 

VELENJE. Poteka septembra in gre za STANDOUT SUP POKAL SLOVENIJE – HOP 

CUP SUP OPEN. Tekmuje se po pravilih Surf in sup zveze Slovenije – STAND OUT 

SUP pokal Slovenije.  

RAZPISANE KATEGORIJE:  

• Člani  

• Članice  

• Napihljivi SUP-i člani  

• Napihljivi SUP-i članice  

• Mladinci – rojeni od leta 2008 do vključno 2004  

• Mladinke – rojene od leta 2008 do vključno 2004  
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• Dečki – rojeni leta 2009 in mlajši  

• Deklice – rojene leta 2009 in mlajše  

• Kahuna – moški rojeni leta 1975 in starejši  

• Master – ženske rojene leta 1985 in starejše  

• Fun moški  

• Fun ženske 

 

Lanski program je bil takšen: 

8:00 - tradicionalni zoo zajtrk  

8:15 - prijava in prevzem štartnih številk (kavcija 20 EUR)  

9:00 - zbor tekmovalcev  

9:30 - start DEKLICE / DEČKI  

10:00 - start FUN kategorije  

10:30 - start ELITE  

11:45 - razglasitev rezultatov in podelitev odličij  

12:00 - razglasitev rezultatov STAND OUT SUP POKALA 2022 
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3 DOGODEK: IGRE BREZ MEJA NA SUPU  

 

3.1 ORGANIZACIJA DOGODKA 
 

ČAS: SEPTEMBER  

KRAJ: VELENJE, VELENJSKO JEZERO 

ŽE OBSTOJEČI ŠPORTNI DOGODEK: HOP CUP SUP OPEN 

 

PROGRAM: 

IGRE BREZ MEJA NA SUPU  

 

 

DODATNA PONUDBA: 

- ogled Viste  

- tenis, košarka, namizni tenis, odbojka, balinanje, mini golf 

- igra na igralih  

- večerni koncert lokalnih glasbenih skupin 

- stojnice s prehrano, pijačo, izdelki 
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3.2 OPIS TURISTIČNEGA PROGRAMA 
 

Po tekmovanju HOP CUP SUP OPEN bi popoldne imeli za mlade Igre brez meja na 

supu. Za supe bi poskrbeli organizatorji, ki bi si jih izposodili v  ZOO station. 

Tekmovale bi ekipe po štiri.  

1. igra: Na supu sta dva tekmovalca iz ekipe. En član stoji, ima zavezane oči in 

veslo. Drugi člani sedijo zadaj in prvega z glasovi usmerjajo mimo ovir. Zmaga 

tista ekipa, katere tekmovalec najhitreje pride do cilja. 

 

2. igra: En tekmovalec bi stal na supu, drugi pa bi sup poganjal z rokami. Zraven 

bi imela 10 teniških žogic. Ko bi prispela do prve boje, bi tisti, ki bi stal, moral 

zadeti tri teniške žogice v določeno tarčo. Drugi bi ta čas moral sup zaustavljati 

tako, da bi se držal boje. Če ne bi zadel treh, bi moral tisti, ki je stal, plavati po 

žogice. Zmaga tista ekipa, ki najhitreje pride do cilja. 

 

3. igra: Potekala bi štafeta. Preko ovir bi se vsak član ekipe posebej z rokami 

prebil do določenega predmeta in ga pripeljal do obale. Ko bi bili vsi štirje 

predmeti na plaži, bi bila igra končana. Zmaga tista ekipa, ki ima vse štiri 

predmete najhitreje na kopnem.  

 

4. igra: Na supu je en tekmovalec, ki mora čim hitreje od ene boje do druge boje 

pripeljati obroč in se vrniti po novega. Ob robu so na supih člani ostalih ekip, ki 

morajo biti za dogovorjeno vrvico, ki je na vodi in imajo možnost člane 

nasprotnih ekip zadeti z mehko žogo. V primeru, da tekmovalca iz nasprotne 

ekipe na supu zadenejo, mora le-ta nazaj na začetni položaj. Zmaga 

tekmovalec, ki najhitreje zbere štiri obroče. 

 

5. igra: Med dvema ognjema. Na vodi se naredi igralno polje. Vsak član ekipe je 

na svojem supu. Ena ekipa v enem igralnem polju in druga ekipa v drugem 

igralnem polju. Vsaka ekipa ima izven igralnega polja enega tekmovalca, ki 

pobira žoge. Vsaka ekipa ima na voljo deset žog, s katerimi zbija člane 

nasprotne ekipe. Član, ki je zbit, mora igro zapustiti. Izgubi ekipa, ki ima prva 

zbite vse člane ekipe. 
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6. Igra: Natakarji. Pri igri sodelujeta dva tekmovalca iz ekipe. Vsak stoji na svojem 

supu, prvi ima v rokah večji kozarec, drugi mora z vodno pištolo napolniti 

kozarec prvega tekmovalca. Tekmovalca sta med seboj oddaljena vsaj pet 

metrov. Zmaga tekmovalec, ki prvi napolni kozarec do vrha. Sotekmovalci 

morajo poskrbeti, da sup ne prečka črte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Za vodenje bi poskrbela zabavna animatorja. Po prireditvi in razglasitvi rezultatov bi 

pripravili tudi koncert, na katerem bi se predstavile mlade glasbene skupine iz Šaleške 

doline. 

 

3.4 POTREBNI REKVIZITI 
 

Za izvedbo iger bi bili potrebni določeni rekviziti. Na ZOO station bi si izposodili supe, 

lahko pa bi tekmovalci imeli tudi svoje. Potreben bi bil nakup mehkih žogic, 

označevalnih boj, vodnih pištol, vrvic za označitev igralnih površin, stojnica. 

Za zmagovalne ekipe bi pripravili tudi nagrade. 

Potrebno bi bilo pripraviti ozvočenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Igra natakarji 
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3.5 STOJNICE 
 

Na prireditvenem prostoru bi imeli svoje stojnice. Ponudili bi hrano in pijačo. Za 

pripravo hrane bi poskrbela šolska kuhinja. Na eni izmed stojnic bi za prostovoljne 

prispevke ponudili verižice v obliki supa. Verižice bi učenci izdelali sami. 

Te verižice nameravamo deliti tudi na stojnici, ki jo bomo imeli v Centru Mercator, ko 

bomo predstavljali naš produkt. Pripravili bomo tudi zloženke, vse pa v znamenju 

supanja na Velenjskem jezeru. Sup, takšen ali drugačen, zagotovo ne bo manjkal. 

 

3.6 NASTANITEV       

                 
Od lanske sezone je na novo odprt in prenovljen KAMP VELENJE (www.camp-

velenje.si). V kampu so nove mobilne hiške, sanitarije, restavracija  ...  

 

3.7 FINANČNI NAČRT 
 

Pridobivanje finančnih sredstev bi potekalo preko: 

- javnih razpisov (občinskih, državnih, evropskih) 

- sponzorjev 

- plačila prijavnin. 

Predvideni stroški za organizatorje: 

 

 

Večino stroškov bi poskušali pokriti s sponzorji, saj bi imela naša prireditev predvsem 

humanitarno noto. Izkupiček, ki bi ga prejeli od prijavnin in gostinske ponudbe na plaži, 

IME STROŠKA PREDVIDEN ZNESEK 

Majica za udeležence 6,00 

Organizacija prehrane za tekmovalce 10,00 

Objava na radiu in lokalni televiziji 400,00 

Tiskanje plakatov 300,00 

Ura reševalca 26,00 

Izposoja supov 15,00 EUR na sup  

Nakup rekvizitov za igre 100,00 

Nakup nagrad 100,00 
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bi namenili za šolski sklad. Denar bi namenili za učence, kjer plačilo poletne šole v 

naravi za starše pomeni veliko breme. 

Prijavnina na dogodek bi znašala 40,00 evrov za ekipo (deset evrov na enega 

tekmovalca). Vsaka ekipa oz. vsi člani ekipe bi prejeli malico, majico in sup verižico ter 

sponzorska darila, med katerimi bi bila tudi brisača Velenja. 

 

3.8 TRŽENJE TURISTIČNEGA PRODUKTA 
 

Za promocijo prireditve bi sodelovali s TIC Velenje. Naš produkt bi predstavili na VTV 

v jutranji oddaji. Reklamna obvestila bi posredovali tudi na Radio Velenje in Moj radio. 

Posneli bi reklamni spot Igre brez meja na supu, ki bi si ga gostje lahko ogledali na TIC 

Velenje. Poslužili bi se tudi mobilnega marketinga, preko QR kode si bi naš reklamni 

spot lahko ogledali tudi na drugih lokacijah. Izdelali bi zloženke. 

 

3.9 OPERATIVNI NAČRT NAŠEGA PRODUKTA 
 

1) Ime organizacije: OŠ Mihe Pintarja Toleda 

 

2) Naslov dogodka: 

»Igre brez meja na supu« 

3) Potencialni partnerji pri izvedbi dogodka: 

- Zoo station 

- TIC Velenje 

- Festival Velenje 

 

4) Terminska izvedba: 

- September, konec avgusta 

 

5) Lokacija: 

– Velenjsko jezero 
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6) Pridobivanje finančnih sredstev: 

– MO Velenje 

 

7) Priprave na dogodek: 

 

• Priprava promocijskega materiala: 

– odgovoren organizacijski tim 

– priprava zloženk 

– snemanje spota  

 

• Priprava terena v dogovoru s sodelavci: 

– Zavod za turizem Šaleške doline 

– dogovor z ZOO station 

 

• Usklajevanje termina z naročniki naše storitve 

• Spremljanje vremenske napovedi 

• Koordinacija vseh sodelujočih 

• Priprava materiala, potrebnega za izvedbo 

 

8) Obveščanje 

– lokalni časopis Naš čas 

– lokalne radijske postaje Radio Velenje in Moj radio 

– lokalna televizija VTV 

– Facebook, Instagram … 
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    4 ZAKLJUČEK 

 

Letošnja tema projekta Turizmu pomaga lastna glava – Športna doživetja bogatijo 

mladinski turizem – nas je vzpodbudila k razmišljanju o tem, kaj mladi radi 

počnemo, katere aktivnosti so nam všeč. Ker se mladi dokaj gibamo, poleti pa 

veliko časa preživimo v aktivnostih na Velenjski plaži, smo se odločile, da bomo 

mlade in športna doživetja povezale z Velenjskim jezerom. Raziskale smo možnosti 

aktivnega preživetja časa ob njem. Želele smo najti način, da bi mlade, ki pridejo v 

Velenje, vzpodbudile k dejavnostim, povezanimi z vodo. Z raziskovanjem smo 

ugotovile, da ob Velenjskem jezeru že obstaja veliko dejavnosti. Le-te in še nekaj 

drugih smo združile v en aktiven program in tako smo sestavile aktivnost  za mlade, 

ki bi jo lahko izkusili septembra, in sicer po tekmovanju s supi. Imenoval bi se Igre 

brez meja na supu. Mladi namreč imamo radi igre in supanje. Menimo, da nam je 

uspelo, saj ko sedaj gledamo ta program, si ga vse skupaj želimo čimprej 

preizkusiti. Junija je na naši šoli predviden športni dan na supih, kjer bomo kakšno 

od teh iger, ki so omenjene v nalogi, zagotovo preizkusili.  
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