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V mestu slanih užitkov
Ob jezercih so uredili tudi umetne slapove.

Podobo nekdaj industrijskega mesta je v privlačen 
turistični cilj pred leti spremenila ponudba Panonike – 
Slana jezerca so edinstvena v Evropi – V goste vabi Trg 
svobode, ki je največji trg v Bosni in Hercegovini

Mestna fontana na Trgu svobode

V Mestnem parku so na ogled 
srednjeveški spomeniki, med njimi 
osrednje mesto zaseda kip prvega 
bosanskega kralja Tvrtka I. Kotromanića, 
ene najpomembnejših osebnosti BiH.

Tretje največje mesto v Bosni in Her-
cegovini že dolgo ni znano le po ka-
kovostni kameni soli, ki jo tam prido-
bivajo že vse od leta 1885, ampak se 
ponaša tudi s številnimi turističnimi 
zanimivostmi. Eno najbolj multikul-
turnih mest v državi zadnja leta obi-
skovalce najbolj navdušuje s panon-
skimi jezeri, ki so edinstven primer 
slanih jezer v Evropi ter imajo zara-
di visoke vsebnosti soli in drugih mi-
neralov zdravilne lastnosti.
S približno 75.000 prebivalci je Tuzla 
srce tuzelskega kantona. Ime mesta 

izhaja iz turške besede »tuz«, ki po-
meni »sol« in se nanaša na obsežna 
nahajališča soli pod mestom ter ru-
dnik soli. Pridobivanje soli 700 me-
trov pod zemljo je na območju nek-
danjega Panonskega morja, ki se je 
izsušilo pred približno 10 milijoni le-
ti, v 20. stoletju povzročilo potopitev 
delov mestnega središča s tisočlet-
no tradicijo. Na tem območju so le-
ta 2003 uredili prvo umetno slano je-
zero v Evropi. Pet let kasneje sta se 
mu pridružila drugo slano jezero, ki 
vključuje umetne slapove in arheo-
loški park z replikami neolitskih je-
zerskih bivališč, štiri leta zatem je po-
nudbo razširjenega kompleksa dopol-

nilo še tretje slano jezero z dvema to-
boganoma za otroke.

Največji trg v Bosni in 
Hercegovini
Jezerca se razprostirajo na površini 
11.000 kvadratnih metrov in so glo-
boka do 1,8 metra. Zaradi vsebnosti 
soli in drugih mineralov kopanje ugo-
dno vpliva na zdravje. Voda v jezerih 
nenehno kroži in se čisti s peščenimi 
filtri. Okolica je urejena s sprehajal-
nimi potmi in rekreacijskimi povr-
šinami, ponudba kompleksa obse-
ga športna igrišča, tekališče in fitnes 
na prostem, pozabili niso niti na go-
stinski del.

Tina Jereb

Tako zaradi všečne ponudbe in gosto-
ljubja v kompleksu Panonika kot za-
radi bližine letališča Tuzla je nekdaj 
duhamorno industrijsko mesto, v ka-
terem sta imela glavno vlogo sol in 
premog, nenadoma postalo mednaro-
dna turistična destinacija. Poleti tam 
poleg domačinov osvežitev najdejo 
tudi turisti iz Evrope, največ jih pri-
haja iz Nizozemske, Danske in Nor-
veške. Za vstop v Panoniko, ki se v 
teh pomladnih dneh že prebuja s pol-
njenjem jezerc, je treba odšteti le tri 
evre, na leto pa v 'morskem' letovišču 
sredi mesta naštejejo 380.000 obisko-
valcev. Velik magnet so tudi številni 
kulturni, zabavni in športni dogodki, 
ki jih tam prirejajo vse od začetka po-
mladi do pozne jeseni, program obse-
ga od koncertov do enega največjih 
motorističnih zborov v državi. Pozi-
mi jezerca izpraznijo, kopalne užitke 
pa nadomestita drsališče na prostem 
in božična ponudba.
Vredne ogleda so tudi številne kul-
turne znamenitosti v neposredni bli-
žini Tuzle. Poleg Solnega trga in Trga 
Kapije je stičišče vsakdana in kultur-
nih dogodkov najti na Trgu svobo-
de, ki velja za največji trg v Bosni in 
Hercegovini. Obkrožen je z baročni-

mi stavbami, njen največji okras pa je 
mestna fontana, obkrožena s kavarni-
cami, pivnicami, restavracijami, kio-
ski s kruhom in trgovinami. N

Nekdaj zanemarjeno močvirsko območje je danes privlačen turistični cilj s tremi 
edinstvenimi slanimi jezeri v Evropi.


