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Izvleček
Vpliv premogovnika n a razvoj večkulturnega mesta Velenje
Migracije so same po sebi prostorski proces, ker običajno pomenijo gibanje
delovne sile iz manj razvitih ruralnih predelov v bolj razvite urbane. Velenj e
je tipičen primer industrijsko rudarskega mesta z izrazito mešan o narodnostno
strukturo, ki se je oblikovala v desetletjih nagle prebivalstvene rasti predvsem
na račun doseljevanja. Potrebe po premogu so se po koncu druge svetovne
vojne zvišale tako v Sloveniji, kot drugod po takratni skupni državi
Jugoslaviji. R azvoj energetike in opiranje na lastne energetske vire sta postali
glavni nalogi slovenskega gospodarstva, kjer sta ravno velenjski premogovnik
in šoštanjska termoelektrarna odigrala eno izmed glavnih vlog . Pričel se je
bliskovit razvoj proizvodnje premoga in el ektrične energije hkrati . Z
večanjem proizvodnje pa se je seveda povečala tudi potreba po delovni sili.
Delovna sila je sprva prihajala predvsem iz različnih predelov Slovenije, po
drugi svetovni vojni pa je bilo čedalje več priseljencev iz manj razvitih
jugoslovanskih območij. Doseljevanje je bilo sicer najbolj intenzivno v
sedemdesetih letih. Med letoma 1961 in 1991 se je število prebivalcev
povečalo za skoraj trikrat in po stopnji rasti prebivalstva je Velenje presegalo
povprečje ostalih mest v Slovenij i. Intenzivna urbanizacija, industrializacija,
deagrarizacija so procesi, ki so občino Velenje skozi čas precej preoblikovali .
Ključne besede: migracije,
geografija poselitve

industrializacija,

urbanizacija,

Velenje,

Abstract
Influence of coal mine on de velopment of multicultural city Velenje
Migrations are the spatial process, because they usuall y mean movement of
manpower from less developed peasant parts in more developed urban.
Velenje is t ypical case of industrial mining town with explicitl y mixed
national structure, which was formed within decades of quick population
growth because of immigration. Needs of round coal increased in Slovenia
after the end of other World War, as elsewhere round then common state
Yugoslavia. Main tasks of Slovene econom y became development of
energetics and leaning on its own energy sources, where Velenje coal mine
and Šoštanj steam power station played one of it from among leading roles.
Rapid development of production of coal and electrical energy started at the
same time. With increasing of production also increased need of manpower.
Manpower was coming from different parts of Slovenia at first, increasingl y
more immigrants were from the fewer developed Yugoslav ranges after
Second World War. Immigration was otherwise i ntenseest within sevent y
years. Between years 1961 and 1991 the number of inhabitants increased for
almost three times and Velenje was surpassing average growth rate of
population of other towns in Slovenia . Intense urbanization, industrialization,
deagrarization are processes that transformed municipalit y Velenje a lot
through time.
Key words: migrations, industrialization , urbanization, Velenje, geography of
population
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1. UVOD
Vsak prebivalec mesta Velenja je danes povezan z tradicijo rudarjenja že s
tem, da živi v Šaleški dolini. Večina prebivalcev Slovenije, danes ob omembi
Velenja verjetno takoj pomisli na industrijsko mesto, ki je brez starega
mestnega jedra, strnjenih brez nih ulic svoje preteklosti in v katerem živi tudi
nezanemarljiv delež prebivalstva iz republik bivše skupne države Jugoslavije,
ki so prišli zaradi potreb po delovni sili v rudniku. Nastanek Velenja je
povezan s hitrim družbeno -ekonomskim razvojem občine po drugi svetovni
vojni, katerega nosilec sta bila predvsem industrija in rudarstvo. Velenje je v
tem času doseglo izreden razvoj povprečne realne stopnje rasti družbenega
proizvoda razvoja občine Velenje. Tako hitra rast je pa tudi v Velenju v
preveliki meri rezultat ekstenzivnega zaposlovanja. Za zaposlovanje
nekvalificiran e delovne sile so bile vseskozi potrebne priselitve - stalne
medobčinske in medrepubliške in dnevne. Za preseljevanja iz drugih republik
so značilne majhne geografske razdalje med posameznimi deli države in dobro
razvite komunikacije, ob tem pa so ob enotn em družbenopolitičnem sistemu in
relativno sorodnih kulturah danes še vedno precejšnje razlike v ekonomski
razvitosti posameznih področij. Ljudje so ob privlačnosti drugih družb za
stalno naselitev odločijo lažje, saj se lahko ob kratkih razdaljah pogosto
vračajo domov. Za medrepubliške preselitve pri nas je značilno, da poteka
zaposlovanje neorganizirano. Mnogi delavci prihajajo v Velenje in si sami
iščejo zaposlitev, ali pa najdejo prvo zaposlitev preko sorodnikov ali
prijateljev.
Krizna situacija aktual izira vprašanje migrantov in predvsem njihovo
vključevanje v novo okolje. Po nekaterih ugotovitvah že v normalnih
razmerah deset odstotni delež »tujcev« v sicer homogeni populaciji
prebivalstva predstavlja prag konfliktnosti. Med državljani Slovenije in
drugimi narodi bivše Jugoslavije nestrpnosti in etnična distanca izhajata iz
razlik v kulturi, veri in jeziku. Na odnos med državljani Slovenije in drugimi
narodi je dodatno vplivala tudi vojna v Bosni in Hercegovini ter na
Hrvaškem. Priseljenci ne želijo za tajiti svojega izvora. Vzdržujejo ga preko
povezovanja v različna društva in klube, kjer se družijo s priseljenci iz istih
izvornih držav ali pa v zavetju svojega doma, kjer so skriti pred očitki
večinske družbe, ki je večinoma bolj nestrpna do različnosti . V slovenski
družbi je priseljencem največkrat težko, saj kljub trudu, ki ga vložijo v
prilagajanje novim kulturnim in družbenim razmeram ter adaptaciji na nove
razmere, velikokrat med večinskim prebivalstvom naletijo na diskriminacijo,
zavračanje in nes prejemanje.

1. 1. Namen in cilji
K mojemu zanimanju za temo je nedvomno pripomoglo dejstvo, da sama
prihajam iz Velenja in tako posledično o mestu vem precej. Ker se mi je
nastanek mesta zdel vedno zanimiv in predstavlja resnično poseben primer
multikulturne družbe v Sloveniji, sem se odločila, da se poglobim v študijo
tega mesta. Splošni namen je prikaz razvoja nastanka mesta Velenje po drugi
svetovni vojni. V osrednjem delu naloge bom posebno pozornost posvetila

načrtovanju in izvajanju prostorskega razv oja ter družbeno -ekonomskim
značilnostim razvoja mesta. Ob tem b o posebej poudarjena vloga
premogovnika kot najpomembnejšega ekonomskega, urbanističnega in
družbenega dejavnika za nastanek mesta
Predvsem bo cilj preučiti sestavo prebivalstva in kako se je ta časovno in
prostorsko spreminjala. Predstavila bom, kako so imigracije iz bivše
Jugoslavije vplivale na narodno sestavo in današnjo multikulturno podobo
Velenja.

1. 2. Metodologija dela
Delo temelji na anal itskem pristopu, kar pomeni, da ra ziskujem, tematiziram
in interpretiram temeljna raz iskovalna vprašanja s pomočjo literature s
področja geografije, zgodovine, urbanizma in soci ologije. Pri tem sem si
pomagala z raznovrstnimi informacijami in bazami podatkov, ki so dostopni
na svetovnem spletu. Večina literature predstavlja problematiko na ravni
celotni države, zato pa konkretne literature na to temo za mesto Velenje ni
bilo zaslediti. Kot osnovno literaturo sem uporabila zbirko raziskovalnih
poročil Zavoda za urbanizem Velenje. V veliko pomoč so bil e publikacije
Razprave in gradivo Inštituta za narodnostna vprašanja.
Empirični del predstavlja sekundarna analiza s tatističnih podatkov, ki so
dostopni na uradni spletni strani Statističnega Urada Republike Slovenije. Pri
obdelavi podatkov predstavlja ov iro subjektivnost, kjer lahko pride do
različnega opredeljevanja posameznika v različnih časovnih obdobjih. Za bolj
podrobno predstavo o strukturi prebivalstva mesta sem izdelala anketni
vprašalnik, s pomočjo katerega sem ugotavljala narodnostno sestavo in
odnose med pripadniki različnih narodnosti v Velenju.

1. 3. Delovna hipoteza
Ukvarjala se bom predvsem z vprašanjem kakšne družbeno -ekonomske
probleme povzroč a nerazvitost terciarnega sektorja in kak o je demografski
razvoj vplival na prebivalstveno sest avo in prostorski razvoj Velenja. Velenje
je primer narodnostno pisanega središča, kjer je delež slovenskega
prebivalstva med najnižjimi v Sloveniji. Zniževanje rodnosti in zmanjšanje
priseljevanja iz nekdanjih jugoslovanskih republik sta dva demografska
vzroka, ki vplivata na zniževanje skupnega števila prebiv alstva. Velike
demografske spremembe postavljajo občino Velenje pred nove razvojne
izzive. Socialna in materialna podoba urbanega središča Šaleške doline sta
posledica političnih, gospodarskih in pred vsem družbenih sprememb skozi
celotno zgodovino razvoja mesta.
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1. 4. Migracijski procesi
Migracije so same po sebi prostorski proces, ker običajno pomenijo gibanje
delovne sile iz manj razvitih predelov v bolj razvite oziroma so del zelo
splošnega prostorskega procesa urbanizacije, t.j. preseljevanje iz ruralnih
predelov v urbane. Pri vsaki selitvi se pojavljata dve osnovni selitveni
območji, priselitveno (imigracijsko) in odselitveno (emigracijsko). Proces
priseljevanja delovne sile oziroma imigracij ski tokovi so v šestdesetih letih
prvič v zgodovini Slovenijo spremenili v imigrantsko družbo. Proces je
značilen predvsem za industrijske centre, ki so kasneje postali tudi novejša
hitro se razvijajoča industrijska središča. Migracije so posledica
ekstenzivnega gospodarskega razvoja v bivši SFRJ, ki je kmalu izčrpal
rezerve delovne sile iz neposrednega in tudi bolj oddaljenega zaledja.
1. 4. 1. Vzroki za migracije
Migracijski tokovi označujejo nekatere značilne in množične premike
preseljevanja v geograf skem pomenu – na primer med razvitim državami in
tistimi v razvoju. Vzrokov in motivov, ki privedejo do pojava migracij je
izredno veliko. Pogledali si bomo predvsem tiste, ki so najbolj značilne za
Slovenijo. Ko obravnavamo vzroke migracij analiziramo dej avnike potiskanja
(»push « dejavniki) in dejavnike privlačevanja ( »pull « dejavniki). Dejavniki
potiskanja sprožajo migracije, dejavniki privlačevanja pa vpliv ajo na izbor
območja priselitve (Klinar, 1976). Model dejavnikov privlačenja in potiskanja
je v svojem temelju ekonomski, saj v njem prevladujejo ekonomski dejavniki.
Toda v ta model se vedno bolj vključujejo tudi drugi dejavniki, zlasti
politične razmere, pa tudi socialnopsihološki oziroma kulturno -etnični
dejavniki, ki so značilni za posameznika in dr užbo v nekem trenutku. Med
glavne potisne dejavnike spadajo: neustrezno število in struktura delovnih
mest v domačem okolju, želja po boljšem zaslužku, razpoložljivost in
usposobljenost prebivalstva. Ob teh pa so lahko vzroki za migracije povezani
tudi z možnostmi izobraževanja, nižjimi cenami stanovanj v tujem okolju,
čistejšim in prijetnejšim okoljem ali versko nestrpnostjo in drugimi vzroki .
Migrantske tokove sestavljajo zelo različne skupine: ekonomski, p olitični in
strokovni migranti. V ekonomske migr acije se vključujejo predvsem delavci,
ki so to že v emigrantski družbi, ali pa tisti ki pridobijo ta status šele v
imigrantski družbi. Delavec emigrant išče delo ali boljše delovne razmere in
zato zapušča domače izvorno okolje. Med ekonomske migrante ne
vključujemo samo tistih slojev, ki jih v migracijo silijo eksistenčne
življenjske razmere, temveč tudi tiste strokovnjake, ki migrirajo zaradi
boljših delovnih razmer, možnosti napredovanja, strokovnega izpopolnjevanja
in podobno; vse to je mogoče šteti med ekonomske vzroke migraci j v širšem
smislu (Klinar, 1976 ).
Za mestno občino Velenje so bili značilni v večini ekonomski priseljenci , ki
so prišli v Slovenijo zaradi dela, ne glede na to, ali so bili v svojem izvornem
okolju zaposleni ali ne. Sem spadajo t udi tisti priseljenci, ki so v Sloveniji
videli možnost izboljšanja svojega ekonomskega položaja in priložnost za
izboljašnje socialnega statusa cele družine. Ekonomski položaj velikega dela
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prebivalcev ostalih republik bivše Jugoslavije je gotovo glavni r azlog najbolj
množičnega priseljevanja v Slovenijo. Po drugi svetovni vojni, ko se je bivša
Jugoslavija močno industrializirala, je Slovenija kot najrazvitejša takratna
republika potrebovala delovno silo. Migranti so se večinoma naseljevali v
gospodarsko n ajbolj razvitih območjih Slovenije , med katere je spadalo tudi
Velenje.
V obdobju med 1961 in 1971 se je v Slovenijo priselilo in ob popisu 1971 na
ozemlju Slovenije prebivalo 43.000 prebivalcev iz drugih republik nekdanje
Jugoslavije. Skoraj polovica priseljenih je v tem obdobju prišla s Hrvaške
(Dolenc, 2004). Občine, ki so gravitirale proti Sloveniji, so večinoma locirane
ob slovensko -hrvaški meji. V Slovenijo je gravitirala skoraj vsa Istra, raz en
Pulja, pa tudi območje Reke, Gorskega Kotorja, o bmočje Žumbreka, Zagorja
in Medžimurja (Josipovič, 2006 ). Priseljenci s Hrvaške so prevladovali do
leta 1969, leta 1970 pa je začela v migracijskih tokovih s Slovenijo
prevzemati vodilno vlo go Bosna in Hercegovina. Območja izseljevanja iz
Bosne in Hercegovine so Bosanska Krajina (severozahodna Bosna) in
Bosanska Posavina ter območje urbane regije Tuzla (regija Usora in Soli).
Večina priseljencev v Velenju je iz teh območij. V Srbiji je bilo območje
emigracije na vzhodu (Negotinska krajina) in na jugu Srbije ob ju žni Moravi.
Slika 2: Lega Bosanske Krajine in Bosanske Posavine v Bosni in Hercegovini

(Vir: http://www.kartabih.com/ , citirano 13.12.2012)
Poleg ekonomskih migrantov v Velenju se sem priselijo tudi priseljenci iz
osebnih in družinskih vzrokov. Najpomembnejši razlog za priselitev v Velenje
je bila poroka z osebo, ki je že prebivala v Velenju, nato ji je sledila selitev
zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja. Med drugim so v Velenje prišli
tudi drugi sorodn iki, ki so sprva v gospodinjstvu opravljali določena
neformalna dela (npr. varstvo otrok), vendar ob prihodu v Slovenijo niso
imeli ekonomskega motiva .
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Značilnost migracijskih procesov do osamosvojitve Slovenije so:
-

notranje selitve med Slovenijo in drugimi republikami Jugoslavije
ekonomske migracije mlajših moških iz ruralnih predelov
iskanje delovne sile za potrebe Premogovnika Velenje
kasnejše priseljevanje ostalih družinskih članov; združevanje družin in
priseljevanje žensk (poročna migracija)

1. 4. 2. Imigracije po osamosvojitvi Slovenije leta 1991
Slovenija je v okviru nekdanje SFRJ Jugoslavije veljala za bolj razvito
republiko in s tem za migrante iz drugih republik privlačno državo. Med
priseljenci in izvornim okoljem so obstajale t.i. nefor malne vezi, ki so
pripomogle k procesu združevanja družin (sekundarno priseljevanje ženske
populacije). Te vezi delujejo tudi pri novejših migracijah. Tisti, ki so
priseljeni že dalj časa, s socialnim kapitalom pomagajo sorodnikom,
prijateljem. Če je možno st zaposlitve v Sloveniji delovala kot privlačni
dejavnik, je zaradi vojnih razmer na območju nekdanje Jugoslavije prišlo do
povsem nenormalnega razvoja migracijskih tokov. Namesto pričakovanega
vračanja priseljencev iz Slovenije v izvorna okolja, so se v Slovenijo v
devetdesetih letih celo priseljevali njihovi starejši sorodniki (p retežno
prisiljeni priseljenci). Tako je Slovenijo kmalu po osamosvojitvi zajel
begunski val (podatki o beguncih niso bili z ajeti v selitveno statistiko) z
območij vojnih spopado v v nekdanji Jugoslaviji . »Status prebežnikov je bil
urejen šele z Zakonom o začasnem zatočišču v letu 1997 « (Dolenc, 2004, str.
40). Značilni so bili novi selitveni tokovi, ki so bili številčno manjši od tistih
pred osamosvojitvijo (omejevalna zakonodaja priseljevanja). Prav tako niso
več značilne samo ekonomske migracije, ampak migracije zaradi političnih ali
vojnih vzrokov (največ iz BiH). Spremeni se tudi narodna struktura
priseljencev. Ekonomski migranti prihajajo predvsem iz Kosova in
Makedonije.
Z migracijami ne prihaja samo do demografskih sprememb. Migrant s seboj
prinaša vse svoje značilnosti od barve kože, značaja, izobrazbe, vere,
filozofske usmerjenosti, osebnih vrednot do napak in podobno. Tako se lahko
na območje priseljevanja vnašajo povsem nove kulturne in socialne oblike. To
vpliva tudi na vrednotenje ljudi, ki imajo o mednarodnih migracijah mešane
in deljene občutke.
1. 4. 3. Razmere v sedemdesetih letih v Jugoslaviji in v Sloveniji
Za boljše razumevanje intenzivnega preseljevanja v sede mdesetih letih znotraj
nekdanje skupne države Jugoslavije so v tem podpoglavju predstavljeni
nekateri družbeni in gospodarski razlogi za migracije.
Socialistična federativna republika Jugoslavija, s kratico SFRJ ali na kratko
Jugoslavija, je bila država na Balkanskem polotoku, ki je obstajala med
letoma 1963 in 1991 . Leta 1965 je SFRJ izvedla gospodarsko in družbeno
reformo s katero so oblasti želele rešiti nezaposlenost in preurediti
gospodarstvo. V Jugoslaviji se pojavi presežek delavcev in s tem se
posledično zmanjša zaposlovanje. Državno vodstvo SFRJ je želelo rešiti
5

visoko brezposelnost z odprtjem meja in s tem omogočiti začasno zaposlitev
domačih delavcev v tujini (t.i. zdomstvo), ki se začne predvsem leta 1963.
Začasna zaposlitev delavcev v tujini se kasneje spremeni v stalno naselitev.
Delavci so odhajali sprva v države zahodne Evrope: Avstrija, Nemčija in
Švedska. Kasneje se priseljevanje usmeri v najrazvitejši del skupne države,
Slovenijo. Vzroki za notranje migracije so povojne razmere v Jugoslavij i, ki
se kažejo v nerazviti in uničeni industriji, predvsem je problem velik delež
kmečkega prebivalstva. Na intenzivno priseljevanje v Slovenijo v
sedemdesetih letih so poleg razmer v Jugoslaviji vplivale tudi razmere v
Evropi. Naraščajoča vloga trga in b lagovno-tržnih zakonitosti je vplivala na
spremembe energetske politike. Naftna kriza je leta 1973 povzročila
gospodarsko recesijo, katere posledica je bila tudi omejevanje priseljevanja v
najrazvitejših državah. Z omejevanjem priseljevanja tujih nekvalifi ciranih
delavcev so začele Avs trija in zahodnoevropske države, zato se je tok
migracij jugoslovanskih delavcev preusmeril v najbolj razviti del tedanje
SFRJ, v Slovenijo.
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2. OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1. Lega
Občina Vel enje leži v severnem delu Slovenije. Obsega 83, 88 km² površine
in spada med manjše slovenske občine, saj zavzema le 0, 4 % slovenskega
ozemlja. Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na
nadmorski višini 396 m . Na severu in vzhodu mesto omejujejo skrajni obronki
Karavank s Paškim Kozjakom kot najvišjim vrhom (1272 m), na zahodu sega
mesto do predgorja Savinjskih Alp, na jugu pa ga obdaja Ložniško gričevje,
ki ločuje mesto Velenje od Spodnje Savinjske doline. Skozi mesto teče reka
Paka, ki z leve strani v kotlini dobi več pritokov (Trebušnico, Veriželj in
Slatino). 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 peto največje v S loveniji, v svojem razvoju v zadnjih
petdesetih letih razširilo med nekdanj a naselja in zaselke (Počkaj Horvat,
1999).
Slika 1: Lega mesta Velenje

Vir: www.geopedia.si (citirano 5.12.2012)

2.2. Naravnogeografske značilnosti
2. 2. Relief
Reliefno je občina Velenje dokaj razgibana. Zlasti je razčlenjen in hribovit
njen obrobni del, tako da se na površju jasno opazi razlika med nizkim
osrednjim delom kotline in višjim obodnim področjem. Osrednji del občine
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predstavlja dolinski del ob reki Paki, imenovan Šaleš ka ali Velenjska kotlina,
ki poteka v smeri od severozahoda proti jugovzhodu, njeno dno pa je široko 2
km in dolgo 8 km. Obrobje kotline so pritoki Pake razrezali v gričevnato in
hribovito pokrajino, ki se na severni strani v obliki stopenj sprva dviguje o d
150 do 200 m in v nadaljevanju od 600 do 1000 m nad dolinskim dnom. To so
hribi in planote, ki zapirajo kotlino ter prehajajo v gorski svet vzhodnih
odrastkov Karavank in Kamniško -Savinjskih Alp. Vzhodni del občine Velenje
sega na območje zahodnega dela Paškega Kozjaka, ki je del Vitanjsko Konjiških Karavank in proti severu in vzhodu zapira Šaleško kotlino (Počkaj
Horvat, 1999).
2. 2. 2. Geološke značilnosti
Dno Šaleške kotline je sestavljeno iz pliokvartarnih plasti in aluvialnega dna,
kjer pridobijo ve čino premoga, imenovanega lignit. Šaleška kotlina je ena
najmlajših v Sloveniji, za njeno današnjo obliko pa je najbolj pomembno
obdobje pliocena, saj sta se takrat površje in rečna mreža močno spreminjala
(Počkaj Horvat, 1999). Kotlina je del večje velenj sko-dobrniške udorine, ki jo
omejujeta dva neotektonska preloma: smrekovški prelom (topolški) na severu
in šoštanjski prelom na jugu, po sredini pa poteka jasna tektonska črta
velenjskega termalnega preloma (Topolšica -Šoštanj-Dobrna-Slatina). Severno
od smrekovškega preloma se je ozemlje dvigovalo, južno od njega pa se je
ozemlje ugrezalo. Najbolj se je ugrezal južni del med velenjskim in
šoštanjskim prelomom, kjer je nastala globoka velenjska udorina, ki jo je
zalila voda in naplavila debele sklade pliocen skega proda, peska in gline.
Ponekod je med nanosi tudi več kot 100 m debela plast premoga, najdebelejša
je na zahodu – okoli 300 m, na vzhodu pa le okoli 100 m. Starost lignita
ocenjujejo na okoli pet milijonov let. Ko je jezero odteklo, so začele delovat i
površinske reke in oblikovale dolino.
Na obrobju kotline prihaja na površje pre dpliocenska podlaga velenjske
udorine; na severu kot triasni dolomit, granit in tonalit, južno od velenjskega
preloma pa kot oligocenski in miocenski peščeni laporji, peščenj aki in
andezitni tufi. Paška sinklinala je sestavljena iz srednjetriasnih apnencev in
dolomitov, med katerimi so podolžni pasovi peščenjakov, na jugovzhodni
strani prevladujejo permske in karbonske plasti (Počkaj Horvat, 1999).
Dolinski obod je zgrajen iz starejših, za erozijo večinoma odpornih kamnin,
dolinsko dno pa sestoji iz mehkih, nesprijetih in mladih sedimentov, ki so
veliko bolj občutljivi na denudacijo, erozijo in tudi na človeške posege.
Tretjina pojezerskega površja je sestavljena iz enakomerno razporejene,
mehke, groboklastične usedline . Nekaj manj kot tretjino tal predstavljajo
neprepustne metamorfne kamnine in jih je na jveč v Družmirskem pojezerju.
Petina površja je sestavljena iz karbonatnih in flišnih kamnin, dolinsko dno
pa je iz glinenih peščenih sedimentov. Magmatske kamnine in njihovi tufi
sestavljajo večinoma Velunjski graben (Šterbenk, 1999).
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2. 2. 3. Vpliv izkopavanja lignita na površje
Velenjski premogovnik je s približno štirimi milijoni ton letne proi zvodnje
največji na Slovenskem. Izkopavanje lignita ovira predvsem velika globina in
tektonska razkosanost, pa tudi majhna razlomlj enost skladov. Pod Šaleško
dolino so skladi naloženi v vodoravni smeri , kar zelo vpliva na spreminjanje
okolice. V več kot sto kilometrskih rovih speljanih po Šaleški dolini,
odkopavajo sklade od vrha navzdol. Ko določeno plast odkopljejo, se površje
na tem delu pogrezne in nastanejo kotanje, ki jih zalije voda. Vzrok je v
vododržni podlagi, ki ostane na površju in je sestavljena v večini iz ilovnate
plasti. Zaradi intenzivnega kopanja kot tudi zaradi dejstva, da so to sipki,
mehki in neodporni sedimenti, ki se takoj po odkopu ugreznejo, ter
prisotnosti neprepustne matične podlage so nastala jezera.
Na območju
Velenja so nastala štiri jezera: Družmirsko, Velenjsko, Škalsko in Šoštanjsko.
Po površini je največje Velenjsko, Družmirsko pa je celo najgloblje jezero v
Sloveniji, saj meri v globino 66-metrov (Orožen Adamič in sod., 1995).
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3. RAZVOJ MESTA VELENJE
3.1. Kratek pregled zgodovine mesta
Prvotni lastniki Velenjskega ozemlja so bili Breže -Selški, kasneje pa grofje
Vovbržani. Sredi 13. stoletja gospostvo preide v roke vplivne rodbine
Kunšperških, ki je ustanovila na praznem območju pod svojim gradom trško
naselbino (Ravnikar, 1999). V tem času je že obsta jala Stara vas oz. Staro
Velenje, ki je nastala na sredi šču cest v vzhodnem delu Šaleške doline. Trške
pravice naj bi dobili že sredi 13. stoletja. V neposredni bližini ustanovijo
grofje Vovbrški nov trg Šoštanj kot protiutež konkur enčnemu Velenju. V 15.
Stoletju, ko sta obe rodbini izumrli, je bil Šoštanj srednje velik trg, ki je imel
svoj pomen v obrti in trgovini. Velenje je ostalo na nivoju malega kmečkega
trga vse do 19. stoletja.
Konec 19. in v začetku 20. stoletja Velenje dož ivi močnejši gospodarski
razmah z odprtjem premogovnika lignita. Premogovništvo je posredno
vplivalo na razvoj trga Velenje, saj še ni bila razvita rudarska naselbina
(Vovk, Zakošek, 2009). Velenjski premog in šoštanjska tovarna usnja sta v
dolino pritegnila tudi železnico, ki je skozi Savinjsko dolino stekla leta 1891
in tako povezala Velenje s Celjem, leta 1899 pa je nastala železniška
povezava Velenja z Dravogradom ( Vovk, Zakošek, 2009). Šele prometne
povezave so omogočile prodajo premoga in tako povečal e izkop. Prvo
rudarsko kolonijo je zgradil takratni lastnik premogovnika Daniel Lapp v 20.
stoletju, kamor so se naseljevali domačini in priseljenci. Tako se začne
zgodba Velenja kot multietničnega središča, saj so bili že takrat med
priseljenci pripadniki različnih narodov takratne Habsburške monarhije.

3. 2. Urbanizacija
Urbanizacija je najbolj prevladujoči proces preobrazbe globalnega prostora
civilizacije. Pod pojmom s plošne urbanizacije razumemo socialni proces
preobrazbe iz agrarnih v urbane pokli ce ter migracije in spreminjanje vzorca
poselitve s preobrazbo ruralnega v urbani oziroma mestni prostor.
Urbanizacija v večini poteka istočasno z industrializacijo in kasneje s
postindustrijskim razvojem družbe (Premzel, 1999). Značilnost moderne
družbe sta hiter razvoj in rast ter z njima povezana naraščajoč pomen mesta
kot socialne in ekonomske skupnosti. Spremembe mesta so bile vidne tako v
fizični kot socialni strukturi. Gradnja novih industrijs kih objektov in cestnih
povezav predstavlja fizično prilag oditev. Spremeni se tudi s ocialna struktura
mesta, kar je posledica vedno novih in vse številčnejših pripadnikov
delavskega sloja, ki so se priselili v mesto (Mlinar, 1978).
V času pred drugo svetovno vojno je bilo Velenje gospodarsko in družbeno
precej nepomemben trg v senci Šoštanja kot tradicion alnega središča Šaleške
doline. Velenje je z u rbanizacijo kot prvo stopnjo v razvoju pridobilo mestni
status šele leta 1955 (Poles, 1999). K temu je pripomogla hitra izgradnja
stanovanjske naselbine in mestnega s redišča po drugi svetovni vojni. V
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Velenju so bile v obdobju hitre urbanizacije v ospredju predvsem pozitivne
strani urbanizacije. V takratni Jugoslaviji je prevladovala podeželska kmečka
družba, ki je vsako pri zadevanje za urbanizacijo ocenila kot nekaj
pozitivnega. Konec druge svetovne vojne s seboj prinese novo družbeno
ureditev – socializem. Urbanizacija kot prva stopnja v razvoju mesta Velenje
obsega v eni potezi zgrajeno stanovanjsko središče za potrebe delavcev
premogovnika in je tipičen primer takra tne socialistične gradnje.
Že med drugo svetovno vojno je država spodbujala izkopavanje lignita za
potrebe vojne industrije . Izkopavanje se je v enaki meri nadaljevalo po vojni,
saj je bila elektrifikacija temelj industrializacije države. V prvem obdobju (ki
je trajal od začetka petdesetih let pa do sredine šestdesetih let) je družbeno ekonomski razvoj Velenja temeljil izključno na rudarjenju. Razvojni koncept
je sovpadal z globalno nacionalno politiko težke industrializacije, ki je
temeljila na premogu ko t glavnemu viru energije. Od tod seveda izhaja
pomembna in posebna vloga rudnika in celotne občine v globalni razvojni
politiki. Pridobivanje premoga je temeljilo na ekstenzivnem zaposlovanju in
ne na tehnoloških modernizacijah. Z novim raziskovanjem teren a so odkrili
nova nahajališča rude in situacija se je po letu 1957 bistveno spremenila .
Z nadaljnjimi raziskavami terena so ugotovili, da bo potrebno na relativno
majhnem prostoru postaviti stanovanja in ostalo potrebno infrastrukturo za
nove prebivalce. Priseljevanje delovne sile je seveda povzročilo hitro rast
Velenja, medtem pa so ruralna območja zaostajala v razvoju. V tem obdobju
se pojavita dve razvojni spremembi: transformacija pretežno ruralnega
območja v rudarsko mesto in priseljevanje delovne sile iz drugih območij.
Velenje je bilo sprva nezanimivo za naseljevanje zaradi svoje geografske
lege, slabih prometnih povezav in delno zaradi prevlade regijskega središča
Celje. Nove razmere, ki so zagotavljale zaposlitev in dober zaslužek, so
začele privabljati v novonastalo mesto na eni strani delavce iz drugih
gospodarsko manj razvitih slovenskih območij, na drugi strani pa okoliške
prebivalce, predvsem mlajše moške, ki so opuščali ukvarjanje s kmetijstvom
in se začeli zaposlovati v premogovniku. Število zaposlenih v premogovniku
se je od leta 1945 do leta 1963 povečalo z 836 na več kot tri tisoč zaposlenih
(Seher, 1998). Z nadaljnjim povečevanjem obsega izkopavanj a premoga so ob
pripravi načrtov odpisali naselja, ki so ležala pod slojem premoga. Pod
površje so v naslednjih desetletjih izginila naselja Škale, Družmirje in
Preloge. Prebivalce teh ugrezajočih se naselij so naselili v okoliška še za
obdelovanje primerna območja ali pa so jih preselili v mesto
Potrebe mesta in industrije po novi delovni sili so naraščale. Potrebovali so
veliko več delavcev za isto količino izkopanega premoga kakor danes, ker je
bilo delo takrat še ročno. V premogovnik so začeli vabiti delavce iz cele
Jugoslavije. Skupaj s premogovnikom se je razvijalo Velenje demografsko in
infrastrukturno. Drugo obdobje (od sredine šestdesetih pa do konca
sedemdesetih let) v razvoju mesta sovpada z politično in ekonomsko
preobrazbo
jugoslovanske
družbe.
Prestrukturiranje
gospodarstva
v
Jugoslaviji oziroma prehod s težke na lahko industrializac ijo (predelovalno
industrijo) je pomembno vplivalo na razvojni koncept mesta Velenje. V
šestdesetih letih preselijo majhen kovinski in kovaški obrat iz vasi Gorenje v
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Velenje. Sprememba prostorske lokacije omogoči hiter razvoj podjetja
Gorenje, saj je uspe šno izkoristilo prednosti novega mesta, njegovo urbano
infrastrukturo, sorazmerno visoko stopnjo stanovanjske oskrbe in spolno
neuravnovešeno ponudbo delovnih mest. Gorenje je ekstenzivno zaposlovali
delovno silo z relativno nizkimi osebnimi dohodki, le -ti so bili možni zaradi
zaposlovanja ženske delovne sile in zaposlovanja delavcev -kmetov. Družbeni
razvoj je v drugi polovici šestdesetih let in v prvi polovici sedemdesetih let
zaznamovan s hitrim razvojem Gorenja. Ob koncu sedemdesetih let pa
ponovno vlogo prevzema rudarjenje in proizvodnja električne energije.
V tem času se prične veliko priseljevanje prebivalstva predvsem iz drugih
manj razvitih delov Jugoslavije, pretežno z območja republike Bosne in
Hercegovine in doseže višek v obdobju 1971 -1981. V tem obdobju industrija
in rudarstvo prispevata kar 87 % celotnega družb enega proizvoda občine
Velenje, povprečna letna rast zaposlovanja pa doseže rekordno stopnjo 6 %,
kar je najvišji odstotek v Sloven iji v nekem desetletnem obdobju (Kljajič,
1999). Nedvomno kratko obdobje je spremenilo ekonomski status prebivalcev
občine, zaradi urbanizacije in priseljevanja se je zgodila tudi socialna
preobrazba iz agrarne družbe v urbano in industrijsko okolje.

3. 3. Demografski razvoj mesta
Priseljevanje v mesto Velenje je bilo najbolj intenzivno ravno v obdobju
šestdesetih in sedemdesetih l et. V demografskem razvoju mesta na kratko
opisujem strukturo prebivalst va, demografski razvoj in med -etnične odnose.
Etnična sestava prebivalstva Velenja je najbolj pisana v Slovenij i. Ustvarjata
ga dve generaciji priseljencev iz različnih slovenskih in v veliki meri tudi
nekdanjih jugoslovanskih okolij, kar je mestu dalo etnično, jezikovno in
kulturno pestro podobo.
Do oživitve in hitrega industrijskega razvoja Šaleške doline je pri šlo že v
letih po koncu druge svetovne vojne. V obdobju 1945-1948 se je v Velenje
preselilo 362 prebivalcev, od tega 35 družin rudarjev slovenskega rodu in
približno 100 družin iz Nemčije, Francije in Belgije. Mnogi Nemci so se do
leta 1950 vrnili nazaj v domovino, kar je posledica slabe oskrbe in slabih
bivalnih pogojev (živeli so v barakah) . Priseljenci iz Belgije in Francije pa so
v glavnem ostali v Velenju (Kljajič, 1999). O b prvem popisu prebivalstva po
drugi svetovni vojni leta 1948 je v Velenju žive lo le 1121 prebivalcev
(Zakošek in Vovk, 2009 ). Po popisu iz leta 1953 je število prebivalstva
naraščalo v vseh treh okoliših takratne občine Šoštanj (Šoštanj, Velenje,
Šmartno ob Paki). Po podatkih popisa prebivalcev iz leta 1961 je v občini
Šoštanj živel o 22.245 oseb, oziroma 5.704 več oseb kot leta 1948, kar je v
trinajstih letih pomenilo kar 34, 5 -odstotno povečanje števila prebivalcev. V
tem obdobju še ni bilo večjega dotoka prebivalstva iz bivših republik
nekdanje Jugoslavije; večina priseljencev je b ila iz sosednjih ali bližnjih
občin. V glavnem je torej šlo za migracije v okviru Slovenije, saj se je v
tistih letih začel tako im enovani »beg z vasi v mesta«. Deagrarizacija in
industrializacija
sta
znižali
delež
kmečkega
prebivalstva .
Proces
deagrarizacije je bil tako močan, da je znižal delež agrarnega prebivalstva
pod optimalno mejo. Preslojevanje prebivalstva je povzročilo znatna
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demografska gibanja. Po eni strani je prišlo do močne koncentracije
prebivalstva na okoli 11 % prostora v Šaleški dolini, n a drugi strani pa so se
razselila hribovska območja.
V obdobju 1955 -1971 se je v občino preselilo 4.538 oseb več, kot se jih je
odselilo, to pa je dobra šestina vsega prebivalstva v občini ob popisu leta
1971, ko je v občini Velenje živelo 29.024 prebiva lcev. Priseljevanje je
bistveno vplivalo na splošno rast števila prebivalc ev še posebej v letih 1960 1966. Z zniževanjem rasti števila prebivalcev se je znižal tudi naravni
prirastek. Delež družbene ga proizvoda kmetijstva in gozd arstva je vedno bolj
padal, delež industrije in rudarstva pa je precej presegal delež družbenega
proizvoda industrije v Sloveniji. V tem obdobju se že kažejo zametki
obsežnejših priseljevanj v občino Velenje, ki so svoj višek doživela v
naslednjem desetletju, torej med letoma 1971 -1981. Ob popisu prebivalstva
leta 1981 je v občini živelo 38.041 oseb, kar pomeni, da se je prebivalstvo od
leta 1971 povečalo za 9.071 oseb oziroma 31, 1 %. To veliko povečanje je
bilo predvsem posledica priseljevanj, čeprav je bil tudi naravni prirastek v
velenjski občini med najvišjimi v Sloveniji (prav tako posledica priseljevanj
mladih družin). Proti koncu osemdes etih let se število prebivalcev ni več tako
močno večalo kakor v prejšnjih letih, saj so začeli omejevati zaposlovanje in
s tem tudi priseljev anje iz manj razvitih delov Slovenije in republik nekd anje
Jugoslavije.
Mestno prebivalstvo je hitro naraščalo v obdobju od srede petdes etih do
začetka osemdesetih let, kar je predvsem rezultat doseljevanja delavcev iz
različnih okolij . Okoli tretjina pri seljencev prihaja z območij nekdanje
Jugoslavije (Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije in Srbije), več
kakor polovica pa iz drugih območij Slovenije. Starostna struktura
prebivalstva je bila zelo ugodna, kar dokazujejo nizki indeksi staranja.
Značilna je bila nadpovprečna rodnost, nizka smrtnost in posledično ugoden
naravni prirastek. Ta se je začel v devetdesetih letih zman jševati, ker se je
prenehalo prisiljevati pretežno mlado prebivalstvo. Priseljenci so sprva
prihajali predvsem iz različnih pr edelov Slovenije. V začetku obratovanja
premogovnika so prevladovali mlajši moški s kmetij iz bližnje okolice, po
drugi svetovni vojni pa je bilo čedalje več priseljencev iz manj razvitih
jugoslovanskih območij.
Premogovnik je bil v sedemdesetih letih v obdobju najbolj intenzivnega
vzpona in rasti zaposlenih, stanovanjska gradnja je temeljila na poceni
blokovski gradnji. Doseljevanje je bilo zaradi ugodnih razmer najbolj
intenzivno v tem obdobju. Zagotovljena zaposlitev in dober zaslužek ter
posedovanje nepremičnine predstavljajo ekonomske in materialne vzroke
priseljevanja v mesto Velenje. Povečan osebni dohodek je predvsem rezultat
količinsko povečanega izkopa premoga in proizvodnje električne energije.
V tem času se začne drugi val priseljevanja predvsem m lajših moških, ki se
morajo šele izučiti za poklic. Njihovo navezanost na Velenje spodbujajo s
tem, da sprejemajo dijake in vajence v oskrbo k družinam, gradijo samska
stanovanja in dijaške domove. Značilnosti teh priseljencev so bile drugačne
od tistih, ki so že našli mesto v skupnosti. Priseljenci niso poznali
slovenskega jezika, preferirali so kolektivistične oblike bivanja kot posledico
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koncentracije priseljencev v določenih predelih. Značilna je bila tudi
segregacija na nacionalni osnovi in pasivnost z aradi zaprtosti znotraj svojega
socialnega kroga. Za večino priseljencev je bila značilna nizka kvalifikacijska
struktura. Vendar pa je tehnološko vse bolj zahtevna industrija, tehnična
oprema in tehnologija izkoriščanja debelih lignitnih slojev zahtevala
usposobljene delavce. Tako so v sedemdesetih in še posebej v osemdesetih
letih začeli v mesto prihajati vedno višje izobraženi priseljenci (Kljajič,
1999).
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4. STRUKTURA PREBIVALSTVA
Težko bi našli primer družbe, kjer bi priseljevanje delavcev neke druge
narodnosti ne povzročilo notranjih napetosti in konfliktov. Priseljenci namreč
praviloma pripadajo neki drugi kulturi, pa tudi okolje, iz katerega izhajajo, j e
praviloma bolj zaostalo. Običajno zasedajo najnižje kline na d ružbeni
lestvici, opravljajo najbolj težaška in umazana dela. Odnos družbe, ki
priseljence sprejme, pa je že vnaprej dvoumen. Po eni strani se ta družba
zaveda potrebe do delovni sili, ki naj bi opravljala tista dela, ki za njene
lastne člane niso več priv lačna. Po drugi strani pa se ta družba počuti precej
nelagodno spričo vdora tujega elementa, pri katerem se pripadnost tuji kulturi
povezuje z razmeroma nizko kulturno ravn ijo. Priseljenci iz bivše Jugoslavije
se razlikujejo od slovenskega prebivalstva po nekaterih demografskih in
družbeno-gospodarskih značilnostih.
Učinki selitev so zaznavni tako v območju odselitev kot priselitev. Migracije
lahko vplivajo na število prebivalstva, deloma pa tudi na rodnost in smrtnost.
V območjih odseljevanja se navadno zaradi odselitev najbolj vitalnega dela
prebivalstva poveča umrljivost in upade rodnost, v območjih priseljevanja pa
selivci praviloma spremenijo rodnostno obnašanje. Selivci lahko izrazito
vplivajo na spremembe v strukturah prebivalstva.
Za potrebe prouč evanja problema narodne sestave mesta Velenje sem izvedla
med prebivalci mesta in delavci Premogovnika Velenja anketo (N=150), s
pomočjo katere sem pridobila potrebne informacije za analizo demografske
sestave prebivalcev in priseljencev. Razdeljenih je bilo 300 anket, vendar sem
zaradi številnih nepopolno rešenih in nevrnjenih anket zmanjšala vzorec
proučevanja na 150. Predvsem je potrebno opozoriti na pomembno razliko, ki
loči javnomnenjske ugotovitve od spoznanj, ki jih bom predstavila v povzetku
ankete. Nivo opazovanja v analizi je določena populacija, zato tudi
ugotovitve veljajo za to populacijo, ki je zajeta z anketo. Določenih spoznanj
se enostavno ne da prenašati na posameznike.

4. 1. Starostna in spolna sestava
Spremembe v demografski sestavi pr ebivalstva, kjer se zaradi različnih
dejavnikov (rodnost, smrtnost, preseljevanje, migracije) povečuje delež
starejših prebivalcev nad 60 oz. 65 let v celotni strukturi prebivalstva,
vplivajo na vsa področja gospodarskega in družbeno -socialnega življenja.
Posledice strukturnih sprememb prebivalstva se dolgoročno najbolj izrazito
kažejo na ekonomskem in socialnem področju. Ob podaljševanju življenjske
dobe prebivalstva in sočasnem zmanjšanju rodnosti se razmerje med
ekonomsko aktivnimi in vzdrževanimi prebi valci poruši . Vse manj je prvih in
vse več je vzdrževanih, kar povečuje finančno breme aktivnih ljudi.
Spremembe na trgu delovne sile vplivajo na produktivnost, na gospodarsko
rast, finančni trg in na javne finance. Zaradi sprememb na trgu delovne sile so
dolgoročno lahko ogroženi sistemi, ki zagotavljajo socialno varstvo
prebivalstva. Ob spremenjeni demografskih strukturi prebivalstva in ob vs e
večji brezposelnosti, so nujno potrebne spremembe na področju zaposlitve,
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upokojitve in pokojninskega sistema, ka jti vse manjše število aktivnih ljudi
dolgoročno ne bo moglo zagotoviti soliden življenjski standard za vse več
starostnikov. Rešitev se kaže v čim daljši delovni dejavnosti zdravih, še
sposobnih starejših ljudi. Zato je pomembno prikazati starostno strukt uro
mesta Velenja, ki prav tako ni izjema v staranju prebivalstva.
Z anketo sem zajela 150 prebivalcev mesta Velenja različnih starostnih skupin
z enakomerno razporeditvijo med spoloma. Sodelovalo je 76 pripadnic
ženskega spola in 74 moških. Za boljšo pr edstavo oz. nazorno sliko starostne
in spolne strukture prebivalstva Velenja sem v tem poglavju uporabila
podatke Statističnega urada Republike Slovenije in ne podatke pridobljene z
anketnim vprašalnikom.
Sprememba starostne strukture je dolgoročna posle dica spreminjanja rodnosti,
smrtnosti in selitev prebivalstva. Pojav staranja prebivalstva oziroma
spreminjanje starostne strukture prebivalstva lahko grafično nazorno
prikažemo s primerjavo starostnih piramid v različnih časovnih trenutkih.
Starostna piramida prikazuje različne starostne kategorije prebivalstva na
nekem območju. Dolžina posameznega vodoravnega stolpca v grafikonu
pomeni število prebivalcev v izbrani starosti. Število prebivalcev moškega
spola je prikazano na levi, število prebivalcev žens kega spola pa na desni
strani piramide. Starostne piramide za mlada prebivalstva imajo obliko
piramide, za stara prebivalstva pa imajo ravno tako obliko piramide, le da je
ta postavljena na glavo, ker je delež stareg a prebivalstva relativno velik .
Dosedanji demografski razvoj Šaleške doline je bil zelo pester. Sedanja
starostno spolna sestava prebivalstva je neposredna posledica tega razvoja in
hkrati tudi eden od temeljev bodočega demografskega razvoja . Sliki 3 in 4
prikazujeta starostno strukturo prebival stva Velenje po podatkih popisa 2002
in aktualno stanje iz začetka leta 2012. Vidimo, da se najmlajše starostne
skupine (do 15 let) krčijo, kar ogroža celotno prebivalstveno sliko. Iz slike 3
je razvidno, da je generacija v starosti med 40 in 49 leti najšt evilčnejša. V
tem življenjskem obdobju se počasi zaključuje rodno obdobje. Slika 4
prikazuje izrazito staranje prebivalstva, kar je vidno v starostni skupini + 69
let, ki je najštevilčnejša. Piramida s e v svojem spodnjem delu močno stanjša v
primerjavi s starostno piramido leta 2002, saj se zmanjšuje skupno število
mladega prebivalstva do 20 let. Z obeh starostnih piramid je razvidna
enakomerna spolna porazporeditev prebivalstva.
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Slika 3: Starostna piramida prebivalstva Velenje leta 2002

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj 2002 (citirano dne 17.12.2012)

Slika 4: Starostna piramida prebivalstva Velenja v prvi polovici (1.1. do 1.7.)
leta 2012

Viri: Statistični urad Republike Slovenije , Popis prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj 2002 (citirano dne 17.12.2012)
Spremembe skupnega števila prebivalstva so najbolj povezane z razmerami na
področju rodnosti in migracij. Število vseh prebivalcev mestne občine Velenje
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se je zmanjšalo iz leta 2002 iz 33331 na 32869 v letu 2012. Po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije je leta 2002 je v mestu živelo 5878
tujcev, leta 2012 le še 2173. Predvsem je zanimivo priseljevanje in
odseljevanje v primerjanih letih. V mestno občino Velenje se je v letu 2002
priselilo 446 priseljencev, od tega iz tujine 268 oseb. Istega leta se je iz
občine odselilo 730 oseb, predvsem v druge občine. Zadnji migracijski
podatki dostopni za mesto Velenje so iz leta 2011. Iz tujine se je priselilo 245
oseb in iz drugih občin kar 1318. Večje razlike se kažejo v odseljevanju iz
mesta, izselilo se je kar 1667 oseb.
Narejena je bila projekcija prebivalstva obravnavanega območja, ki
predpostavlja uravnoteženost med številom priseljenih in odseljenih
prebivalcev. Po njej bi se naj število prebivalcev v prihodnosti še zniževalo,
bistveno se bo povečal delež starejših občanov. V prihodnosti bo občina
morala skrbno načrtovati število domov za starejše in oskrbovanih stanovanj,
po drugi strani pa bo treba starostnikom omogočiti čim bolj kakovostno
preživljanje tretjega življenjskega obdobja . Glede na posledice demografskih
sprememb v sodobnih družbah, ki bodo v prihodnosti še bolj spremenile
razmerja v strukturi prebivalstva tako na lokalni, regionalni in globalni ravni,
je potrebna čim bolj celovita obravnava in čimprejšnje konkretno ukrepanje
na vseh nivojih družbenega dogajanja.

4. 2 Narodna pripadnost
Velenje je tip novega mesta, manjšega urbanega centra, ki ga sestavljajo
pretežno priseljenci. Priseljevanje je bilo najbolj i ntenzivno ravno v obdobju
šestdesetih in sedemdes etih let dvajsetega stoletja. Današnja narodna sestava
Velenja je rezultat priseljevanj prebivalstva z drugih območij nekdanje
Jugoslavije. Priseljevanje se je okrepilo predvsem po letu 1965 (gospodarska
reforma v Jugoslaviji in odprtje meja) in je trajalo vse do osamosvojitve
Slovenije. V Sloveniji izstopa Velenje kot eno izmed mest, kjer je etnična
sestava najbolj pisana, odstotek slovenskega prebivalstva pa je med
najnižjimi (Zupančič, 2006) . Popis 2002 nam na ravni občin razkriva, da je
bilo 70, 5 %
etnično opredeljenega prebivalstva v občini Velenje
opredeljenih kot Slovenci. Delež Slovencev med opredeljenimi na tem
območju se je med popisoma 1991 in 2002 zmanjšal (leta 1991 je namreč
znašal 73, 4 %). Po zadnjih statističnih podatkih znaša delež tujcev v Velenju
6, 5 odstotka, kar je 2126 prebivalcev.
Narodnostna sestava prebivalstva je pomemben del kulturno - demografske
sestave Velenja. Izraža nekatere razlike med pripadniki različnih narodnosti.
Prebivalstvo sestavljajo priseljenci iz različnih slovenskih in takratnih
jugoslovanskih okolij, kar vpliva na pestro demografsko sestavo. Velenje je
torej izrazito etnično, jezikovno, versko in kulturno mešano naselje, v
katerem prevladuje priseljeno prebival stvo prve generacije. Odnosi med
priseljenci so se spremenili v devetdesetih letih. Zaradi krvave državljanske
vojne in med-etničnih spopadov na ozemlju Hrvaške, Bosne in Hercegovine,
Kosova in Makedonije se nekdaj složni pripadniki različnih narodov oddaljijo
in odnosi med posamezni mi skupinami narodov postanejo konfliktni.
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4. 2. 1. Spreminjanje narodne sestave
Za analizo spreminjanja narodne se stave Velenja smo zajeli podatke popisov
prebivalstva iz let 1971, 1981, 1991 in podatke zadnjega popisa prebi valcev
iz leta 2002. Vsi prikazani podatki so pridobljeni iz podatkovne baze
Statističnega urada Republike Slovenije. Za Velenje so z načilne spremembe v
skupnem številu prebivalcev in nihanja v številu opredeljenih za posamezne
narodne skupine med različnimi časovnimi obdobji. Med razlogi za
spreminjanje etničnega opredeljevanja p ri nekaterih posameznikih znotraj
različnih narodov je potrebno omeniti politične razmere med leti 1991 in 2002
in krizni čas pred razpadom Jugoslavije ter močno spremenjene politične in
identitetne razmere v pogojih nove samostojne slovenske države. Med vzroki
za upadanje števila pripadnikov posameznih etničnih skupin lahko omenimo
tudi drugačno opredeljevanje potomcev prve generacije priseljencev. Potomci
iz narodno heterogenih zakonov ali drugačnih življenjskih skupnosti se
opredeljujejo za drugačno narodno pripadnost kot starši .
Pred samo analizo je potrebno omeniti spremembe pri zbiranju podatkov o
narodni pripadnosti ob popisu leta 2002, zaradi česar ni mogoče izvesti
natančne primerjave med popisnimi podatki iz let 1971, 1981, 1991 in 2002.
V klasifikaciji prebivalstva po narodni pripadnosti se uvede trojno
opredeljevanje muslimanskega prebivalstva – Bošnjak, Musliman ali Bosan ci.
Muslimansko prebivalstvo se pri popisu leta 2002 opredeli na dva načina: kot
Muslimani v smislu etnične pripadnosti in kot Bošnjaki v skladu z ustavo
Federacije BiH. Termin Bošnjaki je stopil v veljavo leta 1994 in se nanaša na
»Bosanske Muslimane«. Kategorija Bosanci se uvršča v skupino narodno
neopredeljenih in jih nisem uvrstila v Tabelo 1, kjer so zajeti samo podatki
narodno opredeljenih.
Tabela 1: Narodna sestava Velenja na ravni občine
Popis leta 1971 Popis leta 1981 Popis leta 1991
38041
33428
SKUPAJ (število 29094
prebivalcev
Velenje)

Slovenci
Italijani
Madžari
Romi
Albanci
Bošnjaki
Črnogorci
Hrvati
Makedonci

Popis leta 2002

33331

občine

27218
16
25
388
10
863
8
179

31989
2
29
15
47

25415
2
25
22
118

55
1804
53
1344
1355

110
2251
68
2440
1737

23517
4
13
34
177
1276
31
1827
49
1083
1508

Muslimani
Srbi
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (citirano 20. 12. 2012)
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Število prebivalcev narodno opredeljenih kot Muslimani leta 1991 (2440) se
je ob popisu leta 2002 zmanjšalo na 1083. Prebivalci so se takrat opredelili
za Bošnjake (1276), Muslimane ali narodno neopredeljene Bosance (370) in
so najštevil čnejše narodne skupine v Velenju. V ospredju zanimanja je tisti
del prebivalstva, ki se je po metodologiji nekdanje jugoslovanske in
slovenske statistike do leta 1991 narodno opredeljeval za Muslimane. To je
seveda ožja kategorija od versko opredeljenih mu slimanov, ki poleg dela iz
Bosne in Hercegovine priseljenega prebivalstva zajemajo še del priseljenih iz
Sandžaka, večji del Albancev ter del Črnogorcev, Makedoncev in Romov. V
prvih popisih po drugi svetovni vojni so bili pripadniki te skupine največkrat
opredeljeni kot Jugoslovani. Šele v popisu leta 1971 se je narodna opredelitev
Musliman uveljavila do te mere, da se jih je tako opredelilo 179. Bošnjaki,
Muslimani in Bosanci so populacija, ki se je intenzivneje začela priseljevati v
šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. V Velenju jih ob popisu
leta 1981 živi 1344. O mejevanje vloge veroizpovedi in cerkve s stran i
tedanjega političnega režima je bil eden od problemov te skupine, zato so se
pripadniki teh skupin opredeljevali za »J ugoslovane « oziroma se niso
opredeljevali za nobeno skupino. Takšno (ne)opredeljevanje je bilo pogosto
tudi posledica kriznih političnih razmer, pogosto povezanih z med-etničnimi
odnosi med prebivalci nekdanje skupne države. Poleg Bošnjakov in
Muslimanov, ki skupaj predstavljata 7 odstotkov vseh prebivalcev občine
Velenje leta 2002, sta številčni tudi narodni skupini Hrvatov (1827 oseb) in
Srbov (1508 prebivalcev). Narodno neopredeljenih je 709 oseb (2 % celotne
populacije). Poleg tega se v popisu leta 2002 pojavi ka tegorija »niso želeli
odgovoriti «, za kar se odloči 1125 oziroma 3, 4 odstotka prebivalcev.
Popis leta 1971 nam na ravni občin razkriva najvišji delež (94 %) slovenskega
prebivalstva v primerjavi z ostalimi popisnimi leti. Narodno se je opredelilo
28 394 prebivalcev občine Velenje, kar je 98 odstotka vseh prebivalcev
občine Velenje. Po narodni pripadnosti se ni opredelilo 0, 7 odstotka (203)
prebivalcev, za 61 prebivalcev pa je podatek o narodni pripadnosti ostal
neznan. Iz Tabele 1 je razvidno, da je najv eč tistih, ki so se opredelili kot
pripadniki hrvaškega naroda (863 oseb), sledijo Albanci (388 oseb) in
Muslimani (179 prebivalcev). Priseljenci s Hrvaške so prevladovali do leta
1969, kasneje se delež priseljenih H rvatov zmanjšuje. V tem času v Velenju
živi razmeroma majhen delež prebivalstva, ki ga v večini ne uvrščamo v
klasične manjšinske skupnosti: Čehi, Bolgari in Črnogorci. Leta 1970 je
začela v migracijskih tokovih s Slovenijo prevzemati vodilno vlo go Bosna in
Hercegovina. Prebivalstvo se je izselj evalo predvsem iz najmanj razvitih
občin. Največ priseljevanja iz Bosne v Slovenijo je bilo vzdolž reke Save
(Banjaluka – Doboj – Tuzla) in od Zenice preko Sarajeva do Mostarja
(Trnovšek, 1996).
Leta 1981 se narodno opredeli 97, 2 odstotka prebivalcev Ve lenja, kar je 36
993 oseb. Za pripadnost večinskemu narodu se je opredelilo 31 989
prebivalcev oziroma 84 % vseh prebivalcev občine Velenje. Na novo se
pojavijo pripadniki srbskega (1355 oseb) in madžarskega naroda (29
prebivalcev). Pripadnikov hrvaškega n aroda je bilo 1804, kar je 4, 8 % vseh
prebivalcev in so še vedno najštevilčnejša narodna skupina. Izrazito se je
povečal delež pripadnikov narodno opredeljenih kot Muslimani iz 0, 6 % leta
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1971 na 3, 5 % leta 1981, kar je 1344 prebivalcev občine Velenje. Približno
100 prebivalcev je pripadnikov črnogorske ali makedonske narodne skupine.
Delež Albancev znaša le 0, 1 odstotek, kar je 47 prebivalcev. Popis leta 1991
je bil izveden v času osamosvajanja Slovenije, kar je lahko vplivalo na
izjavljanje posameznik ov o narodni pripadnosti. Delež slovenskega
prebivalstva se leta 1991 zmanjša na 73, 3 odstotka, kar je podobno
današnjemu stanju. Narodno se opredeli 32 612 oziroma 97, 5 odstotka
prebivalcev. Vlogo najštevilčnejše narodne skupine prevzamejo Muslimani
(2440 oseb), kar predstavlja 7, 3 % celotne populacije občine Velenje. Sledijo
Hrvati (2251 prebivalcev) in pripadniki srbskega naroda (1737 oseb). Število
Albancev je 118, kar pomeni da se je njihov delež zvišal na 0, 4 odstotka vseh
prebivalcev občine Velen je. Albanci so se kot ekonomski migranti
priseljevali v Slovenijo predvsem iz zahodnega dela Makedonije in Kosova.

4. 3. Verska sestava
Verska pripadnost je še ena kulturna značilnost, ki jo bomo preverili na
izbranem območju. Versko sestavo (religiozna sestava) lahko imenujemo tudi
verska pripadnost ljudi in se kaže na vsakem koraku in v številnih oblikah
(načinu življenja in gospodarjenja, videzu naravne in kulturne pokrajine,
arhitekture, običaji, vlogi žensk in starih ljudi, idr.). Vplivi so obsežni ter
prepleteni in se jih v vsakdanjem ž ivljenju niti ne zavedamo. Dejansko
sestavo prebivalstva po veroizpovedi težko izvemo, saj so odgovori na
popisna vprašanja subjektivni. Veroizpoved ljudje večinoma podedujemo od
svojih prednikov. Večina svojo veroiz poved obdrži kot del tradicije oziroma
kot del družinskih običaj ev, ki jih nato prenašajo iz roda v rod. S povojnim
priseljevanjem prebivalstva iz drugih jugoslovanskih republik so prišli v
Velenje tudi pripadniki drugih veroizpovedi. P ravoslavni veroizpovedi
pripadajo pripadniki srbske, črnogorske in makedonske narodnosti, muslimani
pa izvirajo večinoma iz Bosne in Hercegovine ter Albanije. Osredotočila sem
se na popisa iz leta 1991 in 2002 zaradi primerljivosti popisov. Zadnji popis
pred letom 1991, ki j e vseboval vprašanje o verski pripadnosti je bil izveden
leta 1953. Težave pri ugotavljanju verske sestave predstavljata kategoriji
»neznano« in »ni želel odgovoriti «. Leta 1991 se za kategorijo »neznano«
opredeli 6850 oseb, kar je 20, 5 % vsega prebivalst va Velenja. Ob popisu
prebivalstva 2002 se delež zmanjša na le še 7 odstotkov (2283 oseb). Na
vprašanje o veroizpovedi leta 1991 ni želelo odgovoriti 4, 7 % vprašanih
(1550 prebivalcev). Ob naslednjem popisu se delež poveča za 9 odstotkov.
Leta 2002 na vprašanje o veroizpovedi ne odgovori 4552 oseb, kar predstavlja
13, 7 % vsega prebivalstva.
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Tabela 2: Prebivalstvo po veroizpovedi, občina Velenje
Veroizpoved
Popis 1991
Popis 2002
28872
17826
Katoliška
Pravoslavna

1722

1619

Islamska

2417

2895

Protestanska

61

52

Ni vernik (ateist)

1419

3042

Ni želel odgovoriti

1550

4552

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (citirano 29. 12. 2012)
Po popisu prebivalstva leta 1991 največji delež opredeljenih po veroizpovedi
pripada katolikom (28872 oseb, kar predstavlja 86, 3 odstotka prebivalcev
občine Velenje). Sledijo jim pripadniki islamske (2417 oseb oziroma
približno 7 odstotkov vseh prebivalce v) in pripadniki pravoslavne
veroizpovedi (1722 oseb, kar je 5 odstotkov celotne populacije). 1419 oseb
(4, 2 %) se izreče za nevernike oziroma ateiste. Zanemarljiv delež (0, 1
odstotka vsega prebivalstva) predstavljajo protestanti. Če primerjam popisne
podatke iz let 1991 in 2002 (Tabela 2 ), ugotovimo določene spremembe pri
izražanju veroizpovedi. Zaznan je upad opredeljevanja po veroizpovedi pri
katolikih (za 32, 8 odstotka). Delež katolikov znaša leta 2002 53, 5 odstotka
(17826 oseb) vsega prebivalstva o bčine Velenje. Zmanjša se tudi delež
pravoslavnih (za 0, 2 odstotka). Zaznati je porast prebivalcev občine Velenje,
ki so se opredelili za islamsko veroizpoved za 1, 5 %. Leta 2002 se za
islamsko veroizpoved odloči 2895 oseb. Poveča se delež tistih prebiva lcev, ki
so se opredelili za nevernike za 4, 9 odstotka. Delež ateistov leta 2002 znaša
9, 1 odstotka, kar predstavlja 3042 prebivalcev.
Spreminjanje števila pripadnikov posamezne veroizpovedi je mogoče pripisati
različnim razlogom. Razloge je treba iskat i v procesih migracij (predvsem
procesi priseljevanja z območij nekdanjih jugoslovanskih republik v času vojn
na Balkanu), spremembe na račun prehajanja od ene veroizpovedi k drugi in
predvsem drugačno opredeljevanje potomcev.

4. 4. Jezikovna sestava
Jezik igra pomembno, pogosto tudi ključno vlogo pri oblikovanju in
ohranjanju etničnih skupnosti. Jezik se prenaša iz generacije v generacijo
predvsem v okviru družine. Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina, vendar so
na posameznih območji v uporabi tudi d rugi jeziki, najbolj tisti jeziki iz
območja, od koder prihaja največ priseljencev. Jezik najbolj določa
priseljence v slovenskem govornem okolju, kar je značilno tudi za priseljence
in njihove potomce v Velenju. Z razpadom nekdanje Jugoslavije in v času
slovenskega osamosvajanja postane jezikovno razlikovanje eno izmed
sredstev vzpostavljanja identitete. Za lažje razumevanje jezikovnih skupin
znotraj nekdanje skupne države Jugoslavije so predstavlje ne nekatere razlike
med jeziki. Slovenski, hrvaški, srbski in bosanski jezik so se razvili iz
22

zahodne južnoslovanske skupine . Razlike med bosanskim, hrvaškim in
srbskim jezikom se pojavljajo predvsem v besedišču, kar ne pomeni, da ne
obstajajo tudi druge razlike. Razlika med srbskim in hrvaškim jezikom je tudi
v uporabi različne pisave (cirilice in latinice). Na jezikovne razlike je
vplivala tudi zgodovinska delitev balkanskega prostora na zahodno katoliško
in vzhodno pravoslavno cerkev. N eposredno srečanje z islamom pa prinese
nekatere inovacije v narodno , materialno in duhovno kulturo. Hrvaški in
slovenski jezik sta se oblikovala na področju vpliva katoliške cerkve, srbski
nastane na območju prevlade pravoslavstva, medtem ko je bosanski jezik
nastal nekje vmes in je njegov nastanek povezan s prihodom islama.
4. 4. 1. Materni jezik
Materni jezik ali materinščina je jezik, ki se ga običajno naučimo kot prvega
in se v njem najlažje izražamo . Če pa se naučimo dveh ali več jezikov, pa je
materni jezik tisti, ki ga posameznik sam opredeli kot takega . Materni jezik se
praviloma ne spreminja tako kot narodnost in veroizpoved. Večinoma v
narodno mešanih skupnostih nastopata dva jezika, kar je značilno predvsem za
družine priseljencev. Otroci v takšnih družinah so od rojstva dvojezični in
imajo dva materna jezika. Ob popisu je na vprašanje o maternem jeziku
možno podati samo en odgovor. Potomci se v teh družinah odločajo za en sam
jezik kot materni in še ta se lahko ob različnih popisih spreminja. Po zadnjem
popisu prebivalstva leta 2002 predstavljajo težavo spremenjene ka tegorije
maternega jezika s pod ročja bivše Jugoslavije. Uvedeni sta bili tudi novi
kategoriji: bosanski in črnogorski materni jezik.
Tabela 3: Materni jezik, občina Velenje
Popis leta 1991
Popis leta 2002
Število prebivalcev
42674
33331
Slovenski
33762
25042
Italijanski
5
11
Madžarski
31
11
Romski
22
27
Albanski
121
197
Bosanski
/
2100
Hrvaški
1812
1983
Makedonski
72
41
Nemški
13
10
Srbski
539
1091
Srbsko-hrvaški
4856
1903
Drugi
156
98
Neznano
1227
817
Vir: Statistični urad Republike Slov enije (citirano 29. 12. 2012)
Popis leta 1991 je imel dve različni jezikovni kategoriji maternega jezika:
srbsko-hrvaški in hrvaško srbski. Za lažjo primerjavo med dvema popisoma
sem kategoriji združila v eno samo: srbsko -hrvaški materni jezik. Podatki
popisa leta 2002 kažejo, da je slovenščina materni jezik 75 odstotkov
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prebivalcev občine Velenje. V primerjavi z letom 1991 se je število
prebivalcev Velenja, katerih materni jezik je slovenščina, znižal za 8720 oseb
oziroma za 4 odstotke. Podatki popisov v letih 1991 in 2002 kažejo, da je
prihajalo do spreminjanja izjav pri maternem jeziku. Najmanjše spremembe je
opaziti pri slovenskem in hrvaškem maternem jeziku. Največ sprememb je pri
kategoriji srbsko-hrvaški jezik. Leta 1991 je 4856 oseb (11 odstotkov vs eh
prebivalcev Velenja) navedlo srbsko -hrvaški jezik kot svoj materni jezik.
Leta 2002 je le 1903 oseb (osem odstotkov) ponovno izjavilo, da je njihov
materni jezik srbsko -hrvaški. Povečal pa se je delež prebivalstva, ki je izbral
srbski jezik kot svoj mat erni jezik, za dva odstotka. Leta 1991 je 539
prebivalcev (1, 2 %) izbralo srbski jezik kot svoj materni jezik, leta 2002 je
to storilo 1091 oseb (3, 2 odstotka vseh prebivalcev). Ob popisu leta 2002 se
je za novo uvedeno kategorijo bosanski jezik odločil o 2100 prebivalcev (šest
odstotkov vseh prebivalcev). Leta 2002 se je za polovico zmanjšalo število
prebivalcev Velenja, ki so govorili druge materne jezike.

4. 5. Multikulturna družba
Dandanes je multikulturnost povezana predvsem z nastopom modernih
migracij, ki povzročajo množična premikanja ljudstev oziroma kultur preko
meja svojih nacionalnih držav. Migracije pojmujemo kot do neke mere
prisiljen pojav, saj imamo po navadi v mislih ekonomske migracije – ko
skupine ljudi migrirajo v upanju na boljši zas lužek; ali pa jih razumemo kot
politične migracije – kot posledico vojn, bežanja pred oblastjo, iskanja
političnega azila itd. Vendar pa je značilnost modernih družb, ki jih označuje
velika intenzifikacija migracij, prav v tem, da migracije niso zgolj pris iljene,
temveč vsaj do neke mere prostovoljne. Migracije tako prispevajo k
preseljevanju ljudi po svetu, s čemer prispevajo k mešanju različnih kultur na
enem prostoru, s tem pa ustvarjajo kulturno heterogene družbe. Kulturna
raznolikost, ki je posledica p reseljevanj ljudi v modernem svetu, predvsem
vpliva na kulturno identiteto nacionalnih držav.
Razlike med narodi obstajajo in dvomim, da bodo kdaj izginile. Tudi med
Slovenci in narodi bivše Jugoslavije obstajajo razlike. Za slovensko družbo
predstavljajo priseljenci velik izziv. Velenje se sooča z dejstvom
večnarodnostne podobe same družbe in multikulturalizmom 21. stoletja. Vse
sodobne družbe se morajo ukvarjati s pojavom multikulturalizma, tudi če ga
zanikajo. Ljudje pripadamo neskončni raznolikosti dru žbenih skupin.
Razlikujemo se glede na spol, družbeni razred, etnično pripadnost, religijo,
vrednote in prepričanja. Stvari in pojavi, ki se razlikujejo od vzorcev, ki jih
srečujemo v vsakdanjem življenju , obravnavamo z neko distanco, previdnostjo
in lahko tudi z odporom. Ena izmed skupin, ki predstavljajo kategorijo tujosti
so tudi priseljenci, še posebej tisti, ki prihajajo iz okolij, ki se etnično,
kulturno, versko in politično očitno razlikujejo od domačega okolja.
Priseljenci so ena izmed tistih družbe nih skupin, ki so zaradi svoje
drugačnosti (pa naj gre za etnično, kulturno ali religijsko drugačnost, za
njihove običaje in navade ali pa za njihovo barvo kože) obravnavani na
podlagi nekih stereotipnih predstav in so zato pogosto najbolj na udaru
predsodkov. Značilnost predsodkov je, da sodbe, vedenje in a rgumenti, na
katerih predsodki temeljijo, niso preverjeni ali utemeljeni. Spremljani so z
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intenzivnimi, sovražnimi emocijami. Predsodki negativno vplivajo na
medosebne in medskupinske odnose. Negativni e tnični predsodki nastanejo na
napačni, neupravičeni generalizaciji in so izredno odporni do sprememb ter
temeljijo na odklanjanju in sovražnosti do pripadnikov posameznih etničnih
skupin.
Jugoslavija, v 70-tih in 80-tih letih poznana kot relativno razvita država, ki je
iz druge svetovne vojne izšla popolnoma uničena, podobno kot današnja
Bosna in Hercegovina, brez večjih industrijskih centrov, v glavnem kmečko podeželsko naravnana, je težila k čimprejšnji modernizaciji in razvoju v
multietnično državo, ki se je želela znebiti priokusa balkanske temačnosti.
Zaradi verskega, narodnostnega in različnega zgodovinskega ozadja svojih
državljanov je bila v osnovi konfliktno zastavljena država, ki je ob enem
kazala vse znake demokracije in totalitarne lastnosti. Bi la je država zavidljive
socialne enakosti in politične neenakosti. Najverjetneje so se temelji
ksenofobije in netolerance začeli postavljati z množičnimi notranjimi
migracijami v 60-tih in 70 -tih letih, ko je delovna sila začela migrirati na
zahod oziroma sever Jugoslavije, torej v Slovenijo. Začetek sodobne
slovenske ksenofobije in ekstremnosti se je zgodil ob stiku Slovencev z
delovno silo iz juga države oziroma ob stiku z njihovo kulturo. Nestrpnost
Slovencev do narodov bivše Jugoslavije se je začela zao strovati v začetku
osemdesetih let zaradi takratne družbene klime in vse bolj kriznih razmer v
Jugoslaviji. Imigranti so tista skupina, ki je najbolj občutila rojstvo sodobne
ksenofobije in nacionalizma v Sloveniji. Do njih je slovenska družba začela
gojiti vedno bolj omejevalni odnos. Poudarjena nacionalna zavest in krepitev
tako pozitivnega kot negativnega nacionalizma, sta spremenila med -etnične
odnose v Sloveniji, ki so se začeli slabšati v začetku osemdesetih, izvorno pa
sežejo v 60. in 70. leta, v čas prvih množičnih notranjih migracij.
4. 5. 1. Izvor priseljencev
Priseljensko prebivalstvo poleg priseljencev vključuje tudi njihove otroke, ki
so imeli prvo prebivališče v Sloveniji (ne glede na dejanski kraj rojstva). V
literaturi se za otroke priseljen cev običajno upo rablja izraz priseljenci druge
generacije. Raziskovanje je usmerjeno v proučevanje priseljencev samih, saj
so ti bolj opazni in je njihovo družbeno vključenost nekoliko lažje ugotavljati
kot potomce priseljencev. Sama med priseljence ozirom a prvo generacijo
priseljencev prištevam tiste, ki so se v Slovenijo priselili po končanem
osnovnem šolanju oziroma pri približ no petnajstih letih, ko so iz Bosne in
Hercegovine prišli v Slovenijo zaradi zaposlitve in nadaljevanja šolanja.
Njihovo prvo pre bivališče je bila v primeru Velenja Bosna in Hercegovin a ali
Hrvaška.
Potomci priseljencev oziroma druga generacija so tisti, ki so se v Sloveniji
rodili ali se priselili v Slovenijo, ko so imeli tri leta ali manj. Šolali so se v
Sloveniji in zdaj živijo v Sloveniji. Druga generacija priseljenk in
priseljencev je razdvojena med dvema okoljema, do česar lahko pride zaradi
dveh procesov. V prvem primeru se posameznik počuti kot član nove
skupnosti ter se z njo identificira, a ga slednja zavrača oziroma obra vnava kot
tujca. V drugem primeru pa gre za osebnost, na katero oblikovanje je v
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mladosti močno vplivalo stigmatiziranje ter ksenofobija okolice. To lahko
povzroči, da posameznik zavrača del lastne identitete. Obstajajo tudi velike
medgeneracijske razlike med priseljenci in njihovimi otroki. Prvi so prinesli s
seboj v tujino določen sistem vrednot, svoje nacionalne in kulturne
posebnosti ter občutek pripadnosti lastnemu kulturnemu okolju, narodu in
domovini. V zavesti njihovih potomcev pa nastane navzkrižj e dveh kulturnih
tradicij, dveh jezikov in dveh načinov življenja.
V slovenski zakonodaji se za opredelitev pojma priseljenec uporabljata dve
merili: časovno obdobje bivanja v državi sprejemnici ter definicija
prebivališča. O opredelitvi pojma priseljenec je v Resoluciji o imigracijski
politiki Republike Slovenije (Uradni List Republike Slovenije, š t. 40/99)
zapisano: »Pojem priseljenca (imigranta) je za oblikovanje imigracijske in še
posebno integracijske politike klju čnega pomena. Razli čne države uporabljajo
različna merila za opredelitev priseljenca, ki so obi čajno vezana na definicijo
prebivališč(a) oziroma prisotnosti v državi in zunaj nje ter časovno obdobje.
Resolucija za časovno obdobje šteje eno leto od datuma prijave prebivali šča v
Republiki Sloveniji, za tujce na p odlagi odobrenega dovoljenja za prebivanje
v trajanju najmanj enega leta. « V metodoloških pojasnilih Statističnega urada
Republike Slovenije ob popisu 2002 je mogoče zaslediti naslednjo opredelitev
priseljenca: »Priseljenec je prebivalec , ki je imel prvo prebivali šče zunaj
Slovenije in v Sloveniji prebiva najmanj eno leto. «
Pri analizi ankete je bilo obravnavano priseljensko prebivalstvo večinoma iz
Bosne in Hercegovine. Na kratko sem opisala zgodovino izvornega območja
priseljencev. Od 7. stoletja naprej je bilo območje Bosne in Hercegovine
poseljeno s slovanskimi narodi. V 12. stoletju se je začela razvijati državnost,
vendar je bilo območje v drugi polovici 15. stoletja vključeno v turško
cesarstvo. Po večstoletni turški vladavini in v plivu islama je območje
okupirala (1878) in anektirala (1908) Avstro -Ogrska. Po prvi svetovni vojni
je bila vključena v Jugoslavijo, leta 1945 pa je postala ena izmed
jugoslovanskih republik. Neodvisnost so razglasili leta 1992, sledili sta
srbska agresija, med-etnični spopadi in večletna krvava vojna. Po Daytonskem
sporazumu leta 1995 je bila začasno oblikovana država z dvema federalnima
enotama: bošnjaško-hrvaška Federacija BiH in Republika Srbska. Po popisu
prebivalstva iz leta 1991 je v Bosni in Hercego vini živelo 44 % Bošnjakov, 31
% Srbov in 17 % Hrvatov. Vojna je povzročila velike migracije in
izseljevanje, ogromne človeške žrtve in padec naravnega prirasta. Izvorno
okolje priseljencev je kot vidimo izrazito multikulturno.
Anketiranih priseljencev je 46 (31 odstotkov vse anketiranih), 20 (43
odstotkov priseljencev) je predstavnic ženskega spola in 26 moških (57 %).
Kar 78 odstotkov priseljencev (36 oseb) je iz Bosne in Hercegovine, 6
priseljencev (13 odstotkov) prihaja iz Hrvaške, trije so iz Slovenij e (7
odstotkov) in en priseljenec je iz Italije. Anketa je zajemala štiri vprašanja
namenjena priseljencem: država in kraj prvega prebivališča, vzrok selitve in
leto priselitve v Velenje.
Največ anketiranih se je priselilo v Velenje med leti 1971 in 1987. Anketirani
priseljeni v tem času so večinoma iz Bosne in Hercegovine (32 oseb oziroma
26

70 odstotkov vseh priseljenih). Trideset odstotkov priseljenih (14 oseb) se v
Velenje priseli po osamosvojitvi Slovenije. V obdobju 1970 -1991 se je v
Velenje priselilo 4179 oseb. Ob popisu prebivalstva leta 2002 je za državo
prvega prebivališča izbralo Bosno in Hercegovino 3991 oseb, 916 oseb
Hrvaško ter 668 priseljencev Jugoslavijo. Po letu 1991 se je v Velenje
priselilo 14 oseb (30 odstotkov vseh priseljencev). Trije an ketirani priseljenci
so iz Slovenije in so kot vzrok selitve navedli zaposlitev. Prihajajo iz Celja,
Novega mesta in Murske Sobote. Italijan se je priselil iz Trsta zaradi
spremembe stanovanjskih razmer leta 2002. Šest Hrvatov se je priselilo iz
Pulja, Zagreba, Krapine in Čakovca. Dva priseljenca nista želela navesti
vzroka selitve. Priseljeni (3) iz Čakovca in Krapine so prišli v Velenje zaradi
zaposlitve, priseljenka iz Pulja zaradi poroke. Največ priseljenih iz tujine je
prišlo iz Bosne in Hercegovine. V največji meri so se v Velenje priselili v
sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja, torej v obdobju najbolj
intenzivnega priseljevanja v Slovenijo. Med priseljenci prevladuje moška
populacija (20 oseb), kar je pogosto značilnost priseljevanja. V Vel enje so se
priseljevale tudi ženske v sklopu migracijskih tokov združevanja družin ali pa
kot samostojne iskalke zaposlitve. Najpogostejša vzrok selitve priseljencev iz
Bosne in Hercegovine je bila zaposlitev (25 oseb oziroma 54 odstotkov
anketiranih priseljencev). Osem predstavnic ženskega spola je prišlo v
Velenje zaradi poroke. Dva priseljenca in ena priseljenka so prišli v Velenje
zaradi izobraževanja ter kasnejše zaposlitve. Največ priseljenih (13 oseb) je
iz federativnega dela Bosne in Hercegovine Rep ublike Srbske (občine Teslič,
Banja Luka, Doboj, Prijedor) ter občine Tuzla z okolico (11 priseljencev).
Dvanajst priseljencev prihaja iz ostalih delov federacije Bosna in
Hercegovina (Gradačac, Jajce, Tešanj, Travnik, Zenica) in distrikta Brčko
(formalno je del obeh entitet Bosne in Hercegovine).
4. 5. 2. Medsebojni odnosi
Velenje je več-etnično mesto. Etnična pestrost je posledica sodobnih procesov
priseljevanja in spreminjanja političnih meja. Pretežni del priseljenske
populacije še vedno sestavljajo pr ipadniki prve generacije, postopno pa se
oblikuje druga in tudi že tretja generacija priseljencev. Po letu 1991 so
nastale na nekdanjem jugoslovanskem območju nove meje in začelo se je
preseljevanje, vračanje, beg, izgon. Pripadniki nekdanjih jugoslovanski
narodov so v Sloveniji postali odrezani od matice, vsak s svojimi težavami, ki
jih ni bilo malo: vojna, smrt, spori z okoljem, šovinizem, nacionalizem,
brezposelnost.
V obdobju številčnejšega priseljevanja s povečano potrebo po delovni sili, so
v Velenje prišli državljani manj razvitih republik tedanje Jugoslavije.
Priseljenci so si v novem okolju postopoma začeli ustvarjati domove, imeli so
otroke. Domače prebivalstvo je nanje gledalo kot na južne sosede s posebnimi
manirami, ki so v Velenju zato, da opr avljajo slabše plačana ter neugledna
dela, ki jih domačini raje ne bi opravljali. S spremembo družbenih razmer se
je spreminjal tudi odnos domačega prebivalstva do priseljencev, tedaj mnogih
že ustaljenih prebivalcev Slovenije. Priseljenci so ohranili svoj način
življenja ter stike s svojim rodnim okoljem ter so se le s težavo ali pa se
sploh niso prilagodili slovenskemu kulturnemu okolju. Še danes je boleča
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tema nestrpnost in stigmatizacija vseh, ki ne spadajo v neki družbeni okvir.
Stare generacije prenaš ajo zgodbo o tako imenovanih južnjakih na mlade
generacije, v okviru stigme na podlagi nacionalne pripadnosti pa spadajo vsi,
ki so na nek način zaznamovani z naslovom ali nadimkom južnjak, pa naj bo
to z imenom, ki so mu ga nadeli starši, ali pa priimkom na ić, čeprav so bili
rojeni v Sloveniji in naj bi po slovenski zakonodaji bili Slovenci.
Z anketnim vprašalnikom so me zanimali tudi medsebojni odnosi med
anketiranim. S sklopom štirih vprašanj sem želela izvedeti ali anketirani
prebivalci Velenja opažaj o nesporazume oziroma konflikte s pripadniki
drugih narodnih skupin.
Graf 7: Prisotnost konfliktov v Velenju

Vir: terensko anketiranje 2012 (citirano 20. 12. 2012)
Graf 7 prikazuje rezultate anketiranih na vprašanje o konfliktnosti med
pripadniki različnih narodov. 111 anketiranih (74 odstotkov) opaža
konfliktnost med prebivalci Velenja, medtem ko 39 vprašanih (26 odstotkov)
zanika obstoj oziroma ne zaznajo napetosti med pripadniki različnih narodov.
Med priseljenci 35 odstotkov vseh anketiranih prisel jencev (16 oseb) ne opaža
prisotnosti konfliktov in med potomci samo dva (osem odstotkov vseh
potomcev) zanikata prisotnost konfliktov. Mlajše generacije opažajo in
verjetno tudi doživljajo več konfliktov, kot starejši anketirani. Potomci so
verjetno doživ eli kakšno slabo izkušnjo v zvezi s svojo etnično pripadnostjo.
Nekje od osnovne šole je čas, ko so se začeli srečevati z vprašanjem etnične
pripadnosti. Leta obiskovanja osnovne šole pri potomcih priseljencev,
sovpadajo z leti po osamosvojitvi Slovenije i n vojne na Balkanu.
Graf 8 predstavlja analizo vzrokov nesporazumov, ki so jih navedli vsi
anketirani. Po mnenju večine anketiranih prihaja do nesporazumov največ
zaradi drugačnih običajev, kulture, zgodovine in jezika različnih narodov.
Takšnega mnenja je kar 44 odstotkov vseh anketiranih oziroma 66 oseb. 44
anketiranih (29 odstotkov) je izbralo odgovor, da prihaja do konfliktov zaradi
nestrpnosti (pomanjkanje tolerance) domačinov. Devetnajst odstotkov (29
oseb) anketiranih vidi problem v nestrpnosti pri seljencev, zaradi katerih
prihaja do nepotrebnih konfliktov. Pri domačinih se kažejo vzroki za
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nestrpnost, kot so strah pred nacionalno ogroženostjo in vedno bolj tudi strah
pred nezaposlenostjo zaradi priseljevanja. Istočasno nastopajo ideološki in
ekonomski vzroki, kar je nedvomno značilnost krizne situacije.
Graf 8: Vzroki konfliktov v Velenju

Vir: terensko anketiranje 2012 (citirano 20. 12. 2012)
Grafično sem ponazorila tudi mesta, kjer po mnenju anketiranih najpogosteje
prihaja do nesporazumov. Zar adi različnih starostnih skupin in zaposlitvenega
statusa ter drugačnih načinov preživljanja prostega časa vprašanih, je tudi
doživljanje nesporazumov različno. Največ jih zazna konflikte na raznih
javnih mestih (49 odstotkov oziroma 74 anketiranih). 27 od stotkov oziroma
41 anketiranih je mnenja, da je največ konfliktov med pripadniki različnih
narodov v strnjenih blokovskih naseljih Gorica, Šalek in Kardeljev trg.
Sedemnajst anketiranih (11 %) največ konfliktov opazi na območju Šolskega
centra Velenje. Tak šno mnenje so podali udeleženi v izobraževanju na
omenjenem šolskem območju in so posredno doživeli ali so bili neposredno
udeleženi v enem izmed konfliktov. Napetosti med pripadniki različnih
narodov je na samem delovnem mestu opazilo osem odstotkov vseh
anketiranih (12 oseb). Priseljenci največ konfliktnosti opazijo na javnih
mestih (24 oseb oziroma 52 odstotkov vseh priseljencev), blokovskih naseljih
devet priseljencev (20 %) in na delovnem mestu 17 odstotkov priseljenih
(osem oseb). Potomci priseljencev , ki pripadajo mlajšim generacijam, so za
kraj, kjer prihaja do največ konfliktnosti med pripadniki različnih narodov,
izbrali javna mesta. Za ta odgovor se je opredelilo 54 odstotkov vseh
potomcev (13 oseb). Konflikte na delovnem mestu opazijo štirje poto mci (17
odstotkov vseh potomcev), trije (13 %) v blokovskih naseljih, dva (8 %) na
šolskem območju in trije so izbrali odgovor »drugo«.
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Graf 9: Pogosta mesta nesporazumov

Vir: terensko anketiranje (citirano 20. 12. 2012)
Zanimivo je predvsem zadn je vprašanje v sklopu medsebojnih odnosov
anketiranih prebivalcev Velenja. Zanimalo me je s katerimi narodnimi
skupinami so anketirani v najslabših odnosih oziroma s katero skupino
opažajo napetosti. Rezultate prikazuje Graf 10. Največ anketiranih je izbra lo
Albance kot narodno skupino s katero se najmanj razumejo. Za to možnost se
je odločilo 46 anketiranih (30 % vseh vprašanih).
Graf 10: Napetosti med narodnimi skupinami

Vir: terensko anketiranje (citirano 20. 12. 2012)
Sledijo Hrvati s katerimi se n e razume 22 oseb oziroma 15 odstotkov vseh
anketiranih. Z devetimi odstotki so na tretjem mestu po »nepriljubljenosti «
Srbi, za kar se je odločilo 13 oseb in devet odstotkov anketiranih (13 oseb) se
ne razume z domačini Slovenci. Najmanj napetosti anketira ni opazijo z
narodnimi skupinami Muslimani (3 % oziroma 5 oseb), Bosanci (2 % oziroma
4 osebe) in Bošnjaki (1 % oziroma 2 osebi). Trinajst oseb (9 %) je izbralo
odgovor »drugo « in 33 oseb (22 %) na vprašanje ni želelo odgovoriti.
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Devet priseljencev (20 % vseh priseljencev) se ne razume najbolje s Slovenci.
28 odstotkov priseljencev (13 anketiranih) je v najslabšem odnosu z Albanci.
Pet priseljencev (11 %) se ne razume z narodno skupino Hrvati. Kar štirinajst
priseljencev (30 %) na vprašanje ni želelo odgov oriti. Najmanj konfliktnih
odnosov imajo vprašani priseljeni z Muslimani, Srbi in Bosanci. Dvanajst
potomcev (polovica vseh anketiranih potomcev) ima najslabše odnose z
Albanci. Štirje potomci (17 %) se ne razumejo najbolje s Hrvati in štirje niso
želeli odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Dva potomca (osem odstotkov vseh
potomcev) sta v slabih odnosih z Muslimani in en potomec (4 %) s Slovenci
ter en s Srbi.
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5. NARODNA IDENTITETA IN JEZIKOVNA SESTAVA
Anketa analize narodne ident itete in jezikovne sestave prebivalstva Velenja je
bila izvedena jeseni leta 2012. Razdeljenih je bilo 300 vprašalnikov , 100
vprašalnikov je bilo odnešenih delavcem Premogovnika Velenje, ostalih 200
je bilo rešenih na samem terenu v centru mesta Velenje. V analizo ankete sem
zajela 150 primerno rešenih vprašalnikov . Med anketiranimi je tudi ena
generacija priseljencev in potomcev priseljencev iz Bosne in Hercegovine.
Trije priseljenci so iz ostalih slovenskih občin. Potrebne podatke sem zbrala s
pomočjo anketnega vprašalnika (v prilogi). Vprašalnik je bil anonimen in je
anketirancu vzel približno 5 minut. Vseboval je 17 vprašanj, za analizo nisem
uporabila vseh, osredotočila sem se le na nekatera, ki so mi pomagala priti do
opisanih sklepov. Anketirancem sem razložila, zakaj potrebujem njihovo
sodelovanje in jih prosila za verodostojne odg ovore. Svojo nalogo so sprejeli
resno in odgovorno. Opozorila sem jih tudi, da sem na voljo za razlago
vprašanj, če bi bili v dvomih. Pri obdelavi nekaterih podatkov sem izr ačunala
odstotke za lažjo ponazoritev rezultatov.
Rezultate ankete sem razdelila na tri dele po različnih skupinah. Prva skupina
zajema vse anketirane in je pri obdelavi podatkov in ponazarjanju rezultatov
ločena od druge skupine, ki je zajela priseljence in od tretje, ki ponazarja
dobljene podatke potomcev priseljencev. V anketi me je poleg podatkov o
anketirancih zanimalo vprašanje medsebojnih odnosov, kateri jezik
uporabljajo anketiranci v zasebnem življenju, narodna pripadnost in izvor
priseljencev. Pri večini vprašanj se je dalo izbirati med že podanimi odgovori.
V anketi je sodelovalo 150 anketirancev. 76 anketiranih je ženskega spola, 74
anketirancev pa moškega. Starost najmlajšega anketiranega je 16 let,
najstarejši vprašani je star 62 let. Delež p riseljencev je 30, 7 % (46 oseb) od
vseh anketiranih. Potomcev priseljencev je 16 odstotkov (24 oseb). Starostni
razred priseljencev je od 44 do 62 let, potomce priseljencev sem uvrstila v
starostni razred do 35 let.

5. 1. Izobrazba in zaposlitveni status
Največ anketiranih (103 oziroma 68, 7 odstotkov ) ima dokončano srednjo
šolo, kar 17 anketiranih (11, 3 odstotkov) ima končano samo osnovno šolo.
Višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo ima 27 vprašanih (18 %), za tri
anketirane podatek o izobrazbi ni znan. Kot je razvidno iz Grafa 1 je v
skupini priseljencev (46 oseb) dosežena izobrazba podobna.
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Graf 1: Dosežena izobrazba anketiranih 2012

Vir: terensko anketiranje Velenje (citirano 23. 12. 2012)
74 odstotkov priseljencev (34 oseb) ima dokončano sre dnjo šolo, osnovno
šolo je končalo 8 priseljencev (17 odstotkov), trije imajo končano višješolsko
oziroma visokošolsko izobrazbo in za enega priseljenca podatek o izobrazbi
ni podan. Med potomci priseljencev (24 oseb) je največ tistih, s končano
srednjo šolo (17 oseb oziroma 71 odstotkov), štirje so dokončali višješolsko
izobrazbo, dva samo osnovno šolo in za enega potomca priseljencev podatek o
izobrazbi ni znan.
Graf 2 nam prikazuje status zaposlitve pri anketiranih. 47 odstotkov
anketiranih (70 oseb) pr edstavljajo priseljenci in njihovi potomci. Vprašani so
lahko izbirali med šestimi že podanimi odgovori zaposlitvenega statusa:
brezposelna oseba, zaposlena oseba, samostojni podjetnik, kmetovalec, dijak
ali študent ter kot zadnja kategorija upokojenec. Na jveč je zaposlenih oseb,
kar 47 odstotkov (70 anketiranih). 21 odstotkov oziroma 31 oseb je dijakov
ali študentov. Brezposelnih je 22 anketiranih (14, 7 odstotkov vseh vprašanih)
in upokojenih je 13, 3 odstotkov populacije (20 oseb). Za kmetovalca so se
opredelili štirje anketirani.
Med priseljenimi je najvišji delež pri kategorijah »zaposlena oseba« in
»upokojenec«. Zaposlenih je 52 odstotkov oziroma 24 priseljenih, upokojenih
pa 16 priseljenih oziroma 35 odstotkov. Velik delež upokojenih med
priseljenimi gre pripisati hitremu upokojevanju zaposlenih kot rudarji
(predčasno upokojevanje delavcev z dodano dobo ) v Premogovniku Velenje.
Pet priseljencev (11 odstotkov) je brezposelnih. Pri potomcih priseljencev je
status zaposlitve drugačen, zaradi mlajše staro stne kategorije. Največji je
delež študentov oziroma dijakov (46 odstotkov oziroma 11 oseb). Sedem
potomcev je zaposlenih (29 odstotkov), trije potomci so brezposelni (12, 5
%), dva sta izbrala kat egorijo »kmetovalec « in en potomec je samostojni
podjetnik.
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Graf 2: Zaposlitveni status anketiranih 2012

Vir: terensko anketiranje Velenje (citirano 23. 12. 2012)

5. 2. Pogovorni in materni jezik
Jezik se v priseljenskih skupnostih prenaša iz generacije v generacijo
predvsem v okviru družine, in sicer na podlag i govornih vzorcev staršev.
Kljub pomembnosti jezika se zdi, da je ta mnogokrat tisti prvi kazalnik
priseljenske kulture, ki se izgubi v prenosu med generacijami . S pomočjo
pogovornega jezika lahko ugotovimo število narodno mešanih družin. Osebe
so si v anketnem vprašalniku izbrale en pogovorni jezik ali pa kombinacijo
dveh jezikov. Osemdeset anketiranih (53 odstotkov) uporablja v družini samo
slovenski jezik, ostali anketirani (70 oseb) pa kombinacijo slovenščine z
drugimi jeziki. Iz ankete smo ugotovili, kako se neslovenski jeziki ohranjajo
v zasebnem življenju anketirancev. V družinskem krogu se kaže dvojezičnost .
Dvojezični govorec je tisti govorec, ki je sposoben komunicirati v dveh
jezikih, pri čemer je stopnja obvladovanja enega ali drugega jezika pri
posameznem govorcu lahko zelo različna.
Predvsem je dvojezičnost vidna pri priseljencih in potomcih.
Tabela 4: Pogovorni jeziki med priseljenci in potomci
slovenski
potomci 0
priseljenci 6

slo-kombinacija italijanski
19
0
23
1

srbski
0
6

hrvaški
0
2

srbskobosanski hrvaški
0
5
6
2

Vir: terensko anketiranje Velenje (citirano 23. 12. 2012)
Za anketirane potomce je značilna raba slovenskega jezika z drugimi jeziki
pri devetnajstih vprašanih (79 odstotkov), medtem ko pet anketiranih (21 %) v
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družinskem krogu uporablja samo srbsko -hrvaški jezik. Naši anketiranci
kažejo tipične znake izgubljanja etničnih posebnosti, še zlasti je to opazno pri
potomcih, ki so vedno manj povezani z državo izvora svojih staršev. Osem
potomcev (33 odstotkov vseh potomcev) uporablja slovenščino v kombinaciji
s srbskim jezikom, devet (37, 5 %) v kombinaciji s hrvaščino in trije (12, 5
%) slovenski z bosanskim jezikom . Med priseljenci je za šest anketiranih (13
odstotkov vseh priseljencev ) značilna samo raba slovenskega jezika v
družinskem krogu. Petdeset odstotkov priseljencev (23 anketiranih) uporablja
slovenski jezik v kombinaciji z drugim jezikom in en priseljenec uporablja
kot pogovorni jezik samo italijanščino. Osem priseljencev uporablja
kombinacijo slovenskega jezika s hr vaščino, sedem s srbščino, šest
priseljencev srbsko-hrvaški jezik in dva kombinacijo z bosanščino. Šestnajst
priseljencev (35 %) uporablja v družini samo jezike bivše Jugoslavije, od tega
13 % (6 oseb) srbski jezik, enak delež ima uporaba bosanskega jezika , dva
priseljenca uporabljata hrvaški jezik ter dva (4 %) srbsko -hrvaški jezik.
Graf 3: Materni jezik anketiranih 2012

Vir: terensko anketiranje Velenje (citirano 23. 12. 2012)
Graf tri prikazuje rezultate na vp rašanje izbire maternega jezika, kjer so
anketirani lahko izbrali samo en odgovor. Pri analizi ankete se je izkazalo, da
je slovenščino kot materni jezik izbralo 91 vprašanih oziroma 61 odstotkov
vseh anketiranih. Pri tem je slovenski jezik kot materni jezik izbralo tudi
sedem potomcev, ka r je 29 odstotkov vseh potomcev in trije priseljenci. 39
odstotkov anketiranih (59 oseb) je za svoj materni jezik izbralo drug e jezike.
Med priseljenci je največji delež tistih, ki so izbrali kot materni jezik srbsko hrvaški jezik (12 oseb oziroma 8 % vseh anketi ranih), bosanski jezik (8 %) in
srbski jezik (11 oseb oziroma 7 % vseh anketiranih). Sedem priseljencev se
odločilo za hrvaščino kot materni jezik in eden za italijanščino. Zanimivi so
rezultati potomcev. Osem (5 % vseh anketiranih) jih je za materni jezik
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izbralo hrvaščino, sedem slovenski jezik (4, 7 % vseh anketiranih), štirje
srbščino in štirje bosanski jezik (2, 7 %) ter samo en srbsko -hrvaški jezik.

5. 3. Narodna pripadnost in veroizpoved
Z anketnim vprašalnikom sem dobila rezultate za narodno pri padnost in
veroizpoved vprašanih in so ponazorjeni v Grafu 4. Ločeno so prikazani
rezultati za priseljence in potomce v Tabeli 5. V skupnem vzorcu anketiranih
(150 oseb) prevladujejo Slovenci z 61 odstotnim deležem, kar ustreza 92
anketiranim. Druga najštevi lčnejša narodna skupnost so Srbi (13 odstotkov
vseh anketiranih oziroma 20 oseb), sledi hrvaška narodna skupina z 12
odstotki (16 anketiranih) in muslimanska narodna skupnost z sedmimi
odstotki (11) vseh anketiranih. Slabe tri odstotke (4 anketirani) pred stavljajo
Bošnjaki, sledijo Bosanci s tremi predstavniki (2 %) ter predstavnik
italijanske narodne skupine. Narodno se ni opredelil le en anketiranec.
Graf 4: Narodna pripadnost anketiranih 2012

Vir: terensko anketiranje Velenje (citirano 23. 12. 2012)
Tabela 5 nam prikazuje narodno opredelitev priseljencev (46 anketiranih) in
potomcev (24 anketiranih). Med p riseljenci je največ pripadnikov narodne
skupine Srbi. Delež znaša 33 odstotkov, kar je 15 anketiranih priseljencev.
Druga najštevilčnejša narodna skupina so Muslimani in sicer 24 odstotkov
oziroma 11 priseljencev. Devet priseljencev se je opredelilo kot Hrvati (20
odstotkov). Šest priseljencev je Slovencev, trije so rojeni v Sloveniji in so se
priselili iz drugih slovenskih občin v Velenje. Ostali trije so priseljenci iz
Bosne in Hercegovine ter Hrvaške, vendar so se zaradi dolgotrajnega bivanja,
šolanja in navezanosti na Slovenijo opredelili kot Slovenci. Dva priseljenca
(4, 3 %) sta Bošnjaka, en Italijan ter Bosanec. Narodno se ni opredelil samo
en priseljenec.
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Tabela 5: Narodna pripadnost priseljencev in potomcev
Slovenci
priseljenci 6
potomci
8

Italijani
1
0

Hrvati
9
7

Srbi
15
5

Bošnjaki
2
2

Muslimani
11
0

Bosanci
1
2

Neznano
1
0

Vir: terensko anketiranje Velenje (citirano 28. 12. 2012)
Največ potomcev se je opredelilo za Slovence (33, 3 odstotkov oziroma osem
potomcev), kar je razumljivo, saj večina biva v Sloveniji že celo življenje.
Druga najštevilčnejša narodna skupina so Hrvati (15, 2 % kar ustreza sedmim
anketiranim). Sledijo Srbi z 10, 8 odstotnim deležem (5 potomcev). Iz
narodnih skupin Bosanci in Bošnjaki sta po dva pripadnika .
Versko pripadnost vseh anketiranih prikazuje Graf 5 . Največ je pripadnikov
katoliške veroizpovedi (47 odstotkov oziroma 71 vprašanih). Naslednja
kategorija so »ni vernik « oziroma ateisti z 24-odstotnim deležem, kar je 36
oseb. Tretja številčna veroizpoved je pravoslavna (15 % oziroma 23
anketiranih). Deset odstotkov ima islamska veroizpoved (15 pripadnikov).
Ostalih pet anketiranih (4 odstotki) je pripadni kov evangeličanske
veroizpovedi (dve osebi) oziroma se niso opredelili (trije anketirani).
Graf 5: Verska pripadnost anketiranih 2012

Vir: terensko anketiranje Velenje (citirano 28. 12. 2012)
Primerjavo opredelitve po veroizpovedi med posameznimi skupi nami
anketiranih (priseljenci, potomci in ostali) nam prikazuje Graf 6. Najmanj je
pripadnikov evangeličanske veroizpovedi. Med njimi je tudi priseljenec iz
Murske Sobote (evangeličanska cerkev ima največ pripadnikov v Prekmurju).
Priseljenci so naj več opredeljeni za tri največje verske skupnosti pri nas:
katoliško, pravoslavno in islamsko veroizpoved. Pravoslavni veroizpovedi
pripada šestnajst priseljencev (30, 5 odstotkov vseh priseljencev), v katoliški
in islamski je v vsaki štirinajst vernikov (60, 8 od stotkov vseh priseljencev).
V Velenju je dobro organizirana islamska skupnost, kjer skrbijo za kulturno
osveščanje potomcev in omogočajo učenje verouka. Potomci so se največ
opredelili za pripadnike katoliške veroizpovedi ( osem oseb oziroma 33, 3
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odstotkov vseh potomcev) in za ateiste prav tako osem potomcev. Pravoslavni
veroizpovedi pripada sedem potomcev (29 odstotkov vseh potomcev).
Graf 6: Veroizpoved, Velenje 2012

Vir: terensko anketiranje Velenje (citirano 28. 12. 2012)
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6. SKLEP
Območje mesta Velenja je nastalo v ravninskem delu ob reki Paki v zavetju
okoliških gričev. Zavetrna lega ob vznožju gozdnatih pobočij, na križiščih
pomembnih poti, smeri prostora, je omogočala nastanek in razvoj mesta kot
urbane krajine. Sočasno z odločitvijo o pospešeni industrializaciji v takratni
skupni državi Jugoslaviji in po pričetku ekstenzivnejšega izkopavanja
premoga po drugi svetovni vojni je nastala tudi odločitev o izgradnji novega
mesta. Prvi dejavnik za razvoj mesta je bil torej premog. Industrializacija,
deagrarizacija, imigracija in urbanizacija so procesi, ki so predstavljali
sinonim družbenega, gospodarskega in prostorskega razvoja občine Velenje.
Proces urbanizacije ima v Velenju tri značilnosti: preslojevanje prebivalstva,
gradnja in širjenje mesta in kulturne. Podoba mesta se je skozi drugo fazo
priseljevanja spremenila in družbeno življenje v njem.
Velenje je mesto priseljencev in je mesto prostovoljnega dela. Narodna
struktura prebivalstva je ena od najbolj spremenljivih kateg orij demografske
sestave prebivalstva. Migracijski tokovi po drugi svetovni vojni so vplivali na
multietnično podobo Velenja. Poleg slovenskega prebivalstva živi v Velenju
še številčno srbsko, hrvaško, bošnjaško, muslimansko in albansko
prebivalstvo. Večina priseljenih delavcev se je v Velenje priselila zaradi
možnosti boljšega zaslužka in ker v domačem kraju niso imeli možnosti za
zaposlitev. V Velenju pa je primanjkovalo delovne sile . Gre za tipično
ekonomsko preseljevanje, ki je v veliki meri posledic a neenakomernega
gospodarskega razvoja posameznih predelov Jugoslavije v daljni in bližnji
preteklosti. Največji val preseljevanja se je začel s pridobivanjem premoga v
zapleteni energetski situaciji v začetku 70ih let 20. stoletja.
Pri analizi narodne, v erske in jezikovne sestave prebivalstva sem za osnovo
vzela podatke popisov prebivalstva Slovenije v letih 1971, 1981, 1991 in
2002. Struktura priseljencev ob prihodu je bila dokaj homogena, večina
mlajša od 25 let, velika večina pa ni imela ustrezne kva lifikacije. Prva
ugotovitev analize je, da obstajajo pomembne razlike v stopnji izobrazbe med
domačini in priseljenimi delavci. To je zlasti pomembno z razvojnega vidika,
da lahko presežemo sedanje krizno stanje v Velenju le z zvišanjem pomena
znanja na vs eh področjih družbenega življenja. Za priseljence je v večini
značilen nizek družben -ekonomski status. V sedanjih razmerah lahko zaradi
tega pričakujemo povečanje pasivizacije v nasprotju z želeno mobilizacijo.
Značilnost celotne velenjske populacije je fatalizem oziroma usmerjenost v
sedanjost, vendar to pri priseljencih še bolj izstopa. Takšna usmeritev je
izrazito nerazvojna in že sedaj predstavlja oviro za uspešnejše reševanje
nakopičenih problemov.
Oznaka Bosanec se je nekdaj nanašala predvsem na sl ojno razliko med
priseljenimi delavci in večinskim prebivalstvom in je na nek način
predstavljala sinonim za nekavlificirane delavce iz ruralnih področij nekdanje
Jugoslavije, ki so zasedali socialno nezaželene poklice ali opravljali
predvsem fizična dela v industriji. Danes med priseljenci težjih izbruhov
nacionalizma in šovinizma ni, čeprav predsodki pri domačinih so. Kar
pogosto se pa dogaja, da priseljenci omenjajo nestrpnost domačinov. Pri
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nekaterih priseljencih se nezadovoljstvo manifestira skozi na silno obnašanje.
V Velenju je precej prepirov in pretepov v javnih lokali h, kjer so priseljenci
pogosto spodbujeni z alkoholom, spuščajo se v prepire in pretepe, vendar to
niso zgolj konflikti med priseljenci in domačini, temveč dostikrat konflikti
med priseljenci samimi-bodisi iste ali pa različne narodnosti. Sporov, etnične
nestrpnosti na javnih mestih (trgovine, uradi…) skoraj ni opaziti. V procesih
vključevanja priseljencev v novo okolje lahko igra pomembno vlogo
priseljenska skupnost, ki pa v Velenju ne obstaja, zato ni socialne kontrole
nad priseljensko skupnostjo. Priseljenci se ne zapirajo vase v okviru
narodnost; enako kvalitetne stike imajo z rojaki in domačini. Priseljenci se
združujejo v različne klube ali društva, organiziranih z namenom ohra njanja
kulturnih elementov in običajev, značilnih za različne narodne skupine.
Očitno je torej, da ni problem v ne -seznanjenosti s problematiko priseljencev
ampak, da je težišče predvsem v zmožnostih in pripravljenosti za takšno
ukrepanje.

40

7. SUMMARY
The town of Velenje is occurred next to river Paka in the shelter of the
surrounding hills within the plain land. Lee side position on foot of a
mountain of wooded slopes, on crossroads of important ways, directions of a
place, was allowing a creation and development of a town as urban landscape.
At the same time with decision on accelerated industrialization within the
then common state Yugoslavia and after beginning of extensive excavation of
coal after Second World War, occurred also decision on construction of a new
town. First factor for development of a town was thus coal . Industrialization,
non agricultural land, immigration and urbanization are processes, that were
introducing s ynonym of social, economic and spatial development of
municipalit y Velenje. The process of urbanization has three features in
Velenje: transformation of population, construction and spreading of a town
and cultural. Image of a town changed via other phase of development of
immigration and social life withi n.
Velenje is the town of immigrants and it is the town of voluntary work.
National structure of population is one of most changeable categories of
demographic composition of population. Migration flows influenced multi ethnic image of Velenje after Second World War. Still numericall y Serbian,
Croatian, »Bosnjaki«, Muslim and Albanian population lives beside Slovene
population in Velenje. Majorit y of workers immigrated because of possibilit y
of better income to Velenje and because t hey didn't consider poss ibilit y of
occupation in hometown. Manpower was lacked in Velenje. It is t ypicall y
economic migration, that is consequence of uneven economic development of
individual parts of Yugoslavia within distant and recent past in large degree.
Largest wave of migr ation started with production of coal within difficult
energy situation within a beginning of seventies of 20th century.
I took data of censuses of Slovenia at the anal ysis of national, religious and
linguistic composition of population within years 1971, 1981, 1991 and 2002.
Structure of immigrants was prett y homogeneous at an arrival, majorit y was
younger then 25 years and vast majorit y didn't have suitable qualification. It
is first finding of an anal ysis, that important differences exist in rate of
education among locals and i mmigrant workers. This especially is important
from developmental point of view, that we can surpass present crisis
condition in Velenje onl y with raising of meaning of knowledge on all fields
of social life. For immigrants is in m ajorit y characteristic low social economic status. We can expect enlargement of pas sivit y within contradiction
with desired mobilisation because of this in present circumstances. Feature of
entire Velenje population is fatalism and orientation in present, however this
is getting off still more at immigrants. Such orientation is explicitl y
undevelopmental and it is introducing barrier for more successful rescuing of
accumulated problems already now.
Term »Bosnian « is once applied above all on class differen ce between
immigrant workers and majorit y population and it was introducing s ynonym
for unskilled workers per a certain manner from peasant fields of former
Yugoslavia, that filled sociall y undesirable professions or were doing above
41

all physical works in industry. Today there isn't immigrants of heavier
outbursts of nationalism and chauvinism today, although prejudices are at
locals. Which is occurring often, that immigrants are mentioning impatience
of locals. At some immigr ants dissatisfaction manifest through violent
behaviour. In Velenje there are several quarrels and fights in public premises,
where immigrants are encouraged with alcohol often, they are descending to
quarrels and fights, however these aren't onl y conflicts among immigrants and
locals, but often conflicts between immigrants alone -although of the same or
different nationalities. Of disputes, ethnic impatiences in public places (of
trade, offices…) almost is not to notice. Within procedures of participating of
immigrants in new environment can play important role immigrant
communit y, that doesn't exist in Velenje, therefore social control isn't above
immigrant community. Immigrants aren't closing to oneself in frame
nationalit y; they have alike qualit y contacts with compatriots and locals.
Immigrants are uniting into different clubs or associations, of organised with
intention of keeping of cultural elements and of customs, of characteristic for
different national groups. Obviously is so, that problem isn't in
unacquaintance with problems of immigrants but centre of gravit y is above all
in abilities and readiness for such acting.
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ANKETNI VPRAŠALNIK
1.) Spol:

a - moški

b – ženski

3.) Kraj in država rojstva:

2.) Starost:

4.) Dosežena izobrazba:
a.) Brez izobrazbe b.) Osnovnošolska c.) Srednješolska d.) Višješolska, visokošolska e.) Neznano
5.) Zaposlitveni status:
a.) brezposelna oseba b.) zaposlena oseba c.) samostojni podjetnik d.) kmetovalec
e.) učenec, dijak, študent f.) upokojenec
6.) Pogovorni jezik v družini/gospodinjstvu (možnih je več odgovorov):
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)

slovenski
italijanski, madžarski
nemški
črnogorski
albanski
makedonski
srbski
hrvaški
bosanski
srbsko-hrvaški
Drugo:

7.) Materni jezik (jezik, ki se ga je oseba naučila v otroški dobi)
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)

slovenski
italijanski, madžarski
nemški
črnogorski
albanski
makedonski
srbski
hrvaški
bosanski
srbsko-hrvaški
Drugo:

8.) Narodna pripadnost:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)
l.)

Slovenci
Italijani
Madžari
Nemci, Avstrijci
Hrvati
Srbi
Bošnjaki
Muslimani
Bosanci
Albanci
Makedonci
Drugo:
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9.) Veroizpoved
a.) Katoliška b.) Evangeličanski c.) Pravoslavni d.) Islamska e.) Druga krščanska skupnost
f.) Nobeni verski skupnosti (ateist) g.) Drugo:
MEDSEBOJNI ODNOSI
10.) Ali menite, da v Velenju prihaja do konfliktov (nesporazumov, napetosti) med pripadniki
različnih narodov?
a.) Da b.) Ne
11.) Zaradi česa po Vašem mnenju pride do konfliktov:
a.) nestrpnost domačinov b.) nestrpnost priseljencev (pripadniki drugih narodov) c.) drugačni
običaji, kultura, zgodovina, jezik d.) Drugo:
12.) Kje najpogosteje prihaja do nesporazumov, konfliktov:
a.) na delovnem mestu, b.) javnih mestih c.) blokovskih naseljih d.) šolsko območje e.)
Drugo:
13.) Med katerimi skupinami opažate napetosti (s katero narodno skupino ste v najslabšem odnosu):
a.) Slovenci
b.) Italijani
c.) Madžari
d.) Nemci, Avstrijci
e.) Hrvati
f.) Srbi
g.) Bošnjaki
h.) Muslimani
i.) Bosanci
j.) Albanci
k.) Makedonci
l.) Ne želim odgovoriti
m.) Drugo:
……………………………………………………………………………………………………………
………
V primeru, da ste se v Velenje priselili iz drugih občin ali držav, odgovorite še na spodnja vprašanja.
14.) Država prvega prebivališča:
a.) Bosna in Hercegovina
b.) Hrvaška
c.) Srbija
d.) Črna Gora
e.) Makedonija
f.) Albanija
g.) Nemčija, Avstrija
h.) Italija
i.) Drugo:
15.) Kraj prvega prebivališča:

16.) Leto priselitve v Velenje:

17. ) Vzrok selitve:
a.) Zaposlitev
b.) Izobraževanje
c.) Poroka
d.) Sprememba stanovanja
e.) Drugo:
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