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PROSTORSKA IN FUNKCIJSKA PREOBRAZBA SLOVENJ GRADCA
Izvleček:
Mesto Slovenj Gradec, središče Mislinjske doline, je še pred dobrim stoletjem imelo
popolnoma drugačno podobo kot jo ima danes. Kljub večstoletni tradiciji in vlogi upravnega
ter trgovskega središča, je bilo večino časa zgolj majhno podeželsko mesto, ki dolgo ni
preraslo svojih srednjeveških okvirjev. Razvoj industrije v 20. stoletju je povzročil naraščanje
prebivalstva, prostorsko širjenje mesta ter nove mestne funkcije. Glavni namen zaključne
seminarske naloge je bil preučiti prostorsko in funkcijsko preobrazbo. Pri tem so bile
uporabljene tako kabinetne kot terenske metode dela. Nekoč so se v starem mestnem jedru
nahajale vse mestne funkcije z izjemo industrije, ki je bila že od svojih začetkov zunaj mesta.
Potreba po ločevanju mestnih dejavnosti se je pojavila s prostorsko preobrazbo mesta in
gradnjo novih sosesk. Tako so danes mestne funkcije razširjene po celotni mestni površini,
prostorsko pa se mesto širi ob mestnih vpadnicah in tam, kjer to omogočajo naravne
danosti. V mestnem jedru še vedno najdemo pisano paleto funkcij in število lokalov, ki še
vedno narašča, kaže na to, da staro mestno jedro še ni izgubilo svojega pomena.
Ključne besede: geografija naselij, urbana geografija, Slovenj Gradec, mestne funkcije, staro
mestno jedro

SPATIAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF SLOVENJ GRADEC
Abstract:
The town of Slovenj Gradec is the centre of the Mislinja valley, and a century ago, it had a
completely different image than today. Despite its centuries-old tradition and the role of an
administrative and trade centre, most of the time, it was a small rural town which did not
outgrow its medieval frames. The development of industry in the 20th century caused
population growth, spatial extension and new urban functions. The main purpose of this
final seminar paper was to study its spatial and functional transformation. We have used
cabinet and field methods of approach. In the past, all urban functions were located in the
old town centre, except industry, which was outside the town since its beginning. The need
for separation of town´s activities appeared with the spatial transformation of the town and
the building of new neighbourhoods. This is how today, urban functions are spread over the
entire surface of the town, while in terms of space, the town is expanding along the arteries
and where this is allowed by natural conditions. In the town centre, one can still find a
colourful range of functions, and the growing number of premises suggests that the old town
centre has not yet lost its sense.
Key works: settlement geography, urban geography, Slovenj Gradec, urban function, old
town centre.
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1. UVOD
Zaradi izjemne lege je imel prostor Mislinjske doline poseben pomen v vseh zgodovinskih
obdobjih od prazgodovine do danes, o čemer pričajo številne arheološke najdbe. Zgodovina
mesta Slovenj Gradec je tesno povezana s Starim trgom, kjer je že v antični dobi obstajala
rimska postojanka Colatio. V 13. stoletju je na območju današnjega Slovenj Gradca, med
Mislinjo in Suhadolnico, zraslo srednjeveško mesto z obzidjem, sejemskimi pravicami in
lastno kovnico denarja (Slovenj Gradec, 1993). Naselbina, ki se kot mesto prvič omenja leta
1267, se je izoblikovala kot cestni trg, ki se je proti mestnemu obzidju zoževal. V srednjem
veku je bilo mesto pomembno kulturno središče, zaradi številnih požarov in vpadov različnih
narodov pa večkrat uničeno in prezidano. Dolgo časa se je Slovenj Gradec razvijal le znotraj
obzidja, prostorsko se je začel širiti po izgradnji železnice in gospodarskem razvoju v 19.
stoletju (Gams, 1995, str. 346). Še pred dobrim stoletjem je bila podoba, ki jo je imel Slovenj
Gradec, precej drugačna kot je danes. Takrat je bilo mesto precej manjše, vendar je
zadoščalo potrebam tedanjih prebivalcev, ki jih ni bilo veliko. Z razvojem mesta je prišlo do
prostorskih in funkcijskih sprememb.
Danes je Slovenj Gradec sedež edine mestne občine v Koroški statistični regiji in predstavlja
pravno, gospodarsko, bančno, šolsko, kulturno, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno in
prometno središče Mislinjske doline ter širšega območja Koroške (ArtCraft Europe, 2012).
Mesto z nazivom Glasnik miru, ki ga je dobilo od Organizacije združenih narodov, je v letu
2012 partnersko mesto pri projektu Evropska prestolnica kulture.

1.1. Namen in cilji
Glavni namen zaključne seminarske naloge je prikazati razvoj mesta Slovenj Gradec ter
preučiti njegovo prostorsko in funkcijsko preobrazbo od prvotne naselbine v 13. stoletju do
danes. Poleg tega je moj namen tudi preučiti funkcijsko preobrazbo mestnega središča.
Cilji zaključne seminarske naloge:
§ Predstaviti nastanek in razvoj mesta Slovenj Gradec.
§ S pomočjo obstoječe literature in slikovnega materiala prikazati prostorski razvoj
Slovenj Gradca.
§ Preučiti funkcijsko preobrazbo mesta in današnjo razmestitev mestnih funkcij ter
izdelati karto, ki prikazuje rabo prostora v mestu Slovenj Gradec.
§ S pomočjo terenskega dela pridobiti podatke o številu, sestavi in prostorski
razmestitvi lokalov v starem mestnem jedru Slovenj Gradca.
§ Dobljene rezultate o lokalih v starem mestnem jedru primerjati s podatki iz let 1945,
1970, 1990 in 2000.
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1.2. Metodologija
Zaključna seminarska naloga vsebuje tako kabinetni, kot tudi terenski del. Na začetku
izdelave zaključne seminarske naloge sem se najprej spoznala s preučevanim območjem,
nato sem začela s pregledovanjem obstoječih virov in literature ter dosedanjih raziskav.
Informacije in podatke sem pridobivala iz znanstvene literature in publicističnih virov, za
dodatne prikaze in boljše razumevanje sem v nalogo vključila tudi statistične vire in
kartografsko gradivo. Pri zaključni seminarski nalogi sem si pomagala s slikovnim gradivom iz
preteklosti, na podlagi katerega sem primerjala prostorsko širjenje mesta.
Podatke sem pridobivala tudi s terenskim delom. S kartiranjem sem pridobila podatke o rabi
tal v mestu, na podlagi katere sem kasneje izdelala kartografski prikaz. Na terenu sem
popisovala lokale v starem mestnem jedru Slovenj Gradca in pridobljene podatke kasneje
primerjala z že obstoječimi podatki. Statistične podatke sem kvantitativno obdelala in
podatke ponazorila s preglednico, kartografskim prikazom ter grafičnimi prikazi.
Podatke, ki sem jih pridobila iz virov in literature, sem kritično ovrednotila in jih povezala s
spoznanji, ki sem jih pridobila pri terenskem delu. Na zadnji stopnji sem informacije povezala
v smiselno celoto in jih prikazala v obliki zaključne seminarske naloge.
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2. SLOVENJGRAŠKA KOTLINA
Slovenjgraška kotlina, sredogorska udorina, je nastala ob zgornjem porečju Mislinje, vendar
o njej govorimo šele nekje od Dovž navzdol. Tukaj se svet odpre in v kotlinskem delu se
pojavijo sklenjena polja: najširše ob Mislinji, precej obširno ob Suhadolnici ter nekoliko ožje
na Legnu, ob Barbarskem potoku. Med polji so se ohranile zaplate gozda. Obširna Dobrova
med Mislinjo in Suhadolnico, ob robu legenskega polja, je ozek pas gozda. In tam, kjer se vsa
tri polja stikajo, na zahodnem obrobju kotline, je nastalo mesto Slovenj Gradec (Gams, 1951,
str. 66). Mesto se je razvilo na največji nižini koroške regije, v kotlini, ki je nastala med
zahodnim Pohorjem, ki se je dvignilo ob labotski prelomnici dinarske smeri (severozahodjugovzhod) in podaljškom Karavank v smeri vzhod-zahod med Uršljo goro in Gornjim Doličem
(Gams, 1997b, str. 389).
Skozi geološko zgodovino je med Pohorjem in Karavankami pri dviganju zaostajal osrednji
del, ki so ga reke preoblikovale in mu že v pleistocenu dale obliko, kakršno ima danes. Rečna
erozija je v času intenzivnega dviganja ustvarila strma pobočja, v dobah mirovanja pa
pobočne ali celo ravne terase, ki se vrstijo po pobočjih Pohorja in Karavank navzdol. Najbolje
je ohranjena terasa na nadmorski višini 500 metrov, ki se od svojega nastanka znižuje in
danes predstavlja osredji del Slovenjgraške kotline. V višine te terase vodijo najnižji prehodi v
porečje Sečnice in Meže, ki so se jih posluževale že rimske in srednjeveške poti med Celovško
kotlino in Posavjem. Ob koncu pliocena je bilo znižano dno že do današnjih višin, ki so okrog
400 metrov v okolici Slovenj Gradca, saj je nastopila z naslednjo dobo akumulacija v taki
meri, da sedimentov reke niso uspele odstraniti do danes (Gams, 1951, str. 68–69).
Polovico Slovenjgraške kotline predstavljajo Centralne Alpe, ki so zgrajene večinoma iz
paleozojskih metamorfnih kamnin. Večji del predstavlja zahodno Pohorje, manjši del pa
Gmajna, ob kateri se med Rahtelovim vrhom ter Gradiščem dno Slovenjgraške kotline zoži in
nadaljuje v spodnjo Mislinjsko dolino. Na jugozahodni strani kotline, ki sega pod Karavanke,
so te iz pretežno miocenskega konglomerata, proda, peščenjaka in peska (Gams, 1997b, str.
389).
Slika 1: Slovenjgraška kotlina s Slovenj Gradcem

Vir: Gams, 1997b
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Slovenjgraška kotlina ima svojevrstne podnebne razmere, ki izhajajo iz reliefnih razmer. S
severovzhoda je kotlina obdana z dokaj visoko in sklenjeno pregrado Pohorja, na zahodu je
odprta proti Celovški kotlini ter na severozahodu ob Mislinji v Laboško dolino. Tudi na jugu je
nekoliko odprta, saj segajo vrhovi med Uršljo goro in Paškim Kozjakom le do višin okrog 800
metrov. Pomembna je oblika kotanje, zaradi katere so v Slovenjgraški kotlini temperaturni
obrati pogostejši kot v drugih kotlinah po Sloveniji (Gams, 1951, str. 72).
Podnebje po Ogrinu spada med podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni
Sloveniji, za katerega je značilen subkontinentalni padavinski režim ter povprečna letna
količina padavin med 1100 in 1700 m (Ogrin, 1996, str. 46). Povprečna letna temperatura je
4,3°C, srednja letna 7,7°C. Slovenjgraška kotlina je znana po nizkih nočnih minimumih, ki so
posledica pogostega temperaturnega obrata (Gams, 1997b, str. 389). Ker leži v bližini
visokogorja, ima kotlina gorski značaj in povprečne januarske temperature pod -3°C (Ogrin,
1996, str. 52).
Prst v Slovenjgraški kotlini za poljedelstvo ni preveč primerna. V strmini, kjer je obdelovanje
težje, je prst plitva, na konglomeratnih tleh prodnata in ob nalivih izpostavljena
odplakovanju (Gams, 1951, str. 73). Hribovita in gričevnata pobočja na robu kotline so zaradi
manj kislih prsti gosteje poseljena s samotnimi kmetijami kot apnenčasti in dolomitni tereni
ter Pohorje. Sklenjen izkrčen raven svet je le na aluvialnih prodnatih naplavinah v dnu kotline
(Gams, 1997b, str. 389), kjer je tudi prst najrodovitnejša in na območjih brez poselitve
preorana v njive. Temperaturni obrat v dnu kotline skoraj onemogoča uspevanje rastlinstva,
ki je občutljivo za zmrzal. Zato sadna drevesa gojijo le kmetije na višjem obodu kotline, pa
tudi listnato drevje, predvsem bukev, se pojavlja na nekoliko višjem obrobju, medtem ko na
kotlinskem dnu rasteta predvsem smreka in bor. Iglavci predstavljajo kar 4/5 gozdnih
površin, v nižinah pa je njihov delež še višji kot na pobočju, kjer med iglavci najdemo
posamezne bukve in druge listavce (Gams, 1951, str. 72–74).
Pokrajina je bolj odprta na zahod kot na vzhod, kar ima pomembne posledice v klimatskih
značilnostih in je vidno tudi pri srednjeveških naselitvenih, gospodarskih in kulturnih ter
političnih vplivih, ki so prihajali iz Koroške (Gams, 1951, str. 71).
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3. SLOVENJ GRADEC
Slovenj Gradec leži na križišču poti. Križajo se poti s Pohorja, Celja, Laboške doline in iz
Podjune. Ima pomembno strateško lego, saj leži na takšnem območju, da obvladuje tesne
prehode na Dravograd oziroma na Kotlje, ob katerih je nastal. Te odlike so cenili stari
naseljenci. Plemena so se izmenjevala, naselbina pa je ostajala (Sešel, 1951, str. 4).

3.1. Zgodovina
Najstarejši prebivalci v teh krajih so bili paleolitski lovci, vendar o njih vemo zelo malo, saj
arheoloških najdb ni. Toda najdbe iz okolice (Potočka Zijalka, Mornova Zijalka, jama
Špehovka idr.) dokazujejo, da so v kameni dobi tod živeli ljudje in lovili tudi po uravnani
Mislinjski dolini (Slovenj Gradec, 1981, str. 9). Nato dolgo nimamo najdb, iz katerih bi lahko
sklepali o človeku na območju današnjega Slovenj Gradca (Sešel, 1951, str. 5).
Prvi sledovi človekovega bivanja v Mislinjski dolini segajo v sredino 1. tisočletja pred našim
štetjem, o čemer priča veliko ilirsko grobišče na Legnu in utrjeno bivališče na Gradišču
(Slovenj Gradec, 1981, str. 9). Sledila naj bi naselbinska praznina, o kateri sodimo na podlagi
pomanjkanja najdb, ki naj bi trajala do začetka 1. stoletja pr. n. št., ko je s severa prišel
revnejši sloj keltiziranih Ilirov, ki je naselil predvsem Grajski hrib. Ilirska utrdba je bila kmalu
po naselitvi požgana, vendar so naseljenci po tem dogodku živeli mirno, vse dokler niso
Rimljani zasedli dežele leta 16 pr. n. št. (Sešel, 1951, str. 6).
Čas rimske vladavine je v teh krajih zaznamovan z dogajanji v Colatiu, ki je predstavljal
manjše tržno in prometno središče in je bil predhodnik Starega trga. Predstavljal je središče
pokrajine med Celjem in Gosposvetskim poljem. Ker je Celjsko in Celovško kotlino
povezovala pomembna rimska cesta Celeia – Virunum, se je Colatio razvil v pomembno
rimsko postojanko s poštno postajo, ki je obstajala med 1. in 4. stoletjem n. št., v prvi
polovici 5. pa je naselje zatonilo (Potočnik, 1992, str. 10).
Propadanja rimskega cesarstva so spremljale velike selitve ljudstev, ki so ob svojih pohodih
uničevali in pustošili nekdanje razvitejše rimske pokrajine. »Ob koncu 6. stoletja so nekdanje
rimsko ozemlje na našem prostoru naselili naši predniki – Slovenci.« O zgodnji poselitvi na
območju današnjega Slovenj Gradca zaenkrat še ni najdb, prve arheološke izkopanine
namreč segajo v 10. in 11. stoletje (Potočnik, 1992, str. 10). Leta 1091 je že stalo na Grajskem
hribu utrjeno bivališče, ki se je imenovalo Gradec (Grez). Kot Windischgratz pa se prvič pisno
omenja leta 1165 (Slovenj Gradec, 1981, str. 9). Pod Grajskim gričem se je razvila prvotna
naselbina, ki so jo kasneje poimenovali Stari trg (Curk, 1998, str. 160).
V času oglejskega patriarha Bertolda Andenškega sta se ime z Grajskega hriba in tržni prostor
iz Starega trga preselila na novo lokacijo, ki je imela ugodnejšo prometno lego (Slovenj
Gradec, 1981, str. 9). Zaradi boljše lege in večje naselitvene ploskve ter boljših možnosti za
postavitev obzidja, se je to območje zdelo boljša strateška točka. Nova naselbina je dobila
ime »Gradec«, bolj oddaljeni prebivalci pa so dodali še pridevnik »Slovenj(i), da so ga ločili od
nemškega Gradca (Grobelnik, 1951a).
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Slika 2: Stari trg

Vir: Košan, 2000
Slovenj Gradec je dobil tržne pravice leta 1251, čeprav naj bi postal trg verjetno že pred
letom 1180 (Grobelnik, 1951a). Ker je bil Oglej oddaljen, so v boj za ozemlje s silo posegali
drugi bližnji fevdalci. Oblast je prevzel koroški vodja Ulrik III. Spaneheimski (Kladnik, 2003,
str. 197), ki ni zaviral težnje slovenjgraških tržanov, da bi trg napredoval in zato je že leta
1267 postal mesto. V prvi polovici 14. stoletja je mesto z živahno obrtno in trgovsko
dejavnostjo dobilo obzidje in mestna vrata (Potočnik, 1992). Slovenj Gradec je, v osnovi, do
danes ohranil tlorisno podobo nekdanjega mestnega jedra, ki jo sestavljajo cestni trg, ki se
proti iztekoma zožuje, dve vzporedni ulici ter stranski trg do cerkve (Potočnik, 1992, str. 13).
Izoblikovanih je bilo pet prečnih ulic, od katerih sta krajna para povezovala ulici, ki sta se
razvili za cestnim trgom (Curk, 1992, str. 7).
Slovenj Gradec je imel v srednjem veku veliko število obrtnikov, poleg njih pa so se v mestu
znašli tudi stalno naseljeni trgovci. Kot trgovsko in obrtniško središče je bilo mesto močno
navezano na prometne poti, na začetku večinoma vezane na Koroško (Grobelnik, 1951a, str.
22).
Leta 1407 so Slovenj Gradec skupaj z Mislinjsko dolino priključili Štajerski. Tako sta se od
cvetočega trgovskega in obrtno pomembnega mesta poslovila patriarh in 200-letna oglejska
oblast. V drugi polovici 15. stoletja so prebivalci preživljali težke čase. Najhujša nadloga so
bili Turki, ki so požigali domove, pobijali ljudi ali jih kot ujetnike odpeljali s seboj (Slovenj
Gradec, 1981, str. 9). »Srednji vek je zatonil z nastopom kmečkih uporov in reformacije, ki so
kazali nastop nove dobe« (Grobelnik, 1951a, str. 28).
»Podoba srednjeveškega značaja mesta se je ohranila globoko v novi vek.« O mestu Slovenj
Gradec v 17. in 18. stoletju niso zabeleženi nobeni pomembnejši zapisi (Grobelnik, 1951b,
str. 48).
Slovenj Gradec je 19. stoletje dočakal v dokaj skromni obliki, saj je imel le 600 prebivalcev,
vendar pa je bil kraj privilegiranega sodišča, solnega urada, tobačnega skladišča ter živahne
trgovine s platnom, lesom in živino. Mesto se je počasi razvijalo in kmalu začelo prirejati štiri6

letne sejme. V 2. polovici stoletja so v mestu nastale še stolarna, tovarna meril in usnjarna,
trgovina pa se je povečala (Curk, 1992, str. 8).
»Tudi v novem veku je mesto predstavljajo močno obrtno-trgovsko središče Mislinjske doline
in širšega zaledja.« Leta 1849 je Avstrija uveljavila novo upravno ureditev, ki je za manjšimi
spremembami veljala do konca habsburške monarhije. Slovenj Gradec je tako postal sedež
okrajnega glavarstva (Slovenj Gradec, 1981, str. 11).
Slika 3: Slovenj Gradec leta 1864

Vir: Košan, 2000
Na prehodu v 20. stoletje je prevladovala agrarna proizvodnja, postopoma pa se je že
pojavljal intenzivnejši razvoj trgovine in podjetij, ki so kasneje prerasla v industrijska
podjetja. Cesta skozi Hudo luknjo in železniška povezava sta Mislinjsko dolino in širši prostor
odprla živahnejšemu gospodarskemu in družbenemu razvoju. Število tovarn in trgovin se je
povečalo, hkrati pa so se razvile tudi družbene in druge dejavnosti, kot so zdravstvo, šolstvo,
upravne ustanove idr. (Potočnik, 1992, str. 20). Začetki industrije so vplivali na razvoj
predmestij, promet in trgovina pa na širitev mestnega jedra (Curk, 1992, str. 8).
Mesto je večkrat pogorelo, zadnjič leta 1903, ko je bila skoraj v celoti uničena Meškova ulica
(Slovenj Gradec, 1981, str. 11). Pogosti požari so bili v veliki meri posledica večinoma lesenih
hiš slovenjgraških meščanov in so uničili skoraj vse. Ohranilo se je le par kamnitih hiš, pa še
te so bile deloma poškodovane (Grobelnik, 1951a, str. 24).
Prva svetovna vojna je močno zarezala v vsakodnevno življenje ljudi, hkrati pa je tudi močno
upočasnila gospodarski razvoj. Slovenj Gradec je doživljal vojno še po vojni, saj so bili v letih
1918/19 še boji za severno mejo (Mikuž, cv: Potočnik, 1992, str. 23). Z mirovno pogodbo v
Saint Germainu je dotedanje okrajno glavarstvo Slovenj Gradec pripadlo novoustanovljeni
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. In tako je nemški videz mesta zamenjala slovenska
podoba. Ulice, trgovine so dobile slovenska imena, nemška šola je bila ukinjena (Slovenj
Gradec, 1981, str. 11).
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Med obema vojnama se je v mestu razvijala obrt in trgovina, upravne službe, bolnišnica,
šolstvo in sodstvo pa so bili namenjeni širšemu prostoru okoli samega mesta. Prebivalci so se
zaposlovali v Tovarni usnja, Tovarni meril in Tovarni kos, veliko pa je bilo tudi privatnih žag in
mlinov (Potočnik, 1992, str. 24).
Ko je nemški okupator leta 1941 zasedel Slovenj Gradec, je tam organiziral samostojen okraj
in v mestu vzpostavil orožniško postajo, vojaško posadko idr. (Linasi, 1997, str. 387).
Prebivalci Mislinjske doline so delili enako usodo kot ves slovenski narod - uničenje. Nemški
okupator je pobijal, požigal, zatiral slovensko besedo in vsiljeval nemške šole in krajevne
napise (Slovenj Gradec, 1981, str. 13). Ob koncu vojne so bili v mestu in okolici hudi boji, saj
je bilo zajetih veliko nemških vojakov, ki so jih množično usmrtili. Med prebivalci iz mesta je
bilo 33 žrtev (Linasi, 1997, str. 387).
Gospodarstvo je v povojnem obdobju postopno in nepretrgoma raslo. Del stare industrije je
nadaljeval večletno tradicijo v novih razmerah, z novim znanjem in tehnologijo, med
obrtnimi podjetji pa so nekatera prerasla v industrijska. Tovarniški prostori so tako ostali
zunaj mestnega jedra. Pri obrtni dejavnosti je bil po letu 1955 opazen padec, vendar je po
letu 1979 prišlo do ponovnega naraščanja (Potočnik, 1992, str. 28). Nekje po letu 1960 se je
začelo mesto hitreje širiti (Slovenj Gradec, 1981, str. 20). Ker je imel Slovenj Gradec precej
dobre možnosti zaposlovanja, pa tudi gradnja stanovanj v mestu se je precej razvila, je prišlo
do priseljevanja prebivalstva iz hribovskih predelov (Potočnik, 1992, str. 29).
Ker je prišlo do številnih gospodarskih in socialnih sprememb, so temu primerno sledile tudi
družbene dejavnosti, bodisi tiste, ki so že imele tradicijo, ali tiste, ki so nastale v povojnem
času (Potočnik, 1992, str. 29). Slovenj Gradec si je skozi stoletja pridobil sloves mesta, v
katerem je kultura visoko cenjena in prisotna vsepovsod. Mesto se ponaša z nazivom Glasnik
miru, ki mu ga je leta 1989 podelila Organizacija združenih narodov (Kladnik, 2003, str. 196–
198).
Danes je Slovenj Gradec sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter upravno,
gospodarsko, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno in prometno središče
Mislinjske doline ter širšega območja Koroške. Večina vseh podjetij ter drugih institucij v
občini Slovenj Gradec je skoncentrirana v mestu Slovenj Gradec, zato so značilne številne
dnevne migracije iz okoliških krajev in preostalih koroških občin (Mestna občina Slovenj
Gradec, 2012).

3.2. Prebivalstvo
Prvi podatki o številu prebivalstva v Slovenj Gradcu so iz sredine 16. stoletja (1547), ko naj bi
v mestu prebivalo 43 družin, od katerih je bilo 29 z obrtniškimi priimki (Curk, 1991, str. 127).
Slovenj Gradec se je nato počasi razvijal in na začetku 17. stoletja štel 94 hiš. Vendar je bila
od tega več kot polovica lesenih in kritih s slamo, zato mesto najverjetneje ni premoglo več
kot 500 prebivalcev, med katerimi je bilo okoli 55 meščanskih družin (Curk, 1998, str. 160).
Nato se je število prebivalcev zelo počasi vzpenjalo. V 19. stoletju je bilo v mestu okoli 105
hiš in 600 prebivalcev. Počasi se je razvijalo in začetki industrije so vplivali tudi na povečanje
števila prebivalstva (Curk, 1992, str. 8).
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Prvi uradni podatki so iz leta 1869, ko je v mestu Slovenj Gradec živel 1101 prebivalec. Od
takrat je število prebivalstva neprestano naraščalo. Sprva je bila rast prebivalstva počasna,
saj je se je število prebivalcev v približno 60 letih (1869–1931) povečalo le za 362. Po letu
1931 je bila rast prebivalstva že nekoliko hitrejša, vendar se je prava rast začela šele v
povojnem obdobju, ko se je v samo 13 letih število prebivalcev povečalo za več kot 1000.
Velik porast prebivalstva je najverjetneje posledica cvetočega in uspešnega gospodarstva, ki
je v povojnem obdobju neprestano raslo in odpiralo nova delovna mesta. To je povzročilo
priseljevanja ljudi iz hribovitega sveta in iz drugih naselij iz bližnje in daljne okolice.
Leta 1993 se je število prebivalcev povečalo za 1020, saj so naselju administrativno priključili
del Gmajne, Starega trga ter Šmartnega pri Slovenj Gradcu ter ga teritorialno nekoliko
spremenili (Milenković, 2007).
Graf 1: Število prebivalstva v naselju Slovenj Gradec, 1869–2012
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Vir: Gams, 1997a; Krajevni leksikon, 1995; Popis, 2002; Prebivalstvo, 2012.
Število prebivalstva je naraščalo vse do zadnjega popisa leta 2002, ko je v naselju Slovenj
Gradec prebivalo 7712 ljudi. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je
bilo 01. 01. 2012 v Slovenj Gradcu 7557 prebivalcev, kar je nekoliko manj kot pri zadnjem
popisu prebivalstva. To lahko najverjetneje pripišemo odseljevanju mladih, ki v kraju ne
najdejo zaposlitve ter odseljevanju ljudi v mestno okolico, kjer je okolje prijetnejše in bivanje
cenovno ugodnejše. Ker se odseljuje mlado prebivalstvo, je rodnost nižja, prebivalstvo pa se
stara.
Glede na trende odseljevanja v bolj razvita slovenska mesta in v tujino, predvsem zaradi
boljših zaposlitvenih možnosti in kvalitetnejšega življenjskega standarda, lahko pričakujemo,
da se bo število prebivalcev v prihodnosti še zmanjševalo.
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Danes naselje Slovenj Gradec obsega 5,6 kvadratnih kilometrov površja in ima, kot je že bilo
omenjeno, 7557 prebivalcev, od tega 3612 moških in 3945 žensk. Gostota naseljenosti je
1348,7 preb./km 2 (Prebivalstvo, 2012).
Starostna piramida Slovenj Gradca (Graf 2) ima obliko, ki spominja na vazo, kar pomeni, da
ima mesto staro prebivalstvo. Prebivalstvo se stara predvsem zaradi manjšega števila rojstev
in daljše življenjske dobe. Najštevilčnejša starostna skupina so prebivalci od 50–60 let. Delež
prebivalcev, starih od 0–14 let, je 14,5 odstotka, tistih, ki so stari več kot 65 let pa je 17,0
odstotkov (Prebivalstvo, 2012). Iz tega lahko sklepamo, da je v mestu trend staranja
prebivalstva.
Graf 2: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, Slovenj Gradec, 2012
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Trditev potrjuje tudi indeks staranja, ki znaša 116,7. Precej večji je pri ženskah, saj znaša kar
143,3, za razliko od moških, kjer je indeks staranja 89,7 (Prebivalstvo, 2012). To je posledica
precej manjšega števila starejših moških kot žensk, kar lahko pripišemo vojnam v preteklem
stoletju, ki so terjale človeške žrtve tudi v Slovenj Gradcu.
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4. PROSTORSKO ŠIRJENJE MESTA
Prostor, kjer je v 13. stoletju nastalo mesto Slovenj Gradec, je imel zaradi izjemne geografske
in prometne lege poseben pomen v vseh zgodovinskih obdobjih (Potočnik, 1992). Mesto je
na današnji lokaciji nastalo s prenosom urbanih funkcij iz Starega trga, ki leži v neposredni
bližini, saj je sedanja lokacija nudila večjo varnost (Šumi, 1994, str. 211). Kljub temu, da ima
Slovenj Gradec večstoletno tradicijo in vlogo upravnega ter trgovskega središča, je bilo
mesto večino časa zgolj majhno podeželsko mesto, ki ni preraslo svojih srednjeveških
okvirjev (Krajnc, 2001, str. 24).
Mesto v srednjem veku na sedanji lokaciji ni nastalo naključno. Tu se združujeta dolini
Suhodolnice in Mislinje ter ceste, ki se jim pridruži še pot z Raven (Gams, 1992, str. 6). Mesto
je izrabilo obrambno lego nad visoko ježo terase, s katero se je Suhodolnica ob poglabljanju
doline odmaknila rob šmartenske prodne terase (Gams, 1997a, str. 385).
Slika 4: Slovenj Gradec v srednjem veku

Vir: Košan, 2000
Prostorski razvoj mesta lahko najbolj celovito prepoznamo v tlorisu, iz katerega so razvidne
smeri razvoja, razmestitev pozidanih in nepozidanih površin ter razdelitev zemljišč. Slovenj
Gradec spada med mesta z organskim tlorisom, ki je nastajal od zametkov mesta do 18.
oziroma 19. stoletja. Kot pri številnih majhnih mestih v Sloveniji, je tudi za tloris Slovenj
Gradca značilna glavna cesta, ki je bila nekoč tranzitna, okoli nje pa so postavljene trške hiše
(Drozg, 1995, str. 21). Mesto predstavlja značilen primer načrtno zasnovane srednjeveške
tržno-mestne naselbine. Široka, na sredini v tržni prostor razširjena tranzitna cesta in ožji
vzporednici so vpete v nepravilen pravokotni okvir, poleg glavnega trga se je manjši trg
izoblikoval v smeri proti obema cerkvama (Stopar, 1997, str. 387). Prečne in paralelne ulice
ob osrednjem Glavnem trgu so bile namenjene predvsem dostopu do prostih površin in
zadnjih dvoriščnih delov hiš, ki so največkrat služili za gospodarske namene (Košan, 1992, str.
43).
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Srednjeveško mesto je bilo urejeno tako, da je bil njegov jugovzhodni del namenjen
cerkvenim potrebam, severovzhodni obrtnim dejavnostim, ob zahodnem obzidju je bil
dvorec Rotenturn, sam osrednji del pa je pripadal meščanom (Curk, 1997, str. 386).
V začetku 14. stoletja so Slovenj Gradec obdali z mestnim obzidjem, znotraj katerega je
urbanistična zasnova starega mestnega jedra uspela zadržati neokrnjeno podobo do
današnjega dne. Danes so ostanki obzidja vidni le še na nekaterih mestih, vendar pa lahko
jasno sledimo njegovemu poteku ob pasu prostih zemljišč zunaj strnjene pozidave (Košan,
1992, str. 43). Mestno obzidje je bilo leta 1825 že opuščeno (Potočnik, 2008, str. 12).
Slika 5: Katastrski načrt mesta Slovenj Gradec iz okoli leta 1825

Vir: Curk, 1991
Do 19. stoletja se mesto prostorsko skoraj ni širilo. Začetki industrije so močno vplivali na
razvoj predmestij, s pospešenim razvojem prometa in trgovine pa se je mesto širilo proti
Staremu trgu (Curk, 1997, str. 386). Število prebivalstva je naraščalo počasi, zato je bilo tudi
prostorsko širjenje mesta počasno.
Ko so leta 1899 dogradili železnico, ki je povezovala Celje in Dravograd, se je začelo mesto
širiti vzdolž dravograjske in celjske ceste do nekdanje železniške postaje (Gams, 1997a, str.
385). Prve tovarne, ki so nastale v Slovenj Gradcu, niso zrasle v samem mestu, ampak ob
njem, ob vodnih virih (Gams, 1951, str. 79).
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Slika 6: Slovenj Gradec pred 1. svetovno vojno

Vir: Potočnik, 2008
Šele po 2. svetovni vojni je mesto doživelo razcvet, ki je utrdil vlogo Slovenj Gradca v dolini in
širši okolici. Industrijski razvoj v 50 letih 20. stoletja je povzročil večanje števila prebivalstva
(Kranjc, 2001, str. 24). Vzporedno z rastjo prebivalstva pa se je mesto širilo tudi teritorialno,
ob Celjski in Podgorski cesti, ob rekah Mislinji in Suhadolnici ter na Legnu, kjer so bila prej
polja in travniki (Potočnik, 2008, str. 16). Vendar ni prišlo do graditve večnadstropnih stavb v
mestih, ampak do razširitve, ki je zavzela največji obseg ob cestah. S tem se je ohranil skozi
dolga stoletja za mesto tipičen tloris naselja ob cesti (Gams, 1951, str. 81).
Slika 7: Slovenj Gradec okrog leta 1955

Vir: Potočnik, 2008
Mesto je prvič resneje preraslo okvirje iz srednjega veka, ki mu jih je določalo staro mestno
obzidje. Kljub temu, da se je mesto širilo, pa je staro jedro obdržalo funkcijo upravnega in
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trgovskega središča, njegova vloga pa se je zaradi večjega števila prebivalstva še okrepila
(Kranjc, 2001, str. 24).
Iz slikovnega gradiva izpred 1. svetovne vojne (Slika 5) in iz 60. let (Slika 6), ki mesto prikazuje
z istega zornega kota, je razvidno, kako se je mesto širilo v tem času. Pred 1. svetovno vojno
se je mesto razprostiralo predvsem na območju, ki ga je nekoč obdajalo mestno obzidje.
Redke hiše, ki so stale zunaj, so bile večinoma ob glavnih cestah. Veliko je bilo kmetijskih
površin, ki so jih v naslednjih par desetletjih večinoma pozidali. V 60. letih je bilo mesto
prostorsko že bolj obsežno, kar je posledica gospodarskega razvoja in naraščanja števila
prebivalstva. Med Mislinjo in železniško progo se je razvilo Kopališko naselje individualnih
hiš, posamezne hiše pa so se razvile tudi na drugih delih mesta. V sredini fotografije po 2.
svetovni vojni je bolniški paviljon, ki so ga kasneje porušili zaradi gradnje novega
bolnišničnega bloka. Na obeh fotografijah lahko v ozadju vidimo Grajski grič ter Stari trg, ki se
nahaja po njegovim vznožjem.
Po letu 1960 se je pričela gradnja blokov, ki je bila usmerjena predvsem na prostor ob
Partizanski poti in Celjski cesti. Po letu 1970 so bloke začeli graditi med Celjsko cesto in
Homščico, kjer so zgradili sosesko S-8. Ves ta gradbeni okoliš so dopolnjevale individualne
hiše, ki so jih zgradili predvsem na legenski planoti in na zahodnem obrobju mesta (Slovenj
Gradec, 1981).

Tam, kjer so stale stare tovarniške hale, so se naselila nova podjetja. Tako je industrija ostala
locirana na obrobju mesta (Slovenj Gradec, 1981, str. 20). Tudi preostala nova podjetja, za
katere ni bilo prostora na starih industrijskih območjih, so nastajala večinoma na obrobju
širšega mestnega prostora.
Po nastanku obrtno-industrijske cone med Dravograjsko cesto in Suhadolnico ter njeni
razširitvi čez vodotok do Starega trga je na obrobju mesta nastal nov industrijski kompleks.
Obrtno-industrijski del pa je kasneje nastal tudi na aluvialni ravnici ob Mislinji (Gams, 1997a,
str. 386).
Slika 8: Slovenj Gradec leta 1951

Vir: Potočnik, 2008
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Slika 9: Slovenj Gradec leta 1974

Vir: Potočnik, 2008
Če primerjamo fotografiji iz leta 1951 (Slika 7) in 1974 (Slika 8) je razlika v površini, ki jo
zajema mesto, zelo velika. Leta 1951 je mesto sicer že preraslo srednjeveške okvirje, vendar
je še vedno v zelo majhnem obsegu. Na fotografiji iz leta 1974 mesto že dobiva današnjo
podobo in je precej spremenjeno v primerjavi z letom 1951. Območje, kjer so bila nekoč
polja, so nadomestile stanovanjske in industrijske stavbe. Legen, ki prej ni bil poseljen, je leta
1974 že imel precej hiš, obrtno-podjetniška cona in Prevent pa sta bila v gradnji. Železnico in
železniški promet je zamenjal cestni.
Čeprav je bila leta 1968 železniška proga skozi Slovenj Gradec opuščena, ima mesto kot
stičišče cest iz dravograjske, podjunske in doliške smeri ter cest iz glavnih hribovskih naselij
pomembno prometno vlogo (Gams, 1997a, str. 386).
Leta 1992 so začeli z gradnjo obvoznice ob Mislinji, ki so jo v celoti končali leta 1995.
Obvoznica je razbremenila Glavni trg, ki je danes namenjen predvsem pešcem (Gams, 1997a,
str. 386).
Fotografiji iz leta 1911 (Slika 9) in 2007 (Slika 10) prikazujeta območje iz dravograjske smeri
in lepo ponazarjata prostorski razvoj Slovenj Gradca v zadnjem stoletju. Na fotografiji iz leta
1911 je bilo mesto v začetni fazi širjenja. Železnico, ki je peljala vzhodno od mesta, čez
kmetijske površine, je zamenjala obvoznica. Ob njej so se začeli razvijati poslovni in trgovski
centri, ki so nadomestili nekdanje prve tovarne v Slovenj Gradcu.
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Slika 10: Slovenj Gradec leta 1911

Slika 11: Slovenj Gradec leta 2007

Vir: Potočnik, 2008

Vir: Potočnik, 2008

Danes se mesto širi proti okoliškim krajem, predvsem proti Šmartnemu pri Slovenj Gradcu in
Staremu trgu, ob mestnih vpadnicah. Precej novih individualnih hiš je zraslo tudi na Legnu,
nove stanovanjske hiše gradijo po še nepozidanem delu Štibuha. Tudi znotraj mesta, med
starejšimi stavbami, najdemo posamezne bloke in hiše, ki so bile zgrajene v 21. stoletju.
Slika 12: Slovenj Gradec danes

Avtor: Ana Lubej, 2012
V primerjavi s fotografijo iz leta 1974 (Slika 8) lahko opazimo, da se je Slovenj Gradec še
nekoliko razširil na območjih, kjer so to omogočile naravne danosti. Velika razlika je opazna
na vzhodni strani mesta, kjer poteka obvoznica, ob kateri so nastali obrtno-storitveni objekti.
V prihodnosti je načrtovana dograditev poslovne cone ob Suhadolnici proti zahodu in
izgradnja severno-zahodne obvoznice, ki je deloma že zgrajena. V prostorskem planu je
načrtovano nadaljevanje obvoznice od tovarne Johnson Controls naprej do Starega Trga.
Obvoznica bo del obroča, ki ga nameravajo zgraditi okoli mesta, saj je v dolgoročnem načrtu
tudi južna obvoznica. S cestnim obročem okoli Slovenj Gradca si prizadevajo zmanjšati
promet skozi mestno jedro. Občina je namenila določena območja tudi za gradnjo
stanovanjskih zgradb, in sicer na Legnu, ob Celjski cesti ter ob mestni vpadnici proti
Podgorju.
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5. FUNKCIJSKA PREOBRAZBA MESTA
»Funkcijska zgradba mesta je odraz mestnih funkcij (bivanje, proizvodnja, oskrba, rekreacija,
socialni stik, promet in drugo).« Za potrebe posameznih mestnih funkcij v mestu obstaja več
dejavnosti in vsaka izmed teh dejavnosti zavzema določene lokacije oziroma prestavlja
določeno obliko urbane rabe tal (Vresk, cv: Rebernik, 2008, str. 197).
Pred prostorskim razvojem mesta je območje znotraj nekdanjega obzidja predstavljalo
mestno jedro, v katerem so se nahajale skoraj vse mestne funkcije – bivanje, uprava,
trgovina, zdravstvo, izobraževanje, kultura. Izven samega mestnega središča je bila vseskozi
locirana samo industrija, za katero je bil potreben prostor in se je v večini nahajala ob vodnih
virih, ki so bili potrebni za delovanje. S širjenjem mesta so se določene dejavnosti preselile v
novonastale dele. Večje funkcijske spremembe pa je mesto doživljalo predvsem po izgradnji
obvoznice in zmanjšanem prometu skozi mestno jedro.
Najprej se je iz mestnega središča razširila stanovanjska raba prostora, ki danes zavzema
največjo površino mesta. Nastajale so nove blokovske soseske in območja individualnih
stanovanjskih hiš. Stanovanjske zgradbe so sprva gradili predvsem v ožji okolici mestnega
jedra, kjer danes najdemo starejše stanovanjske soseske. Sočasno z razvojem mesta se je
stanovanjska raba prostora širila vedno bolj navzven. Kot posledica selitve stanovanjske rabe
tal so se preselile tudi druge mestne funkcije.
Šolstvo je bilo sprva locirano v starem mestnem jedru. Najprej je bila šola v nekdanji
»ubožnici«, nato se je leta 1901 preselila v prostore gradu Rotenturn, kjer je bila vse do leta
1967 (Potočnik, 1992, str. 22). Z graditvijo novih sosesk in širjenjem poselitve je nastala
potreba po preselitvi vzgojno izobraževalne dejavnosti, gospodarski in družbeni razvoj pa sta
povzročila ustanavljanje srednjih in strokovnih šol (Slovenj Gradec, 1981, str. 14). Nova vrtca
so zgradili v stanovanjski soseski Polje (S-8) in na Legnu. Šole so dobile svoje prostore na
Štibuhu, kjer se še danes nahajajo Prva in Tretja osnovna šole ter Šolski center Slovenj
Gradec s srednjo ekonomsko ter srednjo gostinsko-turistično in lesarsko šolo. Del osnovne
šole je sicer še ostal v središču, vendar se je v devetdesetih letih preselil na lokacijo ob
Mislinji. V stare prostore sta se vselili slovenjgraška gimnazija in srednja zdravstvena šola, ki
sta pred kratkim obnovili dotrajano poslopje.
Tudi zdravstvo je bilo v samih začetkih mesta locirano v mestnem središču, vendar je kmalu
poiskalo novo lokacijo, nedaleč od prejšnje. Današnja bolnišnica je bila ustanovljena leta
1896 in je že stala tam, kjer je danes bolnišnični kompleks. Nahaja se na območju med
Gosposvetsko cesto, Meškovo ulico in Iršičevo ulico, v njeni neposredni bližini je tudi
zdravstveni dom (Bolnišnica Slovenj Gradec, 2012). Tako so vse zdravstvene dejavnosti
zbrane na enem mestu.
Upravne službe nimajo skupne lokacije, vendar so vse razmeščene v ožjem mestnem delu.
Občina si je nekoč delila prostore z Upravno enoto, danes se nahaja v dvorcu Rotenturn, v
starem mestnem jedru. Policijska postaja, gasilski dom ter sodišče stojijo v neposredni bližini
eden drugega severno od mestnega jedra, upravna enota pa je nedaleč od njih.
Tudi kulturne ustanove danes nimajo skupnega prostora, temveč so locirane po celotnem
mestu. Vendar kljub temu ostaja staro mestno jedro kulturno središče mesta, tako kot je bilo
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v preteklosti. V njem se nahajajo Galerija, Koroški pokrajinski muzej, Sokličev muzej ter
Muzej Huga Wolfa, Kulturni dom pa je le streljaj od mestnega jedra. Knjižnica, ki je bila nekoč
prav tako v mestnem jedru, se danes nahaja v poslovno-trgovskem centru Katica. Številne
prireditve ohranjajo živahno družabno življenje v starem delu mesta.
V Slovenj Gradcu so območja, namenjena gospodarskim dejavnostim, določali glede na
dediščino preteklosti (Praprotnik, 2004, str. 7). Nekoč so industrijski obrati našli svoj prostor
ob Mislinji in Suhodolnici, saj je bila vodna sila pomemben lokacijski dejavnik. V tistem času
je bilo mesto v veliko manjšem obsegu, zato je bila industrija locirana na mestnem obrobju
(Gams, 1951, str. 79). Proizvodno-storitvena območja so bila nekoliko oddaljena od mesta, z
razvojem in širjenjem le-tega pa so se priključila sklenjeni poselitvi. Skozi čas so določene
industrijske panoge opustili ter zapirali podjetja, vendar so nova nastajala na večinoma istih
lokacijah. Zato degradiranih urbanih območij v mestu skoraj ni, vendar lahko kljub temu
najdemo nekatere neizkoriščene in propadajoče stavbe (npr. Prevent, Nova oprema).
Mesto obkroža par proizvodno-storitvenih con. Največja izmed njih je na zahodu mesta, kjer
se nahajajo, manjše gospodarske cone pa so na severnem robu ter na zahodnem in južnem
delu mesta ob obvoznici (Praprotnik, 2004, str. 7). V Mestni občini Slovenj Gradec so zgradili
tudi novo poslovno cono v Pamečah, ki je oddaljena od strnjene poselitve in omogoča širitev
gospodarstva.
Pomemben lokacijski dejavnik pri razmestitvi gospodarstva je tudi prometna infrastruktura,
ki je najprej temeljila na železnici, danes pa je pomembna predvsem glavna tranzitna cesta,
vzhodna obvoznica. Deloma zgrajena je že tudi severno-zahodna obvoznica, ki poteka mimo
novejše poslovne cone Ozare, kjer je v načrtu še dodatno povečanje. Nova obvoznica je
zgrajena z namenom, da se gospodarski transport umakne iz mesta.
Oskrbno storitvene dejavnosti so bile v preteklosti locirane v mestnem jedru. S prostorsko
širitvijo mesta so v posameznih soseskah nastale manjše trgovine, ki so skrbele za
najnujnejše potrebe stanovalcev, glavnina trgovin pa je še vedno ostala v mestnem središču
(Krajnc, 2001). Z izgradnjo vzhodne obvoznice so se oskrbno-storitvene dejavnosti preselile
izven mestnega središča. Neposredno ob obvoznici so se razvila nakupovalna središča.
Pomembna lokacijska dejavnika sta bila razpoložljivost prostora za stavbe in parkirišča ter
dobra dostopnost. Pomembno je tudi, da je lokacija dostopna tako mestnemu prebivalstvu
kot tudi prebivalstvu iz bližjih in bolj oddaljenih naselij. Poleg trgovin so se iz mestnega jedra
izselile tudi nekatere druge storitve in se preselile v poslovne stavbe v okolici (Katica).
Čeprav bi lahko pričakovali, da bo z gradnjo nakupovalnih središč zamrla trgovina v starem
mestnem jedru, se to ni zgodilo. Številne majhne trgovine in storitve še vedno poslujejo
(urar, zlatar, steklarstvo idr.). V mestnem jedru še danes najdemo pisano paleto funkcij –
poslovnih, upravnih in stanovanjskih, ki dopolnjujejo siceršnjo omejeno funkcionalnost
okoliških spalnih naselij (Kotnik, 1992, str. 9). V središču mesta prevladuje kombinacija
oskrbno-storitvenih dejavnosti in bivanja. Prvim so namenjena predvsem pritličja stavb,
stanovanja pa najdemo v nadstropjih.
V mestu so tudi rekreacijske površine, ki obsegajo športno dvorano, atletski stadion in
nogometno igrišče na eni strani Mislinje ter kopališče na drugi strani. Prvo kopališče v
Slovenj Gradcu so imeli že leta 1904, nekoliko pozneje (1938) so dobili novo, za tedanje
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razmere, moderno kopališče (Potočnik, 2008). Površine namenjene rekreaciji pa v nekoliko
manjšem obsegu najdemo tudi na Legnu.
Kot lahko razberemo iz priložene karte rabe prostora v Slovenj Gradcu (Karta 1), največ
površin v mestu prekrivajo zelene ter kmetijske površine. Od mestnih funkcij je najbolj
razširjeno bivanje, ki zavzema precej površin, vendar le-te niso sklenjene. Večje sklenjene
površine zajemajo le območja z industrijo, ostale mestne dejavnosti so razpršene in
porabljajo prostor na več različnih delih mesta.
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Karta 1: Raba prostora v mestu Slovenj Gradec
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5.1. Preobrazba gospodarskih con
Iz kartografske dokumentacije namenske rabe prostora (leta 1999) je razvidno, da sta dve
območji v mestu Slovenj Gradec opredeljeni kot območji proizvodnih dejavnosti in industrije.
Ker je bila industrija v preteklosti v veliki meri povezana z bližino vodnih virov ter je hkrati
potrebovala tudi večji prostor, se je locirala nekoliko dlje od zgoščene urbane poselitve.
Lokacije industrijskih oziroma gospodarskih con so tako locirane ob Mislinji in Suhadolnici in
so v večini dediščina iz preteklosti.
Do 2. svetovne vojne je bil obseg industrije v mestu Slovenj Gradec precej skromen, večina
prebivalstva se je še vedno preživljala s kmetijstvom. Dediščina iz preteklosti je bila le peščica
manjših tovarn (Potočnikova tovarna usnja, Mikoličeva tovarna meril, Köllnerjeva tovarna
kos), ki jih je v času socializma ljudska oblast podržavila. Leta 1950 so izvolili prve delavske
svete v tovarnah in kmalu je postal razvoj živahnejši ter zaposlitev delovne sile večja (Slovenj
Gradec, 1981, str. 15). Gospodarstvo v povojnem obdobju je postopno raslo. Del industrije je
nadaljeval tradicijo v novih razmerah, z novimi znanji in tehnologijo. Glede na politične in
gospodarske cilje je prišlo do združevanj in razdruževanj, saj so tako večkrat rešili neuspešna
podjetja in zavarovali delavce pred izgubo služb (Potočnik, 1992, str. 28). Industrija se je v
koraku s časom uspešno prilagajala različnim razmeram, stare programe so zamenjali novi,
prodornejši in zahtevnejši, tovarne so se širile in začele uporabljati modernejšo tehnologijo
(Slovenj Gradec, 1981, str. 15).
Gospodarstvo v Slovenj Gradcu so, še posebno na začetku razvoja industrije, močno
zaznamovale tri tovarne – tovarna usnja, tovarna meril in tovarna kos. Tovarna usnja,
ustanovljena že leta 1850, je imela svoje prve delovne prostore na jugozahodnem obrobju
mesta ob Suhodolnici, leta 1885 pa se je preselila na kasnejšo lokacijo ob Mislinji (Slovenj
Gradec, 1981, str. 15). Tovarna se je premestila v tamkajšnji žagarski obrat, saj je Mislinja
boljša za obdelovanje kož, njena vodnatost je namreč skozi celotno leto ustaljena, za razliko
od Suhadolnice (Gams, 1951, str. 79).
Slika 13: Začetki industrijske proizvodnje Tovarne usnja na novi lokaciji leta 1960

Vir: Potočnik, 2008
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Tovarna je poleg proizvodnje usnja razvila še druge programe, ki so se prilagajali novim
potrebam (Slovenj Gradec, 1981, str. 16). Na severu mesta, v t.i. industrijski coni Sotočje, so
leta 1978 postavili tovarno Prevent. Dolga leta je bil Prevent uspešno podjetje, vendar je leta
2010 šel v stečaj, njegovi prostori pa danes samevajo.
Tovarna usnja je v sodelovanju z nemškim partnerjem ustanovila tudi podjetje NTU, ki je
izdelovalo vložke iz poliuretana za potrebe avtomobilske industrije (Slovenj Gradec, 1981,
str. 16). Podjetje, ki se je kasneje preimenovalo v Johnson Controls, se je lociralo v
industrijski coni proti Staremu trgu, nedaleč od prvotne Tovarne usnja ter mestnega
središča. Poleg njega se nahaja tovarna Ko-si, ki jo je prav tako ustanovila Tovarna usnja. Obe
podjetji obstajata še danes. Za industrijsko cono, ki je nastala v drugi polovici prejšnjega
stoletja, so namenili takrat mestnemu jedru najbližje, danes pa se je izkazalo, da tudi najbolj
dragoceno zemljišče (Praprotnik, 2004, str. 7).
Tovarna meril Slovenj Gradec je bila ustanovljena leta 1904 na kraju, kjer je nekoč že
delovala mizarska delavnica. Tovarna, ki je izdelovala zložljiva merila in šolski pribor, se je
hitro širila in ustvarila tri proizvodne temeljne organizacije: Plastiko, Kovinsko predelavo in
Les, ki so terjali širitev prostorov na starem kraju ter tudi v Pamečah (Slovenj Gradec, 1981,
str. 16). Danes je od nekdanje največje tovarne v Slovenj Gradcu ostala le še Tovarna meril
kovine, ki je locirana v industrijski coni v Pamečah. Opuščene objekte na nekdanji lokaciji
tovarne meril so pred leti porušili in na njihovem mestu zgradili trgovski center.
Tovarna kos se je razvila iz nekdanje kovačnice, ki so jo leta 1773 preuredili v kosarno. Po 2.
svetovni vojni je bila tovarna nacionalizirana, njena proizvodnja pa je bila zelo pomembna za
razvoj kmetijstva v nekdanji Jugoslaviji. Ker so tovarno posodabljali zelo počasi, je kmalu
začela postopoma upadati, sodelovanje z domačimi podjetji pa je bilo večinoma neuspešno.
Leta 1967 se je podjetje, v sodelovanju z nemškim partnerjem, preimenovalo v Fecro in
začelo proizvajati opremo iz nerjavečega jekla. Podjetje se je kasneje pridružilo podjetju
Gorenje, vendar je kmalu spet poslovalo kot samostojno podjetje. Kriza ob koncu 80. let je
povzročila notranjo reorganizacijo podjetja, ki pa je leta 1991 šlo v stečaj (Tovarna kos
Slovenj Gradec, 2012)
Skozi čas je več industrijskih podjetij propadlo, njihovo mesto so naselile nove, zlasti
proizvodnje, oskrbne in storitvene dejavnosti. Precej mlajša industrijska cona pa je nastala
na šmartenski aluvialni ravnici ob Mislinji (Gams, 1997, str. 386).
Danes industrijska območja niso več izključno industrijska, ampak je prišlo do preobrazbe.
Skozi čas je več industrijskih podjetij propadlo, njihovo mesto pa so naselile nove, zlasti
proizvodnje, vendar tudi oskrbne in storitvene dejavnosti. Zato ne moremo več govoriti o
čisto pravih industrijskih območjih, saj se dejavnosti prepletajo. Še največ industrije je
skoncentrirane v gospodarski coni pri Starem trgu, ki s tovarnami Johnson Controls, Ko-si,
Purotehniko predstavlja največjo gospodarsko območje v mestu. Na območju se nahaja tudi
opuščeno poslopje nekdanje Nove opreme. Druga gospodarska cona, Sotočje, se nahaja med
Mislinjo in Suhadolnico na severnem delu mesta. Tretje gospodarsko območje je na jugu,
kjer najdemo podjetja Grammer, Fori (Praprotnik, 2004, str. 7). Manjše območje se nahaja
tudi ob reki Mislinji, na nekdanji lokaciji Tovarne usnja.
Zaradi neugodnih podnebnih pogojev je potrebno lokacije, namenjene proizvodnim
dejavnostim z emisijskimi učinki, razmeščati tam, kjer ne bi bile ogrožene bivanjske kakovosti
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prebivalstva. Praviloma so to območja severno od naselja in na ravnini pod naselji Pameče in
Troblje (Stanič, 1999, str. 34), kjer so v zadnjih letih zgradili poslovno cono, kjer se bo
predvidoma širila industrija in storitvene dejavnosti. Proizvodne dejavnosti, ki nimajo velikih
emisij na okolje, je mogoče umeščati na lokacije bližje stanovanjskim območjem (Stanič,
1999, str. 34) in za to je občina Slovenj Gradec namenila še nepozidano območje na severu
mesta, kjer so delno že začeli z gradnjo poslovne cone Ozare.
Slika 14: Gospodarska cona pri Starem trgu

Avtor: Ana Lubej, 2012

5.2. Nova trgovska središča
Nekoč je bila trgovina razvita zgolj v samem mestnem središču. S širjenjem mesta so se
najprej pojavila oskrbna središča ob glavnih mestnih vpadnicah. Tik ob mestnem jedru so
zgradili veleblagovnico Nama, ob Celjski cesti Katico. Vendar pri tem ne gre za čisto prava
trgovska središča, saj v njih niso izključno trgovine, temveč tudi storitvene dejavnosti. Čisto
prava trgovska oziroma nakupovalna središča so se razvila po izgradnji mestne obvoznice.
Najpomembnejši lokacijski dejavnik za razvoj trgovskih središč ob mestni obvoznici je bil
nedvomno razpoložljivo zemljišče za prodajne, skladiščne ter parkirne površine. Pomemben
dejavnik je bila tudi prometna dostopnost trgovin, ki je na mestnem obrobju bistveno lažja.
Z začetkom 21. stoletja so ob obvoznici začeli nastajati trgovski centri. Mercator in Merkur
ob Ronkovi ulici, Hipermarket Spar pod Legnom. Nekaj let kasneje sta svoji poslovalnici
odprli še trgovini Hofer in Lidl. Leta 2009 so na območju nekdanje tovarne meril zgradili
Trgovski center Slovenj Gradec, ki je zamenjal staro in manjše nakupovalno središče. Center
predstavlja največji koroški nakupovalni center, saj obsega več kot 10 000 kvadratnih metrov
(Prodnik, 2009).
V novonastalih trgovskih središčih je izbira veliko večja, cenovno pa je ugodneje kot v
mestnem središču, saj gre za velike trgovske verige z masovno proizvodnjo. Čeprav se ne
nahajajo v mestnem središču, njihova lokacija ni preveč oddaljena in je ljudem dostopna tudi
brez prevoznih sredstev. Nakupovalna središča v Slovenj Gradcu imajo dokaj široko vplivno
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območje, saj se najbližji večji trgovski centri nahajajo šele v Velenju ter v Ravnah na
Koroškem.
Slika 15: Trgovski center Slovenj Gradec

Avtor: Ana Lubej, 2012
Tudi oskrbno-storitvene dejavnosti se vse bolj selijo k mestni obvoznici, nekdanja funkcija
lokalne oskrbe je prerasla v širšo na regionalni ravni. Ob obvoznici so se razvile zelo različne
dejavnosti in danes ob njej najdemo tako nakupovalna središča kot poslovne zgradbe.
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6. STARO MESTNO JEDRO
Staro mestno jedro je danes, ker je ohranilo svojo prvotno zasnovo, pomemben urbanistični
spomenik. Čeprav ima še vedno srednjeveško obliko tlorisa, zgradbe kažejo podobo iz 19.
stoletja. To je posledica večkratnih požarov, ki so uničili večino stavb iz srednjega veka
(Mestna občina Slovenj Gradec, 2012).
V 13. stoletju je mesto dobilo obzidje, ki je zapiralo mestni areal trapezaste oblike z daljšo
stranico proti severu, z glavnimi vrati sredi severne stranice, z jarki ob treh stranicah ter z
nekaj stolpi, deloma mestnimi deloma fevdalnimi. »Koncept mestnega utrdbenega sistema
se je opiral predvsem na štiri obrambne točke: na obe utrjeni mestni vrati sredi severne in
južne stranice ter na cerkveni kompleks in mestni grad (Rotenturn) sredi vzhodne in
zahodne« (Curk, 1992, str. 8).
Srednjeveško mesto je bilo urejeno po določenem urbanem redu. Jugovzhodna mestna četrt
je služila predvsem cerkvenim dejavnostim, severovzhodna obrtnim dejavnostim, zemljišče
ob zahodnem obzidju je pripadalo povečini gradu Rotenturn, parcele v osredju naselbine pa
so zasedali meščani (Curk, 1992, str. 8).
Slika 16: Staro mestno jedro

Vir: Skupnost občin Slovenije, 2008
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6.1. Tloris starega mestnega jedra
Staro mestno jedro sestavljajo trije trgi in pet ulic. Največji in najpomembnejši je Glavni trg,
ki je podolgovate oblike ter v sredini nekoliko razširjen. Razteza se čez celotno mestno jedro
in se proti nekdanjemu obzidju zožuje, v preteklosti pa je povezoval severna in južna mestna
vrata. Pravokotno nanj poteka Trg svobode, ki je v preteklosti povezoval državno in cerkveno
oblast. Na enem koncu trga se nahaja cerkev, na drugem koncu pa je bila nekoč mestna hiša,
v kateri se danes nahajata Koroški pokrajinski muzej ter galerija (Krajnc, 2001, str. 24). Glavni
trg ima dve vzporedni ulici – Cankarjevo in Meškovo, prečno na njih pa potekajo Poštna,
Šolska in Ozka ulica. Zunanji obod mestnega jedra omejujejo Šolska, Sejmiška in Pohorska
ulica, vzhodni rob Meškove ter južni rob Ozke ulice (Potočnik, 1992, str. 13).
Glavni trg ima že od nekdaj vlogo glavne trgovske in prometne žile mesta (Krajnc, 2001, str.
24). Že v srednjem veku je v mestu predstavljal glavno prometno os, skozi zgodovino pa je
zamenjal več imen – od Der Platza do Ceste kraljeviča Andreja (Potočnik, 2008, str. 73). Sprva
je bil pomemben zaradi številnih sejmov, ki so jih prirejali vsako leto, kasneje pa je ob njem
nastala večina lokalov v starem mestnem jedru (Krajnc, 2001, str. 24).
Pomembnejši trg je tudi Trg svobode, ki se je nekoč imenoval Slomškov trg. Na koncu trga
stoji cerkev sv. Elizabete, ki je najstarejša stavba v Slovenj Gradcu (Potočnik, 2008, str. 158).
Pred cerkvijo, zgrajeno okoli leta 1235, je bila najprej gosposka gmajna, kjer je sredi 13.
stoletja stala kovnica denarja, nato pa je iz nje nastal prečni trg, ki je od leta 1454 služil kot
sejmišče (Curk, 1992, str. 7). Tudi na Trgu svobode so že v preteklosti nastali številni lokali.
Skupaj z Glavnim trgom predstavljata najpomembnejši del mestnega jedra (Krajnc, 2001, str.
24).
Slika 17: Tloris mestnega jedra

Vir: Fister, 1992
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Cankarjeva ulica se začne in konča na Glavnem trgu in je z njim vzporedna. Nekoč je bila
znana kot ulica rokodelcev: kamnosek, mizar, soboslikar idr. (Potočnik, 2008, str. 50), danes
na ulici najdemo le še kamnoseštvo. Vzporedna ulica je tudi Meškova, nekoč Cerkvena, ki jo
je v začetku 20. stoletja skoraj popolnoma uničil požar. Poštna ulica je dobila ime po
poštnem uradu, ki se je tukaj nahajal več kot 35 let (Potočnik, 2001, str. 140), kasneje pa je
na njej delovala tržnica. Ozka ulica se nahaja na jugu mesta in povezuje Glavni ter Vorančev
trg, Šolska ulica pa poteka od Glavnega trga preko Cankarjeve ulice najprej proti Suhadolnici.
»Historično mestno jedro Slovenj Gradca je tudi v širšem slovenskem prostoru eden
najkvalitetnejših in najbolj ohranjenih arhitektonsko urbanističnih spomenikov« (Kotnik,
1992, str. 9).

6.2. Število in sestava lokalov v starem mestnem jedru
Leta 2001 je izšel članek mag. Dimitrija Krajnca Sestava in število lokalov v starem mestnem
jedru Slovenj Gradca med letoma 1945 in 2000. V članku je avtor naredil raziskavo in
predstavil številčno rast lokalov, prostorsko širjenje ter spremembe v njihovi sestavi in
namembnosti v letih 1945, 1970, 1990 in 2000. Na podlagi njegovih ugotovitev ter podatkov,
ki sem jih pridobila s pomočjo kartiranja, sem naredila primerjavo števila, prostorske
razmestitve ter sestave lokalov v starem mestnem jedru med leti 1945 in 2012.

6.2.1. Število lokalov
Leta 1945, ob koncu 2. svetovne vojne, je bilo v starem mestnem središču Slovenj Gradca 52
lokalov. Mesto ni imelo veliko prebivalcev, zato je bila tudi potreba po lokalih manjša. Po 2.
svetovni vojni je mesto doživelo razcvet, ki ga je prinesla pospešena industrializacija. Hkrati z
razvojem mesta se je večalo tudi število prebivalstva, kar je povečalo povpraševanje in
posledično število lokalov v mestnem središču. Prišlo je do spremembe družbene ureditve in
začetka nacionalizacije premoženja, tudi lokalov. Nacionalizacija se je končala konec
šestdesetih let in takrat so bili skoraj vsi lokali v mestu v državni lasti. Možnost odpiranja
novih zasebnih lokalov je bila precej omejena. Leta 1970 je bilo v mestnem jedru 71 lokalov.
Ker socializem precej upočasnil nastajanje novih lokalov, gre povečanje števila lokalov
predvsem na račun zmanjšanega števila stanovanj in skladišč v pritličju stavb (Krajnc, 2001,
str. 25–26, 30).
Leto 1990 je predstavljalo še zadnje leto pred pričetkom denacionalizacije in vračanja lokalov
lastnikom. Ker je prišlo do prostorskega širjenja mesta, so se lokali razvili tudi v posameznih
soseskah, vendar je šlo večinoma za trgovine, ki so zadovoljile prehrambene potrebe kupcev.
Ostale želje in potrebe pa so ljudje še vedno lahko uresničevali samo v mestnem jedru, kjer
je bilo leta 1990 98 lokalov (Krajnc, 2001, str. 27–28).
Po denacionalizaciji je bila že večina lokalov v rokah nekdanjih lastnikov, ki so jih v večini
primerov oddali v najem. Posledica nacionalizacije je bil tudi nastanek novega trgovskega
centra, ki je nastal v nekdanji upravni stavbi. Po letu 1990 so v okolici mesta začeli nastajati
novi trgovski centri, kamor so se preselile številne trgovine, ki so se prej nahajale v mestnem
jedru. Vendar pa spremenjene razmere niso ustavile naraščanja števila lokalov, temveč so ga
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celo pospešile, saj so novi lokali nastajali v nekdanjih stanovanjih, pisarnah, številne večje
lokale so pregradili in ustvarili več manjših. Leta 2000 je bilo tako v mestnem jedru že 156
lokalov, kar je bilo skoraj 60 odstotkov več kot desetletje nazaj (Krajnc, 2001, str. 28–29).
Od leta 2000 do 2012 se je število lokalov v mestnem središču povečalo za 13. Čeprav se
mesto širi in število prebivalstva raste, naraščanje ni tako zelo visoko, kot je bilo v obdobju
1990–2000. K majhnemu porastu števila lokalov je precej pripomogla gradnja več trgovskih
centrov izven mesta. Potrebno je tudi upoštevati, da so se lokali razširili že skoraj po
celotnem mestnem jedru in da so le še redke stavbe namenjene izključno za bivanje. Tako ni
več možnosti prostorske širitve. Vidi se vpliv gospodarske krize, saj se je število praznih
lokalov v primerjavi z letom 2000 povečalo za 80 odstotkov.
Graf 3: Število lokalov v starem mestnem jedru Slovenj Gradca, 1945–2012
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6.2.2. Prostorska razmestitev lokalov
Leta 1945 se je največ lokalov, kar 43, nahajalo na Glavnem trgu. Šest jih je bilo na Trgu
svobode in le trije so se nahajali v preostalem delu mesta. Zasedenost stavb z lokali je bila
dokaj slaba, saj so bila v precej hišah še vedno stanovanja in skladišča v pritličnih prostorih
(Krajnc, 2001, str. 25). Po podatkih iz leta 1970 je bilo še vedno največ lokalov na Glavnem
trgu ter Trgu svobode, za en lokal več je bila bogatejša Poštna ulica. Na Meškovi ulici, kjer
prej ni bilo lokalov, jih je bilo sedaj pet.
Okoli Glavnega trga ter Trga svobode se je do začetka devetdesetih let lociralo največ
lokalov. Spremembe v začetku 90-tih let in neprestano povečevanje števila lokalov so
povzročili, da so se tudi v ostalih, nekoč tržno nezanimivih ulicah, začeli pojavljati lokali.
Glavni trg in Trg svobode sta začela izgubljati vlogo edinih tržnih ulic v mestu. »Trgovska
funkcija starega mestnega jedra se je tako prostorsko razširila« (Krajnc, 2001, str. 24). Iz
podatkov za leto 1990 je razvidno, da se je število lokalov precej povečalo v Cankarjevi,
Meškovi ter Poštni ulici, Ozka ulica pa je bila še vedno nekoliko zapostavljena. Do leta 2000
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se je število lokalov večalo na vseh trgih ter v vseh ulicah v starem mestnem jedru,
prevladoval pa je seveda Glavni trg z več kot polovico vseh lokalov v mestnem jedru.
Danes je še vedno dobra polovica vseh lokalov na Glavnem trgu. Precej se je razvila tudi
Meškova ulica, ki je druga po vrsti po številu lokalov. Število lokalov se je zmanjšalo v Ozki
ulici in na Vorančevem trgu, kjer je verjetno prišlo do spremembe namembnosti pritličij
stavb.
Graf 4: Prostorska razmestitev lokalov v starem mestnem jedru Sl. Gradca, 1945–2012
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6.2.3. Sestava lokalov
Sestava lokalov v starem mestnem jedru se je skozi leta spreminjala, vendar je v prevladi
vseskozi ostajala trgovina, ki so je v letu 2012 prehitele usluge. Nekoč je bila raznolikost
lokalov precej večja kot danes. Z leti so iz mestnega središča izginile pekarne, mesnice ter
menjalnice.
Že leta 1945 je bila kljub malemu številu lokalov, njihova struktura zelo raznolika.
Prevladovale so trgovine, ki so zavzemale tretjino lokalov. V tistem času trgovine še niso bile
specializirane, zato so prevladovale trgovine z mešanim blagom. Ker je imela takrat večina
prebivalcev svoje vrtove, so bile prehrambene trgovine precej redke. Na drugem mestu so
bile uslužne dejavnosti, ki so bile prilagojene tedanjim potrebam (frizer, čevljar, krojač, urar
idr.). Precej pa je bilo tudi gostiln (Krajnc, 2001, str. 25).
Sočasno s povečanjem števila lokalov v mestnem jedru se je spremenila tudi njihova sestava.
Leta 1970 so bile še vedno najbolj številčne trgovine, ki so se specializirale. Povečalo se je
število tehničnih trgovin ter trgovin s tekstilom in obutvijo, na novo so ponujali usluge
kemična čistilnica, cvetličarna idr. Povečalo se je tudi število lokalov, namenjenih upravnim
službam, saj so se v starem mestnem jedru nahajali zobozdravnik, knjižnica, glasbena šola.
Zmanjšalo se je število gostiln in mesnic, pekarne pa so celo izginile iz mesta. V obdobju
1970–1990 se je število lokalov najbolj povečalo, zato so se pojavile številne nove trgovine
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ter usluge, kot so optika, zlatarna, steklar. Povečalo se je število bank, slaščičarn ter gostiln.
V mestnem jedru je svojo prisotnost zmanjšala le uprava, saj sta se na novo lokacijo preselila
zdravstveni dom in zobozdravnik. Do leta 2000 so usluge že precej nevarno ogrožale privat
trgovin. Kljub 80 odstotnem povečanju se njihova ponudba ni preveč spremenila. Močno je
naraslo število menjalnic, vedno več pa je bilo praznih lokalov (Krajnc, 2001, str. 26–30).
Graf 5: Sestava lokalov v starem mestnem jedru Slovenj Gradca, 1945–2012
Sestava lokalov v starem mestnem jedru Slovenj Gradca, 1945 - 2012
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Usluge so danes prerasle število trgovin in imajo največji delež lokalov v mestnem jedru.
Njihova struktura se je nekoliko spremenila, saj so sedaj v mestnem jedru na voljo tudi
odvetnik, kozmetični saloni, nepremičninska agencija, zemljemerstvo, oglaševalska agencija,
svetovalna pisarna in še nekatere druge usluge. Tudi uprava je povečala število, saj se zdaj v
centru nahaja Center za socialno delo, uprava Visoke šole za zdravstvo idr. Precej se je
povečalo število praznih lokalov.

6.2.4. Število in sestava lokalov leta 2012
Preglednica 1: Število lokalov in njihova sestava v starem mestnem jedru leta 2012
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Preglednica 1 prikazuje sestavo in število lokalov v starem mestnem jedru v letu 2012. Kot je
že bilo omenjeno so med najštevilčnejšimi vrstami lokalov usluge, sledijo ji trgovine in
gostilne. Največ lokalov najdemo na Glavnem trgu, kjer trgovine še vedno predstavljajo
največji delež lokalov. Za boljšo ponazoritev je priložena tudi karta mestnega jedra z lokali po
dejavnostih (Karta 2).
Karta 2: Dejavnosti v starem mestnem jedru Slovenj Gradca
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6.3. Revitalizacija starega mestnega jedra
V devetdesetih letih so v Slovenj Gradcu začeli z revitalizacijo mestnega središča in
postopoma obnavljajo posamezne dele starega mestnega jedra. Prenovili so že Glavni trg in
Trg Svobode, nazadnje je bila celovite obnove deležna Meškova ulica.
Slika 18: Glavni trg nekoč leta 1905

Vir: Potočnik, 2008
Eden izmed pogojev za prenovo mestnega jedra Slovenj Gradca je bila umiritev prometa
vozil znotraj mestnega jedra. S tem namenom so tudi zgradili mestno obvoznico, ki je
prevzela pretežni del tranzita. Preostali promet, ki poteka po mestni mreži cest bliže
mestnemu jedru, je bilo potrebno prilagoditi hitrosti gibanja peščev, sam režim prometa pa
urediti tako, da še vedno omogoča dostop stanovalcem, kupcem, dostavo in promet
intervencijskih vozil (Kotnik, 1992, str. 10).
Slika 19: Glavni trg danes

Avtor: Ana Lubej
Kljub številnim novim območjem v mestu je Glavni trg ostal središče poslovnega, kulturnega
in družabnega življenja v mestu (Potočnik, 2008, str. 73).
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7. SKLEP
Mesto Slovenj Gradec leži v severovzhodni Sloveniji, na zahodu Slovenjgraške kotline. Stoji
na prehodu iz zgornje v spodnjo Mislinjsko dolino, tam kjer se stikajo doline Suhadolnice,
Mislinje in Barbare.
Prvotna naselbina se je razvila pod Grajskim gričem, vendar so tržni prostor kmalu prestavili
na novo lokacijo, ki je imela boljšo strateško ter prometno lego. Tržne pravice je Slovenj
Gradec dobil leta 1251, status mesta pa že v 13. stoletju, zato ga lahko upravičeno štejemo
med prva mesta na slovenskih tleh. Mesto je raslo in se razvijalo razmeroma počasi, vendar
pa je bilo vseskozi trgovsko in obrtniško središče. Do 19. stoletja je imel Slovenj Gradec le
majhen obseg, z začetki industrije in povečanim prometom ter trgovino je začelo število
prebivalstva naraščati in posledično je prišlo tudi do prostorske širitve. Razvijajoča se
industrija je tudi pospešila razvoj družbenih dejavnosti (zdravstvo, kultura idr.).
Še pred dobrim stoletjem je imel Slovenj Gradec le malo več kot 1300 prebivalcev, danes pa
jih ima 7557. Čeprav po velikosti in številu prebivalstva ni med večjimi mesti v Sloveniji,
predstavlja pomembno središče Mislinjske doline ter širšega območja Koroške statistične
regije. V mestu so namreč skoncentrirane pomembne gospodarske, šolske, zdravstvene in
druge dejavnosti.
Kljub temu, da ima Slovenj Gradec večstoletno tradicijo in vlogo upravnega ter trgovskega
središča, pa je bil večino časa zgolj majhno podeželsko mesto, ki dolgo ni preraslo svojih
srednjeveških okvirjev. Tržno-mestna naselbina, ki je bila načrtno zasnovana v srednjem
veku, je imela tipičen tloris. Široko, na sredini v tržni prostor razširjeno, tranzitno cesto in ožji
vzporednici, ki so vpete v nepravilen pravokotni okvir ter manjši prečni trg. V 14. stoletju so
mesto obdali z obzidjem, znotraj katerega je urbanistična zasnova uspela zadržati
neokrnjeno podobo do današnjega dne. Mesto se je začelo prostorsko širiti šele v 19.
stoletju, ko je industrija vplivala na razvoj predmestij, vendar je bilo to širjenje zelo počasno
in ni zajelo večjih površin. Šele po 2. svetovni vojni je mesto doživelo razcvet, ki je povzročil
povečanje števila prebivalstva in potrebo po stanovanjskih objektih, ki so se najprej začeli
razvijati ob prometnicah. Tako je mesto prvič resneje preraslo okvirje iz srednjega veka, ki
mu jih je določalo staro mestno jedro. Sprva so gradili predvsem individualne stanovanjske
hiše ob cestah in vodotokih ter na Legnu, ki so se jim v 60. letih pridružili stanovanjski bloki.
Nastale so nove obrtno-industrijske cone, s čimer se je povečala potreba po delavcih,
posledično pa tudi potreba po novih stanovanjskih objektih. V 70. letih se je Slovenj Gradec
prostorsko močno razširil na vse strani in je že dobival današnjo podobo. Ko so leta 1995
končali z gradnjo vzhodne obvoznice, je mesto pridobilo nove lokacije za obrtno-storitvene in
industrijske cone, stanovanjska območja so nastajala na nekdanjih kmetijskih in zelenih
površinah, tam, kjer so naravne razmere to omogočale. Danes se mesto širi proti okoliškim
krajem, predvsem proti Šmartnemu pri Slovenj Gradcu in Staremu trgu. Ponekod so meje
med naselji že zabrisane.
Poleg prostorske je mesto doživelo tudi funkcijsko preobrazbo. Nekoč so se znotraj
mestnega obzidja, v današnjem starem mestnem jedru, nahajale skoraj vse mestne
dejavnosti z izjemo industrije, ki se je že od svojega začetka nahajala na mestnem obrobju.
Skozi desetletja se je mesto razvilo in po razširitvi stanovanjske rabe prostora, so v drugih
delih mesta našle svoje mesto tudi preostale dejavnosti. Funkcija bivanja se je širila iz ožje
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okolice mestnega jedra, kjer danes najdemo starejše stanovanjske soseske, vedno bolj
navzven. Tako je nastala potreba po preselitvi vzgojno-izobraževalnih ter oskrbno-storitvenih
dejavnosti iz mestnega jedra. Šole in vrtci so dobili nove lokacije na več različnih mestih,
trgovine so nastale v posameznih stanovanjskih soseskah. Zdravstvene, upravne ter kulturne
dejavnosti so bile nekoč v samem mestnem jedru, vendar se jih je kasneje večina izselila.
Bolnišnični kompleks danes najdemo neposredno ob starem mestnem jedru, kjer so na enem
mestu zbrane vse zdravstvene funkcije. Tudi upravne in kulturne dejavnosti se niso preselile
daleč, vendar pa nimajo skupne lokacije. Razmeščene so v ožjem mestnem središču, ampak
del se jih še vedno nahaja v jedru (občina, muzeji, galerija idr.).
Industrijska območja so skozi čas ostala večinoma na istih lokacijah. Več podjetij je propadlo,
vendar so njihova mesta naselile nove, zlasti proizvodnje, oskrbne in storitvene dejavnosti.
Precej mlajša industrijska cona pa je nastala na šmartenski aluvialni ravnici ob Mislinji. Tako
danes mesto obkroža več gospodarskih con, ki so se iz tipičnih industrijskih preobrazile v
proizvodno-storitvene. Še največ industrije je skoncentrirane v coni pri Starem trgu, ki
predstavlja največjo sklenjeno gospodarsko območje v mestu. Gospodarska cona se nahaja
tudi na severu mesta, manjše območje je tudi ob reki Mislinji, na nekdanji lokaciji tovarne
usnja. Ker se občina zaveda, da je potrebno industrijo zaradi negativnih učinkov čimbolj
oddaljiti od bivalnih območij, je že ustvarila poslovno cono Pameče. Proizvodnim
dejavnostim, ki nimajo večjih emisij na okolje, pa je namenila poslovno cono Ozare na severu
mesta.
Oskrbno-storitvene dejavnosti so se sicer začele preseljevati že z začetkom prostorskega
razvoja mesta, vendar pa je pravi preobrat povzročila izgradnja obvoznice, ob kateri so se
razvila nova nakupovalna ter oskrbna središča. Najpomembnejši dejavnik za razvoj trgovskih
središč je bilo nedvomno razpoložljivo zemljišče ter prometna dostopnost. Njihov vpliv
postaja vedno večji, saj v bližnji okolici Slovenj Gradca ni takšnih velikih središč. Funkcija
oskrbe je tako prerasla lokalne okvirje in prešla na regionalno raven. Novonastala trgovska
središča ljudem nudijo večjo izbiro, a ugodneje kot v manjših trgovinah, ki se nahajajo po
posameznih soseskah in v mestnem jedru.
Čeprav bi lahko pričakovali, da bo z gradnjo velikih nakupovalnih središč zamrla trgovina v
mestnem središču, se je zgodilo ravno nasprotno. Število lokalov v mestnem jedru se je po
izgradnji obvoznice še povečalo in je naraščalo do leta 2012. Že od leta 1992 v Slovenj
Gradcu poteka projekt revitalizacije mestnega jedra. Sočasno z razvojem nakupovalnih
središč je tako potekalo oživljanje starega mestnega jedra, ki je postalo privlačno za trgovce
in tudi za stanovalce. Hiše v občinski lasti so namreč v veliki meri obnovili ter na trgu ponudili
nadstandardna stanovanja. Hkrati v mestnem središču ni poslovalnic velikih trgovskih verig,
ampak gre za majhne trgovinice, večinoma v zasebni lasti, ki si velikih najemnin v trgovskih
centrih niso zmožne privoščiti. Poskrbljeno je tudi za dostop do trgovin z avtomobili, kar je za
ljudi zelo privlačen dejavnik. Mestno jedro je danes zaradi številnih kulturnih prireditev ter
sejmov precej živahno in to še dodatno privablja obiskovalce in potrošnike.
Število lokalov v starem mestnem jedru je od leta 1945 vseskozi naraščalo, največji porast pa
je bil v zadnjem desetletju 20. stoletja, ko se je število skorajda podvojilo. To je bila posledica
denacionalizacije lokalov, ki so začeli nastajati v nekdanjih stanovanjih, pisarnah in v številnih
na novo pregrajenih lokalih. Po letu 2000 se je število lokalov sicer povečalo, vendar za zelo
nizko številko. Pri tem moramo upoštevati, da so se razširili že skoraj po celotnem mestnem
jedru in za večanje števila lokalov ni več veliko možnosti. Že od nekdaj je bilo največ lokalov
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lociranih na Glavnem trgu, ki je bil trgovsko in prometno najpomembnejši v starem mestnem
jedru. Spremembe v 90. letih ter neprestano povečevanje števila lokalov so povzročili, da se
je trgovska funkcija starega mestnega jedra prostorsko razširila. Danes je še vedno dobra
polovica vseh lokalov na Glavnem trgu, precej se je razvila tudi Meškova ulica. Sestava
lokalov v starem mestnem jedru se je skozi leta spreminjala, raznolikost je bila nekoč precej
večja kot danes. Vseskozi je v prevladi ostajala trgovina, ki pa so jo v letu 2012 prehitele
usluge.
Samo število lokalov v mestnem jedru v prihodnosti verjetno ne bo več raslo, saj je
zasedenost stavb z lokalih že precej velika. Kot posledica slabega gospodarskega stanja v
državi se bo verjetno še povečalo število praznih lokalov, ki jih je že v letu 2012 za 80
odstotkov več kot pred 12 leti.
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8. SUMMARY
The town of Slovenj Gradec is situated in the north-east of Slovenia, in the west of the
Slovenj Gradec basin. It is located at the passage from the upper to the lower Mislinja valley,
where valleys of Suhadolnica, Mislinja and Barbara rivers join.
The original settlement developed under the Castle Hill, but a marketplace was soon moved
to a new location which had a better strategic and traffic position. Slovenj Gradec obtained
its market rights in 1251 and the status of the town in the 13th century. The town relatively
slowly grew and developed, however, it has always been a trade and craft centre. Until the
19th century, Slovenj Gradec was of a small size, but with the beginnings of industry,
intensified traffic and trade, its population started to increase, and consequently, there also
occurred a spatial extension. The evolving industry also stimulated the development of social
activities. Today, Slovenj Gradec is an important centre of the Mislinja valley and the wider
area of the Carinthia statistical region.
Despite the fact that Slovenj Gradec has a centuries-old tradition and the role of an
administrative and trade centre, most of the time, it was a small rural town which did not
outgrow its medieval frames. It started to spatially expand no earlier than in the 19th
century, when industry affected the development of suburbs. However, this expansion was
very slow and it did not cover large areas. Only after the Second World War, the town
experienced flowering which caused the increase in population and the need for housing,
which first began to spread along the traffic routes. At first, they mostly built individual
apartment houses along roads and watercourses, as well as in Legen, where apartment
blocks joined them in the sixties. New commercial-industrial zones arose, with which the
need for workers increased, and consequently also the need for new housing. In the
seventies, Slovenj Gradec greatly spatially expanded to all directions, and was already
obtaining its present form. When the construction of the eastern bypass was finished in
1995, the town gained new locations for commercial-service and industrial zones, and
residential areas were coming into existence on former agricultural and green areas where
natural conditions made this possible. Today, the town spreads towards the surrounding
settlements, especially towards Šmartno pri Slovenj Gradcu and Stari trg. In some parts, the
boundaries between the settlements are already blurred.
Besides the spatial transformation, the town underwent the functional one as well. Almost
all activities used to take place inside the town walls, in today´s old town, except industry
which was located on the outskirts of the town since its beginning. Over the decades, the
town developed, and after expanding the housing space use, the remaining activities found
their place in other parts of the town. There was the need for relocation of educational and
supply-service activities from the town centre. Health, administration and cultural activities
used to be in the core town centre, but with the town development, some moved in the
narrow city centre. Over time, industrial areas mostly remained in the same locations.
Several companies went bankrupted, however, their spots were occupied by new, especially
production, supply and service activities. But much younger industrial zone was formed on
the alluvial plain of Šmartno along the Mislinja River. This is how today the town is
surrounded by several economic zones, which transformed from typically industrial to
production-service zones. The most of the industry is concentrated in the zone beside Stari
trg, which represents the biggest contiguous economical area in the town. Supply-service
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activities have already started to move with the beginning of a spatial town development,
but the real turning point was caused by the construction of the bypass, along which new
shopping and supply centres were built. Their influence is becoming increasingly bigger, as
there are no such large centres in the vicinity of Slovenj Gradec.
Although one might expect that trade in the town centre will die away with the construction
of large shopping centres, just the opposite happened. After the construction of the bypass,
the number of shop premises in the town centre increased and has still been increasing until
2012. Since 1992, the project of the revitalisation of the town centre has been taking place
in Slovenj Gradec. Simultaneously with the development of shopping centres, the town
centre was being revitalized, which became attracting to traders and residents. At the same
time, there are no offices of large trade chains in the town centre, but there are small shops,
mostly privately owned, which are not able to afford big rents in shopping centres. Today,
the town centre is quite lively due to numerous cultural events and fairs, and this
additionally attracts visitors and consumers.
Since 1945, the number of premises in the town centre has been thoroughly increasing, but
the biggest increase occurred in the last decade of the 20th century, when that number
almost doubled. This was due to the denationalisation of premises which were created in
former apartments, offices and numerous newly partitioned premises. After 2000, the
amount of premises did rise, but only for a small number. Here, it has to be noted that
premises were already spread almost through all the town centre, and there is not much
option to increase their number. Since always, more premises have been located in Glavni
trg, which was the most important in the old town centre regarding commerce and traffic.
The changes in the nineties and the constantly growing number of premises caused the
spatial extension of old town centre´s commercial function. Today, a good half of premises is
still situated in Glavni trg, and the Meškova Street has developed as well. The structure of
premises in the old town centre has been changing throughout the years, and diversity used
to be much bigger than it is today. Trade remained dominant all the time, but in 2012, it was
overtaken by services.
In the future, the number of business premises in the town centre will probably not rise,
because the occupancy of buildings with shops is already quite large. As a result of poor
economic state in the country, the number of empty premises will probably be increasing, as
there were 80 % less of them in 2012 than 12 years ago.
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