UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

PROSTORSKA STRUKTURA OBČINE SLOVENJ
GRADEC

Študijski program:
GEOGRAFIJA- E

Mentor: dr. Andrej Černe, red.prof.

LJUBLJANA, 2008

KLAVDIJA GLASENČNIK

Prostorska struktura občine Slovenj Gradec

Klavdija Glasenčnik

IZJAVA

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.

Klavdija Glasenčnik
2

Prostorska struktura občine Slovenj Gradec

Klavdija Glasenčnik

ZAHVALA
Zahvaljujem se staršem, ki so mi omogočili študij geografije, ter prijateljem in sorodnikom, s
katerimi smo preživljali proste trenutke študentskega življenja.
Posebna zahvala gre možu Andreju in hčerki Hani, ki sta mi z svojo ljubeznijo, pozitivnim
mišljenjem in potrpežljivostjo pomagala, da smo skupaj prišli do želenega cilja.

3

Prostorska struktura občine Slovenj Gradec

Klavdija Glasenčnik

PROSTORSKA STRUKTURA OBČINE SLOVENJ GRADEC
IZVLEČEK:
Diplomsko delo z naslovom Prostorska struktura občine Slovenj Gradec obravnava
prostorsko strukturo iz stališča različnih podstruktur. Nazorno prikazuje sodobno stanje
naselij v občini z vidika različnih prostorskih struktur. Naloga temelji na kabinetnem delu,
zasnovano pa je na podlagi statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Če
združimo analize naravne, demografske, gradbene in ekonomske strukture, je območje občine
Slovenj Gradec heterogeno, razdeljeno na tri notranje homogena območja. Vsak del ima svojo
specifično funkcijo. Na splošno ima najugodnejšo prostorsko strukturo osrednji, ravninski del
občine, ugodno vzhodni del, najmanj ugodno pa zahodno območje, za katerega je značilen
najbolj razgiban relief. Na dnu Mislinjske doline (osrednji del) je zgoščeno poselitveno
območje, ob tem pa gospodarske dejavnosti, prometna in komunalna infrastruktura ter
intenzivna kmetijska območja. Za omenjena obmejna območja, na eni strani podgorja Pohorja
in na drugi strani Vzhodnih Karavank, pa je značilna razpršena poselitev, slabši naravni
pogoji, razredčena infrastruktura in slabša ekonomska moč naselij. Občina mora v bodoče, s
še več subvencijami in podobnimi pomočmi, pomagati naseljem z manj ugodnimi
prostorskimi strukturami, s katerimi se bodo izboljševala šibka področja le teh. Poskrbeti bo
potrebno za več izobraževanj in svetovanj na področju kmetijstva, podeželje kot tako pa se
mora bolj izpostavljati kot območje kakovostnega prostora in ne kot manj vredna in
zapostavljanja vredna pokrajina.
KLJUČNE BESEDE: prostorska struktura, občina Slovenj Gradec, prostorsko
planiranje, regionalno planiranje
THE SPACIOUSNESS OF THE REGION SLOVENJ GRADEC
ABSTRACT:
The diploma work titled The volume structure of the region Slovenj Gradec discusses the
volume structure from several different start points. It clearly shows the modern state of the
settlement of the region from the view of different area structures. The diploma work is based
on cabinet work, and its structure is made from statistical information of the statistic bureau of
Republic Slovenia. If we combine the natural, demographic, construction, and economic
analyses the area of Slovenj Gradec is heterogeneous, divided into three inside heterogeneous
areas. Each part has its specific function. Generally the best area structure goes to the central,
plain level area of the region, the East area’s location is beneficial as well, but the West side
has the least favorable location because of its agitated relief. At the bottom of the Mislinjska
valley (the central part) there is a concentrated settlement with economic activities, a good
traffic and communal infrastructure as well as intensive farming areas. For the other
mentioned areas on one at the foot of Pohorje and the other at the other side of the east
Karavanke the settlement is atomized, the natural conditions are not so good and the
infrastructure and economic organization of the community is weaker. The region must in the
future help these settlements and areas with more subsidy and similar forms of aid. In the area
of farming more education and advice will be needed in the future. The country-side has to
represent itself as a quality piece of land and not an under-privileged area.
KEY WORDS: area structure, the region Slovenj Gradec, area planning, regional
planning
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1. UVOD
Občina Slovenj Gradec je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Leži na koroškoštajerskem mejnem območju v porečju Mislinje in meri 173,7 km² (Mestna občina Slovenj
Gradec, 2008). Ozemlje je sestavljeno iz dvaindvajsetih naselij, ki bodo v nadaljevanju
predmet obravnave. Na severni strani občina meji z občinama Dravograd in Vuzenico, na
jugozahodu s Šoštanjem, na jugu z Velenjem, na jugovzhodu z Mislinjo in na vzhodu z
Ribnico na Pohorju. Na eni strani gozdnato Pohorje, na drugi strani pa zadnji obronki
Vzhodnih Karavank z osamelcem Uršljo goro zapirajo dolino reke Mislinje iz severovzhodne
in južnozahodne smeri. Naselja so zaznamovana z različno poseljenostjo (strnjeno, razloženo,
s samotnimi kmetijami) in razgibanim reliefom (podgorje Vzhodnih Karavank in Pohorja, dno
reke Mislinje in vmesno gričevje) (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Moje, skoraj dvajsetletno, bivanje v obravnavani občini je glavni razlog za izbiro tega
območja, kot predmet raziskav diplomskega dela, poleg tega pa občina do sedaj še ni bila tako
sistematično obravnavana z vidika prostorskih struktur.
Pri pregledovanju virov in literature se pojavlja problem pojmovanja občinske strukture, zato
je potrebno za namen tega diplomskega dela na podlagi različnih virov to vrsto strukture
definirati po svoje. Moje delo je oviralo tudi pomanjkanje statističnih podatkov, tako za
posamezna naselja (varovanje podatkov), kot tudi za vsa naselja občine (izdaja podatkov le za
celotno občino). Pri slednjih sem pri analizi upoštevala splošno znanje iz svojega osebnega
življenja v tej občini.
1.1 Namen in cilji
Namen diplomskega dela je opredeliti prostorsko strukturo občine Slovenj Gradec iz stališča
različnih struktur, ki bi nazorno pokazala sodobno stanje naselij v občini.
Cilji naloge so:
- opredeliti pojem prostorske strukture, strukturne modele, delitev struktur ter cilji in
usmeritve za doseganje želenih prostorskih struktur;
- prikaz stanja različnih struktur občine, ter opis in njihova analiza;
- s pomočjo `prekrivanja` predhodno izdelanih tematskih kart pridobiti rezultate, ki
bodo nazorno pokazali ugodnost prostorskih struktur v posameznih naseljih;
- podati nekaj predlogov za reševanje problematike naselij z neugodnimi strukturami.
Na poskuse združevanja oziroma povezovanja sprememb in stabilnosti prostorskih struktur z
družbenimi vrednotami se po Černetu (Černe, 2004, str. 40) nanaša kakovost prostora.
Kakovost prostora se spreminja tako z vidika relativne lokacije, kot tudi z geografske
razsežnosti. Končni rezultati diplomskega dela naj bi se opirali na zgoraj navedeno.
1.2 Delovne hipoteze
V diplomskem delu se usmerjamo v analizo in potrditev naslednjih delovnih hipotez:
- ugodno naravno strukturo imajo naselja, ki ležijo na dnu Mislinjske doline;
- ugodno demografsko strukturo imajo naselja, katerih lega je bližje zaposlitvenemu in
izobraževalnemu centru občine, torej mestnemu naselju Slovenj Gradec;
- ugodno gradbeno strukturo imajo naselja, ki ležijo ob glavnih prometnih poteh občine,
na dnu doline reke Mislinje, kjer so možnosti za poselitev primernejše kot na
območjih z razgibanim površjem;
- ugodno ekonomsko strukturo imajo naselja, kjer je strnjena poselitev, manj ugodno pa
naselja z razpršeno poselitvijo;
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naselja na dnu doline reke Mislinje imajo ugodnejše prostorsko strukturo kot naselja
ob robu občine Slovenj Gradec.

1.3 Metodologija dela
Diplomsko delo temelji na kabinetnem delu. Zasnovano je na podlagi statističnih podatkov
Popisa 2002, ter literature o občini Slovenj Gradec in prostorske strukture.
Vsako poglavje je analitično, v njih pa gre za analizo preteklega in sedanjega stanja kazalcev
za različne prostorske strukture v naseljih občine Slovenj Gradec. V planiranju je analiza po
Černetu (Černe, 2004, str. 31) namenjena razumevanju sedanjih razmer in pogojev, znotraj
katerih sprejemamo planske odločitve, opredeljevanju prioritetnih vprašanj in njihovemu
reševanju, ter oblikovanju splošnih načel za nadaljnja razvojna prizadevanja.
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2. PROSTORSKA STRUKTURA
Prostorska struktura je celota, sestavljena iz medsebojno povezanih, odvisnih prvin. To je
način, kako je neko izbrano območje sestavljeno iz delov prostora, pri katerem ima vsak del
svojo lastno strukturo (Gaberščik, 2004, str. 25). V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
je prostorska struktura opredeljena kot prostorski sistem, ki je rezultat prostorske razmestitve
in organizacije gospodarskih, družbenih in drugih dejavnosti. Glede na prevladujoči značaj
dejavnosti, ki oblikujejo prostorski razvoj, se prostorski sistemi delijo na prostorski sistem
poselitve, gospodarske javne infrastruktura in pokrajine (Pravilnik o podrobnejši vsebini,
obliki in načinu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter vrstah njenih
strokovnih podlag, 2003).
Prostorske strukture (prometno omrežje, naselbinski sistem, itd.) pojmujemo kot substrukture.
To nam jasno pove, da same zase sicer sestavljajo smiselno sklenjen prostorski sistem, ki pa z
vidika celotnega prostora ni celovit. Zato lahko prostorsko strukturo opredelimo kot splet
vseh substruktur določenega območja. Tako cestnega omrežja ne moremo obravnavati ločeno
od naselbinskega sistema, naselbinskega sistema ne ločeno od naravnih razmer, gospodarske
strukture ne brez celokupne povezanosti družbenih in naravnih dejavnikov. Težiti je potrebno
k celostni obravnavi opazovanih območij, saj lahko le tako razložimo vse potekajoče procese
in pojasniti relevantno strukturo (Nared, 2007, str. 41).
Prostorski red, kot nasprotje nereda, bi moral biti eden od pomembnih ciljev človekovih
aktivnosti. Narava, katere del smo, deluje po sistemu naravnega ravnotežja, ki ne dovoljuje
neuravnovešenosti sistema in prevlade ene same komponente na račun druge. Obstaja torej
strukturna soodvisnost naravnih elementov, struktur. Narava sama, brez posega človeka,
uravnava to ravnotežje. Človek pri umetnem posegu v naravo pa žal nima naravne reakcije
avtomatskega uravnoteženja in zato mnogokrat ruši naravno usklajenost. Konflikti, ki jih
dnevno zaznavamo, so posledica nespoštovanja nekega reda, na primer neuravnotežene
prostorske strukture, prevelike rabe tal, premajhne izrabe prostorske strukture ali premajhne
gostote poselitve, bližine nekompatibilnih prostorskih funkcij, prometne zgostitve in zastoji,
uničevanje urbanih kakovosti, lokaciji neprimerne arhitekture. Mnogokrat je to posledica
pomanjkljivega znanja, velikokrat pa tudi človekove malomarnosti (Gaberščik, 2004, str. 25).
Prostorsko planiranje dodatno obremenjuje dejstvo, da načrtovalci in uporabniki prostor
opredeljujemo na zelo različne načine. To je lahko:
- Kulturna pokrajina, ki je rezultat zgodovinskih procesov, človekovega delovanja in
oblikovanja naravnega in poselitvenega prostora. Pojmovanje lastno geografom,
zgodovinarjem, krajinskim arhitektom, arhitektom.
- Naravni prostor, kot površina, je lahko kmetijski, gozdni prostor, to so lahko
nerodovitna tla, vode in atmosfera. To je tisto, kar običajno pojmujemo kot okolje
(varovanje tal, vode, zraka); pojmovanje, ki je lastno kmetom, gozdarjem, vodarjem,
klimatologom, naravovarstvenikom, biologom.
- Absolutno `prazni`, neposeljeni prostor, ki je domena planincev.
- Ekonomski prostor, kot uporabno zemljišče, prostor izkoriščanja naravnih bogastev,
kot zasebno in javno lastništvo in materialni prostor, v katerem so umetne, dodane
stvari, različne gospodarske infrastrukture. Pojmovanje je lastno ekonomistom,
investitorjem, gradbenikom.
- Življenjski prostor, prostor socialne identitete in infrastrukture. Pojmovanje lastno
sociologom, občanom, stanovalcem.
- Prostor velike estetske vrednosti in čutnega dojemanja predmetnega sveta. Pojmovanje
lastno umetnikom, pisateljem, pesnikom, arhitektom, kiparjem, filozofom.
- Prostor kot območje upravljanja. Pojmovanje lastno upravnim delavcev in pravnikom.
- Politični prostor, kot ga pojmujemo politiki.
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Spoznavanje celovite družbene strukture, posebej prostorsko relevantne strukture, je
pomembno, da lahko po potrebi krmilimo, urejamo in razvijamo strukturo k predvidenemu
cilju, torej strukturno planiramo. Za strukturno planiranje koristne analitske ugotovitve pa
pridobimo s križanjem podatkov iz področnih struktur, prenesene in adaptirane na raven
generalne prostorske strukture (Gaberščik, 2004, str. 25).
2.1 Strukturni modeli
Strukturni modeli zagotavljajo relativno dobro prepoznavnost strukture mesta in okolice z
vmesnimi členi od lokalne do regionalne ravni. Regionalni strukturni modeli zahtevajo večji
razvojni potencial in dinamično realizacijo, lahko pa prometno razbremenjujejo glavni center.
Lahko so tudi kontraproduktivni, saj nehote slabijo glavni center, če razvoja ne nadzorujemo
in ne obvladamo. Taki trendi so nevarni in ne pomenijo le ekonomskega propadanja centra
kot infrastrukturnega bogastva, temveč povzročajo tudi propadanje kulturne dediščine in
urbane identitete (Gaberščik, 2004, str. 27, 28).
Mestni strukturni modeli nam jasno kažejo socialnoekonomsko ločevanje zasebnega in
javnega sektorja. Tipologija mestnih ali regionalnih strukturnih modelov temelji na sistemu
točk, površin in trakov, ki se običajno pojavljajo v kombiniranih strukturah:
- točkovna razpršitev;
- satelitska struktura;
- aglomeracija centrov različnih stopenj;
- kompaktno mesto s pasovnim centrom;
- zvezdasta pasovna struktura;
- pasovni koridor s poudarjenim središčem;
- struktura glavnika;
- raster strukturnih cest;
- naravni raster enakovrednih cest;
- model naselbinskega koridorja s paralelnimi conami različne namembnosti.
Zaradi različne velikosti, topografskih značilnosti in zgodovinske geneze vsi našteti teoretski
strukturni modeli seveda ne odgovarjajo vsakemu prostoru ali mestu. Strukturni modeli,
značilni za Evropo, so večinoma koncentrični in pasovni, združeni v zvezdastih oblikah.
Izvirajo iz organske zgodovinske rasti mest. Omogočajo pa ohranjanje raščene podobe in
čitljivost mestnega središča in drugih območij, razvoj prometne in oskrbne infrastrukture,
krepitev razvojnih koridorjev, ustvarjanje novih mestnih delov ter ohranjanje klimatskih con
med razvojnimi koridorji (Gaberščik, 2004, str. 27).
2.2 Prostorsko strukturno planiranje in delitev struktur
Prostorsko strukturno planiranje je metoda, ki omogoča usklajevanje zelo različnih področnih
in območnih struktur. Strukturno gledanje je lastno vsem človekovim aktivnostim pa naj gre
za socialne, ekonomske, prostorske, okoljske ali kakršne koli druge aktivnosti. Povsem jasno
lahko določimo raziskovalno dejavnost kot tisto nalogo, ki preučuje celotno strukturo neke
družbe, ki jo sestavljajo naravna, socialna, ekonomska, prostorsko-funkcijska, tehničnograjena in likovna struktura (Gaberščik, 2004).
Naravna struktura
Naravne strukture predstavljajo naravno življenjsko okolje oziroma ekosistem, v katerem
človek biva in umešča svoje dejavnosti. Te strukture lahko nadalje delimo na rečno omrežje,
rastlinske pasove in združbe, reliefne enote, podnebne pasove in podobno, torej tiste
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dejavnike prostora, ki sestavljajo ekosistem in s tem ključno zaznamujejo človekovo okolje
(Nared, 2007, str. 41).
Demografska struktura
Demografska (socialna) struktura določenega prostora, regije, mesta, sosedstva, soseske,
mestne četrti se na primer kaže kot število prebivalcev, število in velikost družin, razmerja
starostnih skupin, v poklicni in dohodkovni sestavi prebivalstva, poklicni izobrazbi,
zdravstvenem položaju prebivalstva, kulturni identiteti. Načrtno modeliranje socialne
strukture v Sloveniji ni tako razvito kot na primer v skandinavskih deželah, kjer je pojem
socialnega planiranja udomačen, konkreten in legalen ter uveljavljen v praksi. Kot robno
planiranje pa je cenjena podpora prostorskemu planiranju (Gaberščik, 2004, str. 24).
Gradbena struktura
Gradbeno strukturo predstavljajo naselbinski sistemi določenega območja. Spadajo med
grajene strukture, ki jih je v prostor vnesel človek in si z njimi lajšal življenjske razmere. Med
njih spadajo stavbe in komunalna infrastruktura, pa tudi tisti deli prvotnega naravnega okolja,
ki jih je človek preoblikoval (Nared, 2007, str. 42).
Ekonomska struktura
Ekonomska struktura določenega prostora se kaže v številu in vrsti podjetij, obsegu
proizvodnje, vrste proizvodov, velikosti njihovih zemljišč, številu zaposlenih na hektar,
ustvarjenem prometu in dobičku na hektar, z dohodki in davki na prebivalca in prostorsko
enoto, itd.
V Sloveniji se ekonomske znanosti ukvarjajo pretežno z makroekonomiko. Bilo bi koristno,
da bi razvijali tudi teorijo in prakso komplementarne urbane ekonomike, analize mestne
ekonomske strukture, ekonomskega razvoja mest, vloge zasebnega gospodarstva in javnih
proračunov, racionalnost mestne infrastrukture (Gaberščik, 2004, str. 25).
Vsaka struktura je način, kako je območje sestavljeno iz delov.
2.3 Cilji in usmeritve za doseganje želene prostorske strukture
Zagotavljanje prijetnega bivanja in življenja z:
- ustvarjanjem kakovostnih prostorskih struktur z vidika funkcionalnega in socialnega
omrežja storitev ter lepote pokrajine in naselij;
- upoštevanjem merila prostora;
- upoštevanjem morfoloških ter naravnih in ustvarjenih značilnosti prostora;
- upoštevanjem ambientalnih značilnosti fizičnega okolja.
Izboljšanje okoljskih pogojev življenja z:
- zmerno rabo naravnih virov in ustvarjenih vrednost prostora;
- varovanjem in ohranjanjem sestavin okolja in naravnih pojavov ter procesov;
- zmanjševanjem obremenitev posameznih sestavin okolja;
- odpravljanjem poškodb v okolju.
Ohranitev nacionalne prostorske identitete s:
- upoštevanjem, varovanjem naravnih in kulturnih značilnosti;
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sanacijo krajinskih, urbanih in arhitekturnih degradiranih območij in drugih prostorskih
potencialov na državni, regionalni in lokalni ravni.

Skladnejši prostorski regionalni razvoj s:
- večstopenjsko uravnoteženo regionalizacijo državnega ozemlja;
- krepitvijo regionalnih, še posebej obmejnih središč z večanjem gospodarske moči in
števila prebivalstva;
- vzpodbujanjem razvoja in rabe regionalnih in lokalnih potencialov;
- zagotavljanjem usklajenega prostorskega razvoja med regijami;
- zmanjševanjem regionalnih razlik in neugodnih razmerij med osrednjimi in obrobnimi
območji, in sicer z upoštevanjem hierarhičnosti prostorskih struktur, komplementarnosti,
endogenosti.
Ustrezna prostorska integracija države z:
- zagotavljanjem bolj enakomerne prostorske in funkcijske povezanosti in dostopnosti vseh
območij;
- krepitvijo omrežja mest in naselij.
Prostorsko-lokacijska učinkovitost rabe zemljišč in sredstev, vloženih v zemljišča, z:
- racionalno rabo prostorskih potencialov;
- racionalnejšo rabo obstoječih zgrajenih zmogljivosti in pozidavo prostih zemljišč znotraj
zazidljivih območij pred odpiranjem novih območij za gradnjo;
- recikliranjem pozidanih zemljišč in fizičnega fonda s spremembo, prestrukturiranjem,
intenzifikacijo in prerazporeditvijo dejavnosti v prostoru;
- zagotovitvijo zadostnega števila zazidljivih parcel ter vpeljavo trga nepremičnin;
- večanjem intenzivnosti rabe zemljišč;
- sodobnejšo, fleksibilnejšo, večnamensko zasnovo rabe zemljišč;
- vključevanjem vseh ekstremnih stroškov ter stroškov razvoja v ceno investicije.
Energetska varčnost prostorskih rešitev s:
- prostorskim dopolnjevanjem in prepletanjem vseh prostorskih sistemov in podsistemov.
Izboljšanje izobraževanja in obveščanja javnosti na področju prostorskega razvoja z:
- enakopravnim vključevanjem vseh prebivalcev in njihovih predstavnikov;
- zagotavljanjem enakopravnih partnerskih odnosov vseh zainteresiranih pri sprejemanju
odločitev o prostorskem razvoju (Černe, Gulič, 1999, str. 58).
Na podlagi izhodišč prostorske razvojne politike in opredelitve stanja prostorskega razvoja je
možno opisati želeno prostorsko strukturo. Prostorska struktura naj bo taka, da se bodo
številne in različne prostorske enote razvijale v vzajemni soodvisnosti ter se medsebojno
povezovale in dopolnjevale. Usmerjanje razvoja v prostoru naj temelji na načelih
koncentracije dejavnosti in prebivalcev, ki je manj škodljiva za okolje kot razpršeno
nameščanje dejavnosti in prebivalstva, hkrati pa znižuje stroške sanacij osveževanja in
zmanjšuje rabo naravnih virov in energije (Černe, Gulič, 1999, str. 59).
Mesta in vasi naj bodo prijazni kraji za življenje in bivanje, domovi, podjetja, trgovine, uradi,
območja za rekreacijo in zabavo naj bodo na pravem kraju in medsebojno povezani ter
dostopni. Naselja in krajina naj bodo lepi. Skupno pomembne dejavnosti in storitve naj bodo
kakovostne, zadostno raznovrstne ter dostopne in dosegljive vsem prebivalcev Slovenije o
čim manjših prostorih ovirah in obremenitvah okolja in ob čim manjši porabi prostora, časa in
denarja. Varstvo in razvoj vseh prostorskih potencialov naj bosta učinkovita (Černe, Gulič,
1999, str. 59).
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V občini Slovenj Gradec se prostorske enote razvijajo medsebojno povezano, prostorske
dejavnosti in prebivalstvo se koncentrirajo v manjših naseljih, vse pa gravitira v center
občine, mesto Slovenj Gradec. Na robnih območjih občine se večinoma pojavlja razpršena
poselitev in v manjši meri dejavnosti, ki pa zaradi manjšega obsega pretirano ne
obremenjujejo okolja.
2.4 Cilji in usmeritve za doseganje želene prostorske strukture na področju
pokrajine
Ohranjanje potencialov (ekoloških, naravnih, estetskih, funkcionalnih) vseh naravnih in
ustvarjenih vrednosti pokrajine in njenih posameznih sestavin z:
- racionalnim ravnanjem z obnovljivimi in neobnovljivimi naravnimi viri;
- varovanjem tipične, vredne in ogrožene krajine;
- selektivnim usmerjanjem razvoja in rabe krajinskih potencialov v posameznih krajinskih
območjih;
- sanacijo razvrednotenih območjih;
- uvajanjem ukrepov pri celostnem varstvu nevarnih in ogroženih območij zaradi naravnih
nesreč (Černe, Gulič, 1999, str. 61).
Želeni razvoj pokrajine je potrebno razvijati in usmerjati zaradi naravovarstvenih, ekoloških,
kulturnih, prostorskih in estetskih zahtev v treh makro območjih: naravni, ruralni in urbani
krajini z njihovim medsebojnim prepletanjem in dopolnjevanjem na njihovih robnih
območjih, kakor tudi znotraj posameznih območij.
Območja naravne pokrajine naj bodo prepuščena naravnim procesom, pri tem naj bodo
dejavnosti v krajini usmerjene k renaturaciji, sanacijam in povečevanju števila avtohtonih
vrst. V območjih kulturne krajine je potrebno ohranjati značilne krajinske tipe in skrbeti za
njihovo vzdrževanje, obnovo in tudi razvoj. V območjih urbane krajine je potrebno
prednostno razvijati parkovna območja z visoko stopnjo estetske kakovosti. Posamezne rabe v
teh območjih je potrebno normativno usmerjati tako, da ne bodo spreminjale naravnih
pogojev in razmer. Posebno pozornost je potrebno nameniti racionalnemu ravnanju z
obnovljivimi in neobnovljivimi naravnimi potenciali, varovanju naravnih in kulturnih vrednot
in selektivnemu usmerjanju razvoja v različna krajinska območja. Posamezne krajinske tipe je
potrebno, v primeru njihove izjemnosti ali tudi prepletanja, še posebej normativno zavarovati
(Černe, Gulič, 1999, str. 60).
2.5 Cilji in usmeritve za doseganje želene prostorske strukture na področju poselitve
Enakomernejši, prostorsko uravnotežen razvoj poselitvenega omrežja z:
- zmerno, večstopenjsko kategorizacijo mest in drugih naselij ter njihovih območij po
načelu najboljše prostorske dostopnosti;
- gravitacijsko zaokroženo in povezano prostorsko razmestitvijo posameznih funkcij in
območij poselitvenega sistema (dejavnosti javnega sektorja in storitvenih dejavnosti v
omrežju naselij).
Uravnoteženo koncentriran in prostorsko zaokrožen razvoj naselij v poselitvenem
omrežju ter povečanje kompleksnosti, polifunkcionalnosti naselij in njihovih vplivnih
območij s:
- funkcijsko in fizično koncentracijo v urbanih in urbaniziranih območjih ter zmerno
koncentracijo v podeželskih območjih, skladno z urbanimi, naravnimi, naravovarstvenimi,
okoljskimi, gospodarskimi in socialnimi pogoji;

13

Prostorska struktura občine Slovenj Gradec

Klavdija Glasenčnik

-

optimalno razmestitvijo in večanjem prepletanja dejavnosti v prostoru, ohranjanjem
tipoloških lastnosti ter upoštevanjem drugih regionalnih in lokalnih značilnosti v naseljih
in njihovih vplivnih območjih;
- raznovrstno, mešano rabo zemljišč;
- določanjem drobne zemljiške parcelacije;
- zagotavljanjem prostorsko in okoljsko najustreznejših lokacij za gradnjo ter racionalnosti
in optimalnosti izgradnje komunalnih objektov in naprav;
- vzdrževanjem in prenovo naselij, njihovih delov in obstoječega stavbenega fonda.
(Černe, Gulič, 1999, str. 59)
Sistem poselitve naj bo enakomernejši in prostorsko uravnotežen. Razvoj naselij naj bo
uravnovešen, zmerno koncentriran, prostorsko zaokrožen in gravitacijsko enakomerno
povezan. Središča naj bodo koncentrirana tam, kjer so najlažje dosegljiva, dekoncentrirana pa
tam, kjer jih zaradi pogojev razvoj v prostoru ni mogoče koncentrirati. Racionalna
razporeditev in prometna dostopnost naj bosta ključni merili za razmestitev materialne in
socialne infrastrukture (Černe, Gulič, 1999, str. 59).
Ta opredelitev po mojem mnenju najprimernejše opiše občino Slovenj Gradec. Naselja so
zmerno koncentrirana. Izstopa mesto Slovenj Gradec z zgoščevanjem dejavnosti in poselitve,
okoliškimi naselji pa je gravitacijsko dokaj enakomerno povezan, saj se povezanost počasi
zmanjšuje proti obrobju občine. Dekoncentrirana območja so, kot sta opisala doktor Černe in
Gulič (Černe, Gulič, 1999), na območjih, kjer koncentracija ni mogoča, se pravi tam, kjer so
pogoji težki za obdelovanje ali celo neprimerni za bivanje.
2.6 Cilji in usmeritve za doseganje želene prostorske strukture na področju
infrastrukture
Povečevanje intenzivnosti rabe prostora in učinkovitosti rabe energije s:
- krajšanjem razdalj med porabniki in proizvajalci ter središči in vozlišči pri načrtovanju
infrastrukturnih omrežij;
- spodbujanjem načrtovanja in razvoja infrastrukturnih sistemov, ki učinkoviteje
proizvajajo in upravljajo obnovljive vire energije in so tudi energetsko in prostorsko
varčni;
- medsebojnim prepletanjem in dopolnjevanjem posameznih infrastrukturnih sistemov in
podsistemov.
Enakomernejši in prostorsko uravnotežen razvoj infrastrukturnih omrežij z:
- zmerno, večstopenjsko kategorizirano razvrstitvijo teh omrežij;
- gravitacijsko zaokroženo in enakomerno povezano prostorsko razmestitvijo posameznih
infrastrukturnih vozlišč, priključkov in območij sistemov infrastrukturnih omrežij;
- povezovanjem in usklajevanjem z evropskimi omrežji.
Prostorsko in funkcionalno povezovanje hierarhično opredeljenih infrastrukturnih
omrežij s hierarhično opredeljenim omrežjem naselij
Ustvarjanje takih prostorskih struktur, ki zmanjšujejo potrebe po večanju
infrastrukturne opremljenosti in ravni infrastrukturnih storitev in s tem omogočajo
doseganje manjših naložbenih, obratovalnih in vzdrževalnih stroškov infrastrukturnih
sistemov z:
- lociranjem infrastrukturno zahtevnih dejavnosti ob zmogljivih infrastrukturnih priključkih,
vozliščih in objektih;
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učinkovitejšo rabo obstoječih infrastrukturnih zmogljivosti pred gradnjo novih (Černe,
Gulič, 1999, str. 60).
Želeni razvoj prometne in ostale infrastrukture bi morali doseči z enakomernejšim in
prostorsko uravnoteženim sistemom poselitve. Prometno omrežje naj zagotavlja medsebojno
povezanost posameznih območij, prostorsko uravnotežen razvoj poselitve in enakomerno ter
kakovostno dostopnost čim večjemu delu prebivalstva. Razvoj prometnih vozlišč in
priključkov v prometnem omrežju naj bo uravnovešen, zmerno koncentriran, prostorsko
zaokrožen in gravitacijsko enakomerno povezan, kar pomeni, da se morajo prometna vozlišča
in priključki koncentrirati tam, kjer so najlažje dosegljivi. Izboljšati je potrebno obstoječe
regionalne povezave. Omogočiti je treba dobro prometno povezanost znotraj posameznih
geografsko zaključenih območij. Enaka načela je potrebno upoštevati tudi pri opremljenosti s
telekomunikacijsko in informacijsko tehnologijo.
Posebno pozornost bi morali posvetiti javnemu potniškemu prometu, ki bi omogočal varen in
učinkovit prevoz oseb in blaga ob minimalnih obremenitvah naravnega in bivalnega okolja in
bi temeljil na rabi prometno, prostorsko, energetsko in okoljsko učinkovitih trajnostnih
prometnih sistemih. Prometna sredstva bi morala biti zmogljivejša, okolju prijaznejša,
varnejša, ki rabijo manj prostora in so narodnogospodarsko najsmotrnejša (Černe, Gulič,
1999, str. 60).
2.7 Občinska struktura
Občinske strukture so študije omrežja naselij, ki imajo mnogo različnih, obenem pa skupnih
značilnosti naselij v občini. Zaradi njih se naselja povezujejo oziroma ločujejo. V kontekstu
omrežja naselij so občinske strukture skupine sečišč, ki pomenijo bolj gosto notranjo
povezavo enega naselja z drugim v občini, kot z ostalim omrežjem izven občine (Arxiv.org,
2008).
Zaradi pomanjkanja literature na to temo je za izvedbo diplomske naloge potrebno opredeliti
občinsko strukturo. Razdelili jo bomo na štiri glavne sklope in sicer naravno, demografsko,
gradbeno, ter ekonomsko strukturo. Vsak sklop struktur je potrebno podrobneje analizirati, na
koncu pa prikazati skupno situacijo občinske strukture. Pokazala naj bi se prekrivanja,
ujemanja in vezi različnih kazalcev v posameznih naseljih. Izoblikovana območja naj bi bila
notranje homogena, navzven pa naj bi se razlikovala od sosednjih. Vsako naselje je
zaznamovano z določeno prostorsko, občinsko strukturo, ki pa ni nujno ugodna.
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OPIS NASELIJ OBČINE SLOVENJ GRADEC

Karta 1: Območja naselij v občini Slovenj Gradec

Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2008; avtor: Klavdija Glasenčnik
BRDA
- razloženo naselje samotnih kmetij;
- leži nad Zgornjo Mislinjsko dolino, v dolini pa sega do reke Mislinje, med njenima
pritokoma Tunglavom in Turičnico;
- osrednji zaselek so Spodnja Brda na kvartarni terasi ob reki Mislinji.
GMAJNA
- razloženo naselje samotnih kmetij na gričevnatem svetu iz blestnikov;
- pod Rahtelovim vrhom sega po osojnem pobočju do reke Mislinje, na jugovzhodu pa do
holocenske ravnice ob potoku Suhodolnice.
GOLAVABUKA
- naselje samotnih hribovskih kmetij, ki so v primerjavi z drugimi vasmi na Pohorju
nadpovprečno zgoščene, zato prevladujejo odprti celki;
- na jugozahodu sega naselje na holocensko ravnico ob reki Mislinji, na vzhodu pa do
doline Turičnice, nad katero je Turičnik, najvišje ležeča kmetija v vasi (1020 metrov).
GRADIŠČE
- naselje samotnih hribovskih kmetij, ki se razprostira med Slovenj Gradcem in
Kremžarjevim vrhom.
GRAŠKA GORA
- naselje samotnih kmetij, ki večinoma ležijo na vrhu slemen, kjer je razvodno hribovje
med Velenjsko in Slovenjgraško kotlino (med reko Pako in Mislinjo).
LEGEN
- razloženo naselje na prodni terasi reke Mislinje;
- Zgornji Legen sestavljajo samotne kmetije;
- Spodnji Legen pa sestavljajo Brezoba vas, Spolj in Dvorska vas.
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MISLINJSKA DOBRAVA
- razloženo naselje na dnu Zgornje Mislinjske doline;
- staro jedro je v zaselku Dobrovska vas na gozdnati kvartarni terasi;
- k naselju spada skupaj z upravnimi stavbami večina letališča Aerokluba Slovenj Gradec z
vzletno stezo na uravnanem delu terase.
PAMEČE
- obsežno razloženo naselje z gručastim jedrom, kjer prevladujejo samotne kmetije;
- stari, strnjeni del naselja Nova vas postaja spalno naselje zaposlenih v Slovenj Gradcu,
Otiškem vrhu in domačih podjetjih;
- po pobočjih se razprostirajo samotne kmetije.
PODGORJE
- razloženo naselje z gručastim jedrom na prodnem dnu doline potoka Suhodolnice;
- sestavljajo ga zaselki Spodnja vas, Zgornja vas, Srednja vas, Žabja vas, Sredme in
Presika, ki jih povezujejo nove stanovanjske hiše.
RADUŠE
- naselje samotnih kmetij;
- ležijo v gričevju na obeh straneh potoka Raduščnice, pritoka potoka Suhodolnice, v
jugozahodnem delu Slovenjgraške kotline.
SELE
- naselje samotnih kmetij na severovzhodu občine Slovenj Gradec.
SLOVENJ GRADEC
- mestno naselje in vsestransko središče Slovenjgraške kotline;
- naselje se je najprej izoblikovalo kot cestni trg, danes pa je pomembno cestno,
industrijsko, upravno in turistično središče Koroške regije.
SPODNJI RAZBOR
- naselje samotnih kmetij na nižjih obronkih Vzhodnih Karavank tesno povezano s
Podgorjem;
- kmetije se večinoma ukvarjajo s prodajo lesa in z živinorejo.
STARI TRG
- razpotegnjeno, v jedru gručasto urbanistično naselje;
- središčno naselje je v dolini potoka Suhodolnice, okoli njega pa so samotne kmetije med
naselji Raduše, Selami in Gmajno.
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
- razloženo središčno naselje, ki se razvija v spalno naselje Slovenj Gradca;
- sestavljeno je iz Šmarške, Male, Zgornje, Trebuške in Lepe vasi ter Nadhomca in
Podhomca.
ŠMIKLAVŽ
- naselje samotnih kmetij na južnem obrobju Slovenjgraške kotline;
- leži na položnih pobočjih in slemenih ob južnem robu gozdnate terase Dobrove, severno
od potoka Jenine in po nizkih obronkih Vzhodnih Karavank pod Graško Goro.
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TOMAŠKA VAS
- ravninsko gručasto naselje;
- leži na dnu Zgornje Mislinjske doline med reko Mislinjo in cesto Slovenj Gradec-Velenje.
TROBLJE
- razloženo naselje na podpohorskem vršaju, ki se zarašča s sosednjimi Pamečami;
- v okolici so značilne samotne pohorske kmetije.
TURIŠKA VAS
- po večini strnjeno naselje na dnu Zgornje Mislinjske doline;
- vaško jedro leži med reko Mislinjo in cesto Slovenj Gradec-Velenje, ob njem pa je več
novih hiš.
VODRIŽ
- naselje samotnih kmetij na južnem obrobju Slovenjgraške kotline;
- razprostira se po pogorju Vzhodnih Karavank, večinoma v porečju potoka Burčnice, nad
katerim so razvaline gradu Vodriž.
VRHE
- naselje samotnih kmetij, ki je razloženo po gričevju Hotuljskega podolja in po hribovju, ki
je del centralno-alpskega masiva.
ZGORNJI RAZBOR
- naselje samotnih hribovskih kmetij;
- leži v povirju potoka Suhodolnice, pritoka reke Mislinje in nad zgornjim delom
Velunjskega jarka, pritoka reke Pake.
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995)
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NARAVNA STRUKTURA
4.1 Relief

Karta 2: Digitalni model reliefa občine Slovenj Gradec

Digitalni model reliefa je način prestavitve reliefa z računalniško shranjenimi koordinatami
točk na fizični površini terena. Ti podatki omogočajo hitro in matematično natančnost površja
in tistih njegovih značilnosti, ki so vsaj posredno povezani z nadmorsko višino (Geografski
atlas Slovenije, 1998). Površje občine Slovenj Gradec so večji del izoblikovali vodotoki (z
izjemo kraškega sveta v okolici Uršlje gore), ki delujejo na površje tako destruktivno (vzpeti
deli), kot tudi akumulativno (nižji deli). Iz modela je razvidno uravnano površje v osrednjem
delu občine in bolj ali manj vzpeti deli na severovzhodu in jugozahodu.
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Karta 3: Višinski pasovi v občini Slovenj Gradec

Višinskih pasovi nam ravno tako kot prejšnja karta posredujejo vtis oblikovanja površja. Več
kot polovica naselij občine Slovenj Gradec je povsem ali večinoma v pasu med 400 in 600
metri nadmorske višine. Površje se tako v smeri jugozahoda hitro vzpne proti Uršlji gori, kot
tudi na severuvzhodu proti Pohorju (Mala in Velika Kopa). Najvišja točka v občini je v
naselju Zgornji Razbor, vrh Uršlje gore (1.699 metrov), najnižja pa v Pamečah na meji s
sosednjo občino Dravograd 380 metrov nadmorske višine. To pomeni, da se površje dvigne
kar za 1.310 metrov. Relief zelo pogojuje poseljenost, saj je večina poseljenih območij ravno
v pasu med 400 in 600 metrov, nad 1.000 metrov pa je le še ena aktivna kmetija (Verneršek v
Zgornjem Razborju). Po Gabrovcu in Hrvatinu (Geografski atlas Slovenije, 1998) je večina
površja občine destrukcijskega rečno-denudacijskega, na dnu doline ob reki Mislinji je
akumulacijski rečno-denudacijski, na območju Uršlje gore in njenega podgorja (Zgornji
Razbor) pa kraški relief.
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4.2 Geološka zgradba
Geološka zgradba občine Slovenj Gradec je pestra. Reka Mislinja je s svojo strugo prerezala
območje občine skoraj na polovico. Nad levim bregom se dviguje hribovit svet Pohorja, ki ga
sestavljajo pretežno metamorfne kamnine z vložki globočnin, iz obdobja predkambrija do
silurja. Na skrajnem severnem delu se na območju Pohorja pojavljata še peščenjak in
konglomerat miocenske starosti.
Karta 4: Vrste kamnin v občini Slovenj Gradec

Reka Mislinja je nasula obsežno uravnavo gline in melja. V spodnjem toku Mislinje, v
osrednjem delu ozemlja občine, so nanosi silikatnega proda iz obdobja pliocena in kvartarja.
Od omenjene uravnave si proti zahodu sledijo plasti peščenjaka in konglomerata miocenske
starosti, ki sestavljajo precejšen osrednji del ozemlja občine. Skrajni zahodni del sestavljajo
plasti jurskega in triasnega apnenca in dolomita, južno od njih pa ozek pas metamorfnih
kamnin iz perma. Naštete kamnine sestavljajo hribovit svet Vzhodni Karavank.
Odraz pestre geološke zgradbe je razgibano površje, ki so ga v kvartarju oblikovali
periglacialni procesi. Hribovit svet je bil izpostavljen predvsem erozijskim procesom,
preperevanju, kot posledica menjavanja toplih in hladnih obdobij, in odnašanju materiala s
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površinskimi vodami iz višjih v nižje ležeče predele ozemlja občine. Na ravnini, v kotlinah in
dolinah se je material, ki ga sestavljajo predvsem periadrialni prod in drobir, akumuliral.
Na skrajnem zahodnem delu ozemlja se je v apneniški in dolomitni podlagi izoblikoval kraški
tip reliefa. Proti vzhodu mu sledi destrukcijski rečno-denudacijski tip, ki se spusti v dolino
Mislinje. Mislinja ima široko rečno dolino, prav tako Suhodolnica in Homšnica. Vsi ostali
potoki, s Pohorja in Vzhodnih Karavank, pa so v površje vrezali večinoma ozke grape
(Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven
urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
4.3 Pedološke značilnosti
Karta 5: Skupine prsti v občini Slovenj Gradec
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Rezultat reliefnih in geoloških ter podnebnih značilnosti površja občine je tudi oblikovanje in
razprostranost prsti. Na ozemlju občine se pojavljajo tri skupine prsti:
- Pokarbonatne prsti in rendzine na kraškem reliefu zahodnega dela občine.
So razmeroma plitve in primerne za gozdno rastje. Najbolj strma apneniška pobočja so gola
oziroma skalnata. Navzdol prehajajo skalnata tla v travnato rušo. Na pobočnem grušču je na
krušljivih triasnih dolomitih nastala tanka plast alpske črnine.
-

Rankerji, rjave, kisle rjave in izprane prsti na nekarbonatnem produ in pesku v dolini
Mislinje.
Zaradi ugodnih fizikalnih in kemičnih lastnosti so te prsti primerna za kmetijsko obdelavo.
Razvile so se v nižinah na nasutem silikatnem produ in pesku.

-

Kisle rjava prsti na nekarbonatnih kamninah v preostalem hribovitem delu Pohorja in
Vzhodnih Karavank, na metamorfnih kamninah, globočninah, ter miocenskem peščenjaku
in konglomeratu.
Tretja skupina prsti zaradi pomanjkanja hranilnih snovi in kislosti večini rastlin otežuje rast,
zato na njih prevladujejo travniki in pašniki, na strmejših legah pa gozdna vegetacija. Zaradi
hitrega preperevanja se je na položnejših delih razvila debela plast peščene prsti, ki vsebuje le
malo glinastih delcev. Spiranje hranilnih snovi je povzročilo zakisanje. Na strmejših pobočjih
je prst plitvejša, nastal je ranker.
(Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven
urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004)
4.4 Vode
Reka Mislinja
Za ozemlje občine je značilna gosta vodna mreža. Glavno vodno žilo predstavlja reka
Mislinja, ki se skupaj z Mežo pri Dravogradu izliva v Dravo. Porečje Meže z Mislinjo ima
gostoto rečne mreže 2,04 km/km2, kar je največ med večjimi slovenskimi rekami. Mislinja
ima dežno-snežni rečni režim s prvim viškom pomladi aprila in drugim viškom jeseni
novembra. Struga je v celoti regulirana, obrečna ravnica je zato dokaj varna pred poplavami.
Reka je precej onesnažena in spada v 2.-3. kakovostni razred (Strokovna podlaga za
ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za
Slovenj Gradec, 2004).
Ostali vodotoki
Pomembnejši pritoki Mislinje so Globoščica, Selčnica, Lukažnica, Reka, Barbara,
Suhadolnica, Homšnica, Tunglav, Turičnica, Dovžanka in Mevlja (Slovenj Gradec: Državna
topografska karta, 1998). Rezultat erodiranja potokov je močno razbrazdan relief.
Zaradi velike količine padavin so potoki s Pohorja zelo vodnati. Hudourniški potoki imajo
veliko erodirno moč, pogosto tudi poplavljajo. Po strmih dolinah vodijo glavne prometne poti,
poselitev pa se je zaradi ozkih dolin in ogroženosti zaradi hudourniških poplav iz teh predelov
v večji meri umaknila na položna in prisojna pobočja in slemena.
Vodovarstvena območja
Vodovarstveno območje mora biti določeno tako, da je na njem omogočeno izvajanje
vodovarstvenega režima v obsegu in na način, ki zagotavlja zmanjšanje tveganja za
onesnaženje na raven, ki je sprejemljiva za odvzem vode. Cilj vodovarstvenih območij je
doseganje dobrega stanja voda in z vodo povezanih ekosistemov, spodbujanje trajnostne rabe
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voda z upoštevanjem dolgoročnega varstva razpoložljivih količin in njihove kakovosti,
zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje ter uravnavanje vodnih
količin. Ukrepi pa so namenjeni zmanjševanju nevarnosti, ogroženosti in tveganja, ki jih
povzročajo že obstoječe dejavnosti. Torej prepovedane so vse dejavnosti, ki lahko trajno in
nepovratno poslabšajo ekološko, kemijsko in količinsko stanje vodnega vira (Strokovna
podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične
zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
Največje vodovarstveno območje v občini Slovenj Gradec je večinoma na območju Zgornjega
in Spodnjega Razborja, ter dela Sel, Vrh in Raduš. To območje je vodozbirno in oskrbuje
večji del občine z urejenim vodovodnim omrežjem. Ostala manjša vodovarstvena območja so
razpršena po severnem delu občine.
Karta 6: Vodotoki in vodovarstvena območja v občini Slovenj Gradec
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4.5 Vegetacija
Karta 7: Generalizirana vegetacijska karta gozdnih združb občine Slovenj Gradec

Generalizirana vehetacijska karta gozdnih združb prikazuje vodilno vlogo bukovega gozda v
občini Slovenj Gradec. V dolini Mislinje so površine v glavnem izkoriščene za obdelovalne
površine in naselja. V ravninskem svetu je gozd najbolj izkrčen. Jugozahodna pobočja
Pohorja v glavnem poraščajo bukovi gozdovi. Na delih, kjer so gozd v precejšnji meri
posekali za potrebe gozdarstva in fužinarstva, so območje zasadili s smreko. Pojavlja se torej
sekundarni (smrekov) gozd. Veliko tega gozda je tudi na območju Vzhodnih Karavank, kjer
so naravno vegetacijo jelovo-bukovega gozda izkrčili in zasadili smreko, ki hitreje raste.
Na rendzinah in rjavih tleh na apnencu se razraščajo bukovi in smrekovi gozdovi v nižjih
prisojnih legah, v višjih legah raste macesen, ki daje kakovosten tehnični les. Na dolomitu so
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boljši pogoji za travniško rastje. Na tankih plasteh rendzine nad Mislinjsko dolino pa so
gozdovi rdečega bora z borovničevjem ter smrekovi gozdovi (Strokovna podlaga za
ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za
Slovenj Gradec, 2004).
4.6 Klimatske razmere
Ozemlje občine Slovenj Gradec spada v območje podnebja nižjega gorskega sveta v severni
Sloveniji s povprečno temperaturo najtoplejšega meseca nad 10 stopinj Celzija, celinskim
padavinskim režimom in povprečno letno količino padavin od 1.100 do 1.700 milimetri
padavin. Največ padavin pade v poletnih mesecih in najmanj v zimskih. Nadmorska višina je
pomemben podnebni dejavnik (Statistični urad Republike Slovenije, 2008).
Graf 1: Padavine v obdobju 1991-2000 na meteorološki postaji v Šmartnem
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2008
Povprečne letne temperature zraka kažejo na precejšnjo vlogo nadmorske višine in
oblikovanje reliefa na temperature v občini. V slovenjegraški občini je povprečna letna
temperatura zraka med 6 in 8 stopinjami Celzija. 15 do 40 metrov nad dnom doline je značilni
termalni pas, v katerem je povprečna letna temperatura višja kot na dnu doline. Nižje
povprečne letne temperature zraka v slovenjegraški kotlini so posledica pogoste temperaturne
inverzije v hladnih delih leta. Megla se zaradi zaprtosti kotline dalj časa zadržuje, kar
zmanjšuje sončno obsevanje (Statistični urad Republike Slovenije, 2008).
Graf 2: Povprečne temperature v obdobju 1991-2000 na meteorološki postaji v
Šmartnem
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2008
Največjo količino sončne energije prejemajo jugozahodna pobočja in deli ozemlja, ki segajo
nad plastjo temperaturne inverzije. Povprečno število ur sončnega obsevanja se giblje okoli
1800 ur na leto. Kotlina prejema zaradi svoje zaprtosti in pogoste megle v hladnih delih leta
razmeroma malo sončne energije (Statistični urad Republike Slovenije, 2008).
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4.7 Raba tal
Karta 8: Raba tal v občini Slovenj Gradec

Na karti rabe tal izstopajo območja gozdov, saj je občina Slovenj Gradec ena izmed najbolj
gozdnatih občin v Sloveniji. Glede na razgibanost terena in njegove druge naravne lastnosti so
pozidana zemljišča (stanovanjske in ostale stavbe, prometna infrastruktura) v obliki strnjenih
naselij locirana v nižinskih delih občine, z nadmorsko višino pa se v obliki razpršene
poselitve redčijo skupaj s kmetijskimi obdelovalnimi površinami. Velika večina njiv in vrtov
se razprostira med naselji v dolinah, kjer so zemljišča najprimernejša za kmetijsko obdelavo.
Nekaj je tudi ekstenzivnih sadovnjakov različnega sezonskega sadja (jabolka, hruške) in
hmeljskih površin v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Turiški vasi in Podgorju.

27

Prostorska struktura občine Slovenj Gradec

Klavdija Glasenčnik

4.8 Zavarovana območja
Karta 9: Natura 2000 na območju občine Slovenj Gradec leta 2004

Na območju občine je vzpostavljeno evropsko omrežje posebnih varstvenih območij Natura
2000, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko
raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želijo ohraniti živalske in
rastlinske vrste ter habitate, ki so redki, ali pa so v Evropi že ogroženi. Med njih spadajo del
Zgornjega in Spodnjega Razborja, Ježevec, Suhodolnica, Pikrnica, potok Selčnica, Barbarski
potoki s pritoki, Kremžarjev vrh in Pohorje. Zavarovani habitatni tipi so vegetacija tekočih
voda, srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi, termofilni gozdovi mešanih listavcev, ter
srednjeevropska črna jelša in jesenovja ob tekočih vodah. Večina območij Nature 2000 je
zavarovanih s habitatno direktivo (pSCI), izjema je le Pohorje, ki je poleg te direktive še z
direktivo o pticah (SPA). Vse skupaj obsega 12,03 odstotka celotne površine občine (Natura
2000, 2008).
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Karta 10: Predvidena zavarovana območja v občini Slovenj Gradec leta 2004

Kot je razvidno na karti `Predvidena zavarovana območja` sta na območju občine v bodoče
predvidena tudi dva krajinska parka. Krajinski park Plešivec in Krajinski park Pohorje naj bi
zajemala območja z višjo nadmorsko višino na severovzhodu (Pohorje) in jugozahodu v
okolici Uršlje gore. Za te dve območji bodo veljali poostreni zakoni, z njimi pa določene
omejitve posegov ter način varovanja. Značilnost teh krajev je pestrost rastlinskih in živalskih
vrst, redkejša poseljenost in gozdnatost. Karta lepo prikazuje, da bi s tema parkoma nastala
navidezna meja med dnom Mislinjske doline, kjer je zgoščena poselitev, dejavnosti,
intenzivna kmetijska območja, prometna, komunalna in energetska infrastruktura, ter višjim
delom občine, kjer prevladujejo gozdne površine, travniki, pašniki in samotne kmetije.
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4.9 Analiza naravne strukture
Karta 11: Naravna struktura občine Slovenj Gradec

Naravna struktura občine Slovenj Gradec je po Naredu življenjsko okolje, v katerem človek
biva in umešča svoje dejavnosti (Nared, 2007, str. 41). Z analizo osmih kazalcev se občina
deli na štiri območja, ki odražajo tovrstno strukturo.
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Osrednji, pretežno ravninski del občine, kjer se nahaja približno tretjina naselij, je
najugodnejši. Blage reliefne poteze, prsti primerne za kmetijsko obdelovanje in razvita rečna
mreža so glavni dejavniki, ki tukaj omogočajo intenzivno kmetijstvo, hmeljarstvo in strnjeno
poselitev.
Tudi območje, ki zajema naselja okoli osrednjega pasu (Stari trg, Raduše, Podgorje,
Šmiklavž, Golavabuka, del Brd, Legna in Pameč) je iz vidika naštetih naravnih kazalcev še
ugodna. Neugodna je le večja reliefna razčlenjenost, slabša prst in matična podlaga. Kljub
temu pa so se na tem območju razvila manjša strnjena naselja, razpršena kmetijska zemljišča
in urejena prometna infrastruktura. Našteto ima tudi svoje prednosti pred osrednjim
območjem. Zaradi bolj ohranjene narave in miru, si ljudje, kljub nekoliko slabšim naravnim
pogojem raje iščejo svoje bivališče tukaj, kot v mestu ali ob glavnih prometnicah.
Območje, ki leži v skrajnem zahodnem delu občine (naselja Zgornji Razbor, Sele, del Vrh,
Podgorja in Spodnjega Razborja), je kraško. Zaradi apnenca in dolomita rečna mreža pod
Uršljo goro ni razvita, za pokrajino pod 1.000 metri pa je značilno povirje reke Suhodolnice.
Ker je v večini zavarovano, tako vodovarstveno kot tudi v okviru Nature 2000, pomeni veliko
oviro pri razvijanju določenih dejavnosti. Že sama reliefna razčlenjenost, manj rodovitna prst
ter slabši klimatski pogoji zelo pogojujejo kmetijstvo (območje je namreč večinoma poraslo z
gozdom), zavarovana območja pa dajejo temu še svoj pečat, kar pa ni nujno negativno.
Ugotavljam, da je tukaj eno redkih območij v občini Slovenj Gradec, v katerem se resnično
odraža naravno okolje, ki ga človek še ni pretirano obremenil s svojimi željami in potrebami.
Zadnje območje, ki leži na skrajnem severovzhodnem delu občine, pa je zanimivo z vidika
geologije. Tukaj so namreč ene izmed najstarejših kamnin v Sloveniji (globočine in
metamorfne kamnine). Tovrstna matična podlaga pogojuje tudi vrsto prsti in vegetacije. Zanj
so zaradi značilnih mineralov značilne kisle prsti in rastje (večinoma smrekov gozd, praprot in
borovničevje), ki na teh prsteh uspeva. To območje, kot tudi prejšnje, je z vidika naravne
strukture manj ugodno. Zaradi visokih nadmorskih višin, matične podlage, manj rodovitnih
prsti in zavarovanih območij nista primerni za poselitev, kmetijstvo in razvoj katerihkoli
drugih dejavnosti, z izjemo turizma v skrajnem vzhodnem delu občine, kjer je razvit gorsko
turistični center Kope.
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DEMOGRAFSKA STRUKTURA
5.1 Starostna in spolna struktura

Preglednica 1: Spolna struktura prebivalstva v naseljih občine Slovenj Gradec
naselje
Število prebivalstva 2002 moški ženske
Brda
311
152
159
Gmajna
456
233
223
Golavabuka
216
121
95
Gradišče
310
177
133
Graška Gora
91
45
46
Legen
926
473
453
Mislinjska Dobrava
679
332
347
Pameče
1278
640
638
Podgorje
947
457
490
Raduše
226
119
107
Sele
262
130
132
Slovenj Gradec
7712
3676
4036
Spodnji Razbor
237
126
111
Stari trg
627
320
307
Šmartno pri Slovenj Gradcu 1257
632
625
Šmiklavž
150
71
79
Tomaška vas
139
67
72
Troblje
302
155
147
Turiška vas
150
78
72
Vodriž
95
53
42
Vrhe
295
156
139
Zgornji Razbor
113
60
53
Občina Slovenj Gradec
16779
8273
8506
Vir: Popis 2002, 2002
Spolna sestava prikazuje številčni odnos med moškim in ženskim prebivalstva, v precejšnji
meri pa določa nekatere fiziološke značilnosti prebivalstva. Pokrajine, v katerih prevladujejo
moški, imajo drugačen fiziološki okvir kot pokrajine, kjer prevladujejo ženske. Dejstvo pa je,
da se le pri velikih razlikah lahko sprožijo pomembne spremembe pri obnavljanju
prebivalstva in njegovi starostni sestavi, zato v našem primeru o tem nima smisla razmišljati
(Geografija Slovenije, 1998).
V Slovenj Gradcu živi okoli 1,5 odstotka več žensk kot moških, predvsem na račun naselja z
največ prebivalci Slovenj Gradca. Kar v štirinajstih naseljih je opaziti prevlado moških nad
ženskami. Ta naselja so večinoma na obrobju občine, na območjih, kjer je večji delež kmetij
in s tem večja potreba po delovni sili. Večinoma večjih posebnosti pri spolni strukturi ni.
Ob zadnjem popisu prebivalstva je bil delež žensk v rodni dobi v občini Slovenj Gradec 17,2
odstoten. Od njih je odvisno gibanje števila prebivalstva. Skrbi me, kako bo čez približno 10
do 15 let, ko bodo generacije, ki so se rodile med letom 1993 in 2000 prišle v rodno dobo. Te
generacije so bile namreč najmanj številčne, kar pomeni, da bo tudi manj žensk, ki bodo
rojevale. Rešitev bi lahko bilo vzpodbujanje občine in države k večjemu številu otrok, z
denarnimi in ostalimi pomočmi.
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Graf 3: Starostna piramida prebivalstva občine Slovenj Gradec po popisu 2002
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Vir: Popis 2002, 2002
Starostna piramida za občino Slovenj Gradec kaže na zrelo demografsko strukturo v občini.
Pozitivno v starostni strukturi je razmeroma visok delež mladega prebivalstva med 0 in 14
leti, ki je v letu 2002 znašal 17,2 odstotka. Delež starih nad 65 let je bil 11,7 odstotka. Največ
prebivalstva je starega med 35 in 50 let, in sicer 24,6 odstotka (Popis 2002, 2002).
Takšni starostni piramidi, kot je ta, ki prikazuje starostno in spolno sestavo prebivalstva v
občini Slovenj Gradec, pravimo stacionarna. Nakazuje stagnacijo prebivalstva v prihodnje
(piramida ima nekoliko razširjeno sredino, to pomeni prevlado srednjih letnikov) (Geografija
Slovenije, 1998). Važnejši pokazatelj starostne sestave prebivalstva sta povprečna starost
prebivalstva in indeks starosti, ki bosta prikazana v nadaljevanju.
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5.2 Naravno gibanje
5.2.1

Živorojeni

Karta 12: Živorojeni po naseljih v občini Slovenj Gradec v obdobju 2000-2005

Število živorojenih je eden izmed kazalcev za prikazovanje natalitete ali rodnosti. Z njim
izražamo pogostost rojstev pri prebivalstvu kot celoti ali pri njegovih posameznih delih
(Geografija, 2001). Največ živorojenih je v naseljih občine Slovenj Gradec, kjer je nasploh
največ prebivalcev. Tako se v povprečju največ otrok rodi v naseljih Slovenj Gradec, Pameče,
Šmartno pri Slovenj Gradcu in v Podgorju. Najmanj rojstev je v krajih, kjer je najmanj
prebivalcev in s tem tudi najmanj žensk v rodni dobi. Ta naselja so na robu občine, kjer je
zmanjšana poselitev in večji delež gozdnih in nepozidanih površin.
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Umrli

Karta 13: Umrli po naseljih v občini Slovenj Gradec v obdobju 2000-2005

Število umrlih je kazalec za prikazovanje mortalitete ali umrljivosti. Dejavniki umrljivosti se
delijo na endogene (biološko pogojeni, tesno povezani s starostjo, spolom) in eksogene
(zaradi njih umirajo prebivalci, ki bi sicer lahko še dolgo živeli) (Geografija, 2001). V tem
primeru, v katerem je prikazano povprečje umrlih zadnjih nekaj let, so večinoma prisotni le
endogeni dejavniki. Ker je umrljivost odvisna od starostne sestave prebivalstva, v večini
primerov naj ne bi bila primerna za primerjanje med naselji. Po mojem mnenju se tudi tako
lepo vidi, kako so izpostavljena naselja na robu občine v primerjavi z naselji, katerih center je
na dnu doline (Slovenj Gradec, Pameče, Šmartno, Podgorje). Iz tega lahko predvidevamo, da
na teh območjih živi bolj staro prebivalstvo, posledica tega pa je višja umrljivost.
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Naravni prirast

Karta 14: Naravni prirast po naseljih v občini Slovenj Gradec v obdobju 2000-2005

Naravni prirastek je razmerje med živorojenim in umrlim prebivalstvom, ki je lahko tako
pozitiven kot tudi negativen. Prevlada umrlih nad živorojenimi se kaže predvsem v naseljih
Raduše, Turiška vas in Šmartno. Prevlada živorojenih in s tem pozitiven naravni prirastek pa
je najbolj značilna za Slovenj Gradec, Podgorje in Sele. Večina naselij v občini Slovenj
Gradec ima nevtralni naravni prirastek, kar pomenim, da rast ali padec števila prebivalstva v
naseljih nista odvisna od tega, ampak od priseljevanja in odseljevanja. V povprečju je naravno
gibanje prebivalstva v celotni občini pozitivno (0,8), torej zaenkrat še nekoliko prevladujejo
živorojeni nad umrlimi.
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Povprečna starost

Karta 15: Povprečna starost prebivalstva po naseljih v občini Slovenj Gradec leta 2002

Povprečna starost v občini Slovenj Gradec je bila ob Popisu 2002 36,9 let, kar je za
primerjavo zelo podobno kot povprečje celotne države. Zanimivo je dejstvo, da so naselja z
nižjim povprečjem starosti prebivalstva ravno tista, za katere smo prej mislili, da imajo
pretežno več starejšega prebivalstva. Ugotavljam, da so to naselja, kjer je veliko kmetij, za
katere je značilno, da imajo v povprečju več otrok, starejši ljudje pa nekoliko prej umirajo kot
tisti v mestih (fizična dela, večja fizična izčrpanost). V naselju Slovenj Gradec, Turiški in
Tomaški vasi, Trobljah in Vodrižu je povprečna starost prebivalstva najvišja. To verjetno
pomeni, da se zaradi spreminjanja načina življenja, ki ga živimo v zadnjih letih, dviguje meja
starosti, ko ženske rodijo prvega otroka. Vse skupaj je posledica hitrega načina življenja,
prednost kariere pred družino, stanovanjske stiske, podaljševanja dobe izobraževanja, itd. To
je lahko resen problem, ki bo v prihodnje verjetno zelo ogrožal večanje števila prebivalstva in
s tem obstoj nekaterih naselij. Če povzamem so glede povprečne starosti prebivalstva bolj
perspektivna naselja izven urbanistične zasnove.
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Indeks staranja

Karta 16: Indeks staranja po naseljih v občini Slovenj Gradec leta 2002

Indeks staranja je pomemben demografski kazalec, ki nam pove, kako staro je prebivalstvo. Iz
podatkov dobimo splošno informacijo o prebivalcih na določenem območju ter nadalje
sklepamo na prihodnje potrebe prebivalstev. Če se pomlajujemo, bodo bolj zasedeni vrtci in
šole, če pa se staramo, bomo morali pomisliti na aktivnosti za starejše, nudenje pomoči in
izgradnjo domov za ostarele.
Večji kot je indeks staranja, večja je prevlada starejših in obratno. Leta 2002 je bil indeks
staranja celotne občine 68 (pri idealnem demografskem razvoju naj bi bil 40). Vrednosti večje
od 80 pomenijo, da lahko v bodoče pričakujemo zmanjšanje prebivalstva (Geografski atlas
Slovenije, 2002, str. 149).

38

Prostorska struktura občine Slovenj Gradec
5.2.6

Klavdija Glasenčnik

Demografsko ogrožena območja v občini

V skladu z Uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 19/99), so uvrščena med demografsko ogrožena tudi nekatera
naselja oziroma območja naselij v občini Slovenj Gradec.
- V skladu s 1. členom Uredbe med demografsko ogrožena območja spadajo naselja:
Graška Gora, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu in Vodriž.
- V skladu z 2. členom navedene Uredbe med demografsko ogrožena obmejna naselja
spada naselje Vrhe.
- V skladu s 3. členom Uredbe pa spadata med demografsko ogrožena območja z
omejenimi dejavniki (gorsko višinska območja) naselji Golavabuka in Graška Gora.
(Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven
urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004)
Karta 17: Demografsko ogrožena naselja v občini Slovenj Gradec

Omenjena naselja so večinoma odmaknjena (z izjemo Starega trga in Šmartna pri Slovenj
Gradcu) od središča občine, za njih pa je značilna visoka reliefna razgibanost, velik delež
gozdnih površin, velik delež kmečkega prebivalstva, odseljevanje in slabša starostna sestava.
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Moje mnenje je, da bi morali s prostorskim planiranjem več pozornosti nameniti tem naseljem
in poskušati uvesti nove dejavnosti, ki pa ne bodo vplivale na negativne posledice v naravi,
ampak bodo skušale obdržati prebivalstvo na teh območjih. Tako bi bilo potrebno zagotoviti
dobre prometne povezave z ostalimi naselji v občini (sploh tistimi, kjer se ljudje zaposlujejo),
razvijati naravi prijazen turizem, s subvencijami še bolj pomagati kmetom in podobno.
Potrebno je omeniti, da se vse našteto v manjših merah že izvaja, vendar bodo rezultati
verjetno vidni šele čez kakšno desetletje.
5.2.7 Številčnost in velikost družin
Preglednica 2: Družine po številu otrok v naseljih občine Slovenj Gradec leta 2002
Število otrok v družini
Naselje
Brda
Gmajna
Golavabuka
Gradišče
Graška Gora
Legen
Mislinjska Dobrava
Pameče
Podgorje
Raduše
Sele - del
Slovenj Gradec
Spodnji Razbor
Stari trg
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Šmiklavž
Tomaška vas
Troblje
Turiška vas
Vodriž
Vrhe
Zgornji Razbor
Občina Slovenj Gradec
Vir: Popis 2002, 2002

Skupaj brez otrok
90
128
62
81
z
261
194
367
258
58
77
2248
54
177
360
z
z
87
z
z
78
z
4791

17
22
16
11
z
53
38
76
36
10
17
530
3
39
71
z
z
17
z
z
10
z
1018

1

2

3+

30
38
5
43
53
10
16
21
9
28
35
7
z
z
z
82
105 21
66
71
19
123 136 32
89
103 30
14
26
8
27
23
10
837 752 129
15
18
18
52
77
9
137 124 28
z
z
z
z
z
z
34
32
4
z
z
z
z
z
z
29
28
11
z
z
z
1697 1710 366
`z`- varovanje podatkov

V občini Slovenj Gradec je skupaj 4.791 družin. Prevladujejo družine z dvema otrokoma,
sledijo družine z enim in brez otrok, le 7,6 odstotka pa je takšnih družin, ki imajo tri ali več
otrok. Izpostaviti je potrebno naselje Slovenj Gradec. Zanj je značilen velik delež družin brez
otrok (kar 23,6 odstotka) ali z enim samim in zelo majhen delež družin s tremi ali več otroki.
S tem zopet potrjujem dejstvo, zakaj spada naselje Slovenj Gradec med naselja z visoko
povprečno starostjo. Podobno je pri Golavabuki, Trobljah in Vrhah. Pri ostalih prevladujejo
družine z enim ali dvema otrokoma, izjema je le Spodnji Razbor, kjer je družin s tremi ali več
otroki kar ena tretjina. Spodnji Razbor je razpršeno naselje, v katerem prevladujejo samotne
kmetije. Zanj so značilne, kot sem že omenila, večje družine, več družinskih članov.
Predvidevam, da podobne trditve veljajo tudi za Zgornji Razbor, Podgorje in Mislinjsko
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dobravo, vendar njih obravnavnih podatkov na Statističnem uradu, zaradi varovanja osebnih
podatkov (premajhno število družin), ne izdajajo.
5.2.8

Gostota poselitve

Karta 18: Gostota poselitve po naseljih v občini Slovenj Gradec leta 2002

S prikazom gostote poselitve sem želela prikazati značilno zgoščanje prebivalstva na dnu
Mislinjske doline, ob prometnicah, v nasprotju z redko poselitvijo v naseljih, za katere je
značilna večja reliefna razgibanost in višje relativne nadmorske višine. Tako ima daleč
največjo gostoto naselje Slovenj Gradec z 1.377 prebivalci na kvadratni kilometer, sledijo
Tomaška vas (278 prebivalcev/km2), Turiška vas (214 prebivalcev/km2), Šmartno pri Slovenj
Gradcu (213 prebivalcev/km2) in Stari trg (133 prebivalcev/km2). Vsa ostala naselja imajo
gostoto poselitve manjšo od povprečja Slovenije, ki znaša okoli 97 km2. Tudi tukaj so
izpostavljena obmejna naselja (predvsem Zgornji Razbor s 6,3 prebivalci na km2) z zelo nizko
gostoto poselitve.
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5.3 Selitveno gibanje
Selitveno gibanje ali migracija je demografski proces, ki odseva gospodarske, politične,
narodne, verske in kulturne razmere tako na območju odseljevanja kot na območjih
priseljevanja (Geografija, 2001). S tem želim prikazati, kam se v današnjem obdobju
prebivalstvo priseljuje in od kot se odseljuje.
5.3.1

Struktura prebivalstva glede na priseljenost v naselje

Karta 19: Delež prebivalstva, ki od rojstva živi v naselju prebivališča v občini Slovenj
Gradec leta 2002

Delež prebivalstva, ki od rojstva živi v naselju prebivališča, nam pove strukturo prebivalcev,
ki so se priselili v naselje in tiste, ki tu ostajajo. V povprečju kar 45 odstotkov prebivalcev
živi v naseljih občine Slovenj Gradec že od rojstva, ostalih 55 odstotkov pa se je priselilo tako
iz drugih naselij te občine, kot tudi druge občine iste statistične regije, druge statistične regije
in tujine. Največ priseljencev je iz drugega naselja občine Slovenj Gradec (v povprečju
polovica). Kot je razvidno na karti, so svojemu naselju najbolj zvesti prebivalci Spodnjega in
Zgornjega Razborja, ter Golavabuke, nekoliko manj pa ostala naselja, ki ležijo v podgorju
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Vzhodnih Karavank. Te ljudi verjetno najbolj vežejo na domačo zemljo kmetije na katerih so
večinoma zaposleni (Popis 2002, 2002). Na kmetijah v večini ostaja vsaj eden iz vsake
generacije, ki skrbi za tradicijo takšnega gospodarjenja. V mestih in ostalih naseljih pa se
prebivalstvo pogosteje seli, saj so manj vezani na svojo zemljo, delo in stavbe.
5.3.2

Selitveni prirast

Karta 20: Selitveni prirast oziroma padec po naseljih v občini Slovenj Gradec v obdobju
2000-2003

Selitveno gibanje je razlika med priseljevanjem in odseljevanjem prebivalstva. V preteklosti
je bilo večinoma značilno, da je selitveno gibanje pozitivno v mestnih naseljih, v novejšem
času pa se večina ljudi seli na obrobja mest. Na primeru občine Slovenj Gradec je v obdobju
2000 – 2003 opaziti, da je selitveno gibanje v naselju Slovenj Gradec v primerjavi z ostalimi
naselji najnižje. To pomeni, da je iz tega naselja več odseljevanja kot priseljevanja. Selitveni
prirastek je najvišji v naseljih Legen, Gradišče in Mislinjska Dobrava. To so naselja, ki ležijo
v bližini občinskega središča, blizu zaposlitvenih območij in blizu ali ob regionalnih
prometnicah. To pomeni, da se ljudje priseljujejo (in manj odseljujejo) v ta naselja zaradi
ugodnih življenjskih pogojev.
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5.4 Demografsko gibanje
5.4.1

Število prebivalstva

Preglednica 3: Število prebivalstva po naseljih v občini Slovenj Gradec po popisih 18692002
NASELJE
1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991 2002
Brda
275
313 272 272
280
271
292
311
Gmajna
268
295 335 378
380
364
430
456
Golavabuka
406
429 392 294
253
204
186
216
Gradišče
396
454 558 302
291
264
302
310
Graška Gora
184
169 177 127
92
82
72
91
Legen
432
455 514 686
728
778
837
926
Mislinjska Dobrava
335
285 356 422
497
539
619
679
Pameče
635
763 709 786
967
1.066 1.251 1.278
Podgorje
881
882 860 856
823
821
857
947
Raduše
243
273 236 259
211
226
223
226
Sele - del
331
318 300 314
285
243
268
262
Slovenj Gradec
1.101 1.329 1.463 2.925 4.195 5.679 6.714 7.712
Spodnji Razbor
451
413 396 312
217
221
246
237
Stari trg
582
665 699 1.104 1.216 1.369 1.602 1.627
Šmartno pri Slovenj Gradcu 550
617 712 971
1.190 1.329 1.355 1.257
Šmiklavž
178
186 161 128
129
127
126
150
Tomaška vas
61
65
60
91
148
128
129
129
Troblje
211
300 261 333
289
304
307
302
Turiška vas
114
119 127 129
154
155
162
150
Vodriž
178
161 157 134
121
101
100
95
Vrhe
374
382 414 370
345
309
298
295
Zgornji Razbor
259
274 303 236
175
107
111
113
Občina Slovenj Gradec
8.444 9.137 9.452 11.428 13.046 14.687 16.487 16.779
Vir: Popis 2002, 2002
V slovenjgraški občini je približno 0,8 odstotka prebivalstva celotne Slovenije. Največ, skoraj
polovica prebivalcev, živi v občinskem središču Slovenj Gradec. Na splošno se v tej občini
beleži pozitivna rast števila prebivalstva, predvsem na račun mesta Slovenj Gradec. Od 22
naselij v občini jih je sedem takšnih, ki so med zadnjima popisoma zabeležili upad števila
prebivalstva. Preglednica in karta prikazujeta, da je v zadnjem obdobju pri skoraj vseh
naseljih prebivalstvo naraščalo, z izjemo Šmartna pri Slovenj Gradcu.
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Karta 21: Demografski tipi naselij v občini Slovenj Gradec po popisih od leta 1869 do
2002

Demografska tipizacija naselij po Perku (Geografski atlas Slovenije, 1998) prebivalstvena
območja, glede na razvoj prebivalstva med popisi 1931 in 2002, loči štiri glavne
prebivalstvene tipe. Ob stalnem naraščanju števila prebivalstva se oblikujejo območja
koncentracije oziroma zgoščevanje prebivalstva, ob stalnem upadanju prebivalcev pa območja
depopulacije oziroma redčenja prebivalstva. Oba pokrajinska procesa vodita do neugodnega
spreminjanja kulturne pokrajine (pri depopulaciji se kaže predvsem propad hiš, naselij in
zaraščanje obdelovalnih zemljišč, pri koncentraciji pa okoljske težave, saj je z zgoščevanjem
prebivalstva povezano tudi zgoščevanje gospodarskih in drugih dejavnosti) (Geografski atlas
Slovenije, 1998, str.168).
Med popisi 1931 in 2002 je kar v petih naseljih občine Slovenj Gradec zaznati močno
redčenje prebivalstva (ob vsakem popisu manj prebivalstva). Za ta naselja je značilna slaba
starostna sestava, velika umrljivost in nizka rodnost ter negativni selitveni prirastek. Za
območja šibkega redčenja prebivalstva je značilen upad prebivalstva za okoli 30 odstotkov
med omenjenimi popisi. V naseljih, ki so na karti označeni z rumeno barvo, se število
prebivalstva med popisi 1931 in 2002 ni bistveno spremenilo. Naselja s šibkim zgoščevanjem
zaznamuje povečanje prebivalstva do okoli 65 odstotkov, naselja z močnim zgoščevanjem pa
45

Prostorska struktura občine Slovenj Gradec

Klavdija Glasenčnik

večkratno povečanje. Tako je za Tomaško vas in Stari trg značilno povečanje prebivalstva od
leta 1931 do 2002 za več kot dvakrat, v naselju Slovenj Gradec pa kar za več kot petkrat.
Slednja so naselja, kjer je število prebivalstva stalno naraščalo. Ležijo na ravninskem svetu ob
glavni prometnici, ki poteka skozi občino.
Graf 4: Gibanje števila prebivalstva po popisih v naseljih, ki so del urbanistične zasnove
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2008
Graf gibanja števila prebivalstva naselij, ki so del območja, kjer je poselitev najbolj strnjena
(v nadaljevanju urbanistična zasnova, ki pomeni tudi območje zasnove prostorskega razvoja
in urejanja naselij) lepo kaže, da je bila rast števila prebivalstva konstantna, v zadnjem
desetletju pa se je nekoliko umirila. To bi si lahko razlagali tako, da se je v zadnjih sto
petdesetih letih prebivalstvo postopoma selilo v ta naselja. Bila so ugodnejša za življenje, saj
ležijo na dnu doline in imajo tako boljše prometne povezave, večje možnosti za zaposlitev in
šolanje. V zadnjih letih pa se je mišljenje ljudi nekoliko spremenilo. Veliko jih išče prostor za
bivanje izven strnjene poselitve, kjer je mirnejše in narava čistejša. Izven mestnih središč
nastajajo tako imenovana spalna naselja (Tomaška vas, Turiška vas, Legen, Gmajna), za
katera so značilne dnevne migracije in v katerih prebivalstvo večinoma samo prebiva (spi), na
delo pa odhajajo v bližnja mestna središča.
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Graf 5: Gibanje števila prebivalstva po popisih v naseljih, ki niso del urbanistične
zasnove
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Primerjava med naselji, ki niso del urbanistične zasnove, kaže na velike razlike v gibanju
števila prebivalstva. To dejstvo lahko razložimo s podobnimi trditvami kot pri prejšnjem
grafu. Ljudje iz naselij, ki niso del urbanistične zasnove, so si v zadnjem stoletju in pol
venomer iskali kraje ugodnejše za zaposlitev, kjer jim je dostopnih več storitev, kot v manjših
naseljih in na samotnih kmetijah. Temu pojavu pravimo deagrarizacija. Opuščali so kmetijske
dejavnosti, se selili v mesta in se s tem preslojevali iz kmečkega prebivalstva v nekmečka. To
se je v Sloveniji dogajalo v agrarni in industrijskih revoluciji. S tem se je spreminjala raba tal,
pokrajinski videz, funkcije naselij, način in gostota zazidave, komunalna opremljenost,
prometno omrežje in način življenja. Iz grafa je tudi razvidno, da je v zadnjem stoletju začelo
število prebivalstva postopoma naraščati. Ljudje se po zaključenem šolanju zmeraj bolj
vračajo živet v kraje, kjer so se rodili. Kljub slabšim prometnicam se ljudje na delo vozijo tudi
v sosednje občine, regije ali celo v glavno mesto Slovenije, Ljubljano. Ljudje vedno bolj
cenijo star način življenja, želijo ohranjati staro arhitekturo in iz tega nekaj iztržiti (kmečki
turizem, kmetije odprtih vrat), vsem skupaj pa je skupno vračanje oziroma ostajanje na
območjih, ki niso najprimernejša za poselitev.
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5.5 Izobrazba
Karta 22: Izobrazbena struktura prebivalstva, starega 15 let ali več, leta 2002

V občini Slovenj Gradec je 82,8 odstotka ljudi starih 15 let ali več. Glede na izobrazbo, ki jo
imajo, je približno isti odstotek takšnih, ki imajo osnovno, nižjo ter srednjo in srednjo
strokovno in splošno izobrazbo. Prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo je nekoliko več kot
1/10 vseh, ki so starejši od 15 let.
Glede deleža prebivalstva, ki ima dokončano le nepopolno in popolno osnovno šolo, izstopajo
naselja Spodnji in Zgornji Razbor, Raduše, Graška Gora in Golavabuka. Tudi tukaj se
ponavlja vzorec kot pri prejšnjih kazalcih (obrobna naselja, naselja z večinoma razpršenimi
samotnimi kmetijami). Naselja z najvišjim deležem prebivalstva s končano višjo in visoko
izobrazbo so tista na dnu doline. V Slovenj Gradcu je kar 15,8 odstotka takšnega prebivalstva,
v Tomaški vasi 15.3, na Legnu 12.5, v Turiški vasi pa 12 odstotkov. Najnižji delež
prebivalstva z dokončano višjo in visoko izobrazbo je v naseljih, ki sem jih omenila v zvezi z
osnovno šolo.
Med naselja s slabšo izobrazbeno strukturo spadajo tista, pri katerih prevladujejo popolna in
nepopolna osnovna šola, ter nižje in srednje poklicne šole. Takšna naselja so večinoma na
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obrobju občine, na višjih nadmorskih višinah in kjer je več ostarelega prebivalstva. Povprečno
izobrazbeno strukturo imajo naselja s prevlado srednjih šol (nižje, srednje poklicne, srednje
strokovne in splošne), oziroma zavzemajo osnovnošolska in omenjene srednješolske
izobrazbe približno enak odstotek prebivalstva starejšega od 15 let. Med boljšo izobrazbeno
strukturo uvrščamo naselja z nadpovprečnim deležem prebivalstva z višjo in visoko
izobrazbo, ter srednjo strokovno in splošno izobrazbo. Med takšna spadajo Slovenj Gradec,
Legen, Tomaška vas in Mislinjska Dobrava.
Karta 23: Struktura prebivalstva, ki se izobražuje v programih za pridobitev izobrazbe,
po pridobljeni izobrazbi po končanem izobraževanju leta 2002

V celotni občini je med prebivalstvom, ki se izobražuje, največ osnovnošolcev (41,6
odstotka). Nekoliko izstopajo Brda, Gmajna in Šmiklavž, saj je pri vseh naštetih naseljih
delež osnovnošolcev večji od 50 odstotkov. Skoraj eno tretjino prebivalstva občine Slovenj
Gradec je študentov. Močno izstopa Tomaška vas s 45,4 odstotki prebivalstva, ki se
izobražuje na višjih in visokih šolah, sledijo ji Troblje, Legen in naselje Slovenj Gradec. To je
pohvalno, po drugi strani pa zaskrbljujoče, saj v občini, pa tudi celotni Koroški regiji, ni
veliko možnosti za zaposlitev takšnih kadrov. To pomeni, da bo v prihodnje verjetno še veliko
odseljevanja in manjšanja prebivalstva v občini. Najnižji delež študentov je v naseljih Vodriž,
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Sele, Graška Gora in Golavabuka, verjetno zaradi tega, ker se jih več zaradi možnosti dela
doma (kmetije, različne delavnice) odloči za srednje poklicne in strokovne šole.
Naselje Slovenj Gradec je šolski center, v katerem se ne izobražuje samo domače
prebivalstvo, ampak tudi dijaki in študentje iz drugih občin Koroške regije in sosednjega
Velenja. V celotni občini je pet popolnih osnovnih šol in dve podružnični (Sele-Vrhe in
Pameče), kjer izobražujejo učence do četrtega razreda, v petem pa se pridružijo učencem v
Slovenj Gradcu (na Prvo in Drugo osnovno šolo). Tudi vse srednje in visoke šole so locirane
v občinskem centru. Gimnazija deluje od leta 1996, večina ostalih šol pa je začela
izobraževati dijake že več let pred tem, Ekonomska šola, kot prva na primer od leta 1960
dalje. V šolskem centru se dijaki lahko izobražujejo na Srednji ekonomski šoli (smeri:
Ekonomski tehnik, Administrator, Trgovec), Srednji zdravstveni šoli (smeri: Bolničarnegovalec, Tehnik zdravstvene nege-srednje strokovno izobraževanje in Tehnik zdravstvene
nege-poklicno tehnično izobraževanje) in na Srednji gostinsko turistični in lesarski šoli
(smeri: Gostinska dela, Gostinsko turistični tehnik, Obdelovalec lesa, Mizar tapetnik in
Lesarski tehnik). Že nekaj let se je v Slovenj Gradcu možno izobraževati tudi na Višji
strokovni šoli za Poslovnega sekretarja, Komercialista, Računovodjo in Ekonomista. V
študijskem letu 2007/2008 pa so odprli še nov študij in sicer Visoko šolo za tehnologije
polimerov. Slovenj Gradec se tako počasi spreminja, ob srednješolskem centru Koroške, še v
univerzitetno mesto.
Večina učencev in dijakov se šola v drugem naselju občine Slovenj Gradec, saj, kot sem že
omenila, 14 naselij nima niti osnovne šole. Iz nekaterih naselij (Tomaška vas, Spodnji
Razbor, Legen, Turiška vas) se v večini izobražujejo v drugih statističnih regijah Slovenije.
Po mojem mnenju je to posledica velikega deleža študentov, ki večinoma študirajo v
Mariboru in Ljubljani, ter dijakov, ki zaradi drugačnih srednješolskih smeri, kot so v Slovenj
Gradcu, migrirajo v Velenje. Dijaki, ki migrirajo v drugo občino iste statistične regije, se
izobražujejo večinoma na Šolskem centru Muta (smeri: Pomočnik konfekcionarja,
Konfekcijski modelator, Ustvarjalec modnih oblačil in Okoljevarstveni tehnik) in na Ravnah
(Gimnazija z več kot petdeset letno tradicijo, Strojna srednja šola, Avtomehanična srednja
šola).
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5.6 Aktivnost prebivalstva
5.6.1

Aktivno prebivalstvo

Karta 24: Aktivno prebivalstvo po naseljih v občini Slovenj Gradec leta 2002

Aktivno prebivalstvo je tisto prebivalstvo, ki zajema vso najmanj 15-letno prebivalstvo s
stalnim bivališčem v določeni državi, kjer z delom v določeni dejavnosti neposredno ali
posredno pridobivajo dohodek ali pa so na seznamih iskalcev zaposlitve. Njihovo nasprotje so
neaktivne osebe (na primer majhni otroci, šolajoča se mladina, starejši, ženske in zelo redko
moški, ki se ukvarjajo izključno z gospodinjstvom ter osebe s hujšimi motnjami v razvoju).
Vse aktivne osebe sestavljajo aktivno prebivalstvo, ta pa se deli na delovno aktivno (tiste, ki s
svojim delom na različne načine pridobivajo dohodek) in delovno neaktivne (brezposelne in
šoloobvezne, ki prejemajo denarno pomoč iz različnih skladov) (Geografija, 2001).
V povprečju je aktivnega prebivalstva približno polovico v primerjavi z neaktivnim. Največ
ga je, poleg izjem (Zgornji Razbor, Šmiklavž), v naseljih ob glavnih prometnicah, kjer je
delež kmetij in gozda manjši. Najnižji delež aktivnega prebivalstva imajo Spodnji Razbor,
Vrhe, Golavabuka, Brda in Tomaška vas. To verjetno pogojuje večji delež kmetij, na katerih
ljudje delajo. Med neaktivnim prebivalstvom v večini naselij prevladujejo otroci, učenci,
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dijaki in študentje, v primerjavi z upokojeni. To je dober pokazatelj ugodne, perspektivne
strukture prebivalstva.
5.6.2

Brezposelnost

Karta 25: Delež brezposelnega prebivalstva po naseljih v občini Slovenj Gradec leta
2002

Povprečni delež brezposelnega prebivalstva v občini Slovenj Gradec je 5-odstotni. Med
naselji z največ brezposelnimi izstopajo Zgornji Razbor (8,8 odstotkov), Raduše (8 odstotkov)
in Tomaška vas (7,2 odstotkov). Najnižji delež brezposelnih je v naseljih Spodnji Razbor (1,7
odstotka), Turiška vas (2,7 odstotka), Mislinjska Dobrava (2,7 odstotka) in Legen (2,9
odstotka). Pri tem je najbolj zanimiva ugotovitev, da sta kar v dveh primerih sosednji naselji
(Spodnji in Zgornji Razbor, ter Turiška in Tomaška vas), ki sta si sicer v več pogledih zelo
podobni, tukaj povsem različni (v enem primeru velik, v drugem pa majhen delež
brezposelnih). Potemtakem verjetno ostali dejavniki ne vplivajo izrazito na brezposelnost,
ampak je to bolj ali manj naključno.
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Aktivno prebivalstvo-zaposleni v kmetijski dejavnosti

Karta 26: Delovno aktivno prebivalstvo po naseljih v občini Slovenj Gradec – kmetijske
dejavnosti leta 2002

Med kmetijske dejavnosti spadajo kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo. V celotni občini je v
njih zaposlenih približno 5 odstotkov aktivnega prebivalstva. Zelo izstopajo Zgornji Razbor
(35 odstotkov), Spodnji Razbor (26,5 odstotkov), Šmiklavž (20 odstotkov) in Sele (19
odstotkov). Nižji delež kmečkega prebivalstva od povprečja je v Slovenj Gradcu (1,2
odstotkov), na Legnu, v Starem Trgu, Tomaški vasi, Šmartnem pri Slovenj Gradcu in na
Gradišču. Zopet so izpostavljena naselja, ki ležijo na obrobju občine in na drugi strani naselja
urbanistične zasnove. V občini so ugodni pogoji predvsem za gozdarstvo in živinorejo.
Poselitev in kmetijske dejavnosti so omejene na prisojne lege in termalni pas. Na gozdarstvo
se je navezala večina industrije, prevladujoča je lesno-predelovalna industrija. Veliko je tudi
primerov v višje ležečih naseljih, ko je prebivalstvo zaposleno v nekmetijskih ali storitvenih
dejavnostih in se s kmetijstvom ukvarja le dopolnilno. Prebivalstvo kmetij se v največji meri
zaposluje v industrijskih dejavnostih bližnjih zaposlitvenih centrov, predvsem Slovenj
Gradca.
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Kmetijska dejavnost, kot edina oblika zaslužka, ne kaže perspektive. V zadnjih 15 letih je
prišlo do drastičnega upada v kmetijskih dejavnostih zaposlenega prebivalstva. Veliko naselij
v občini, kot so Golavabuka, Graška Gora, Sele, Šmiklavž in Vrhe, je še leta 1991 izkazovalo
izredno visok, nad 40-odstotni, delež prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu. V teh letih se je
ta delež znižal na le nekaj nad deset odstotkov (Strokovna podlaga za ureditvena območja
naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
5.6.4

Aktivno prebivalstvo-zaposleni v nekmetijski dejavnosti

Karta 27: Delovno aktivno prebivalstvo po naseljih v občini Slovenj Gradec –
nekmetijske dejavnosti leta 2002

Nekmetijske dejavnosti so rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, plinom,
vodo in gradbeništvo. Delež teh dejavnosti je v občini največji, saj znaša skoraj 50 odstotkov.
Mislim, da se pri tem kazalcu ni pokazalo nobeno pravilo, ki bi kazalo na značilen vzorec ali
pravilo, iz katerih naselij je več ali manj prebivalcev, ki se zaposlujejo v teh dejavnostih. Več
o samih dejavnostih in njihovem lociranju bom opisala v ekonomski strukturi občine Slovenj
Gradec.
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V Strokovnih podlagah občine Slovenj Gradec poudarjajo, da bo v prihodnje potrebno
nekmetijske dejavnosti (industrija, gradbeništvo) ohranjati oziroma razvijati. Na ta način bo
lahko uspelo prebivalstvo iz višje ležečih predelov ohraniti na njihovem prostoru. Poudarek je
potrebno dati tudi vzdrževanju infrastrukture. Zmanjšanje odseljevanja s hribovskih predelov
zahodnega Pohorja in Vzhodnih Karavank bi ne le ohranil življenjski pridih že sedaj precej
osamljenemu svetu, omejilo bi se namreč tudi zaraščanje površin in ohranil, ki se skozi
zgodovino poselitve, oblikovan krajinski vzorec (Strokovna podlaga za ureditvena območja
naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
5.6.5

Aktivno prebivalstvo-zaposleni v storitveni dejavnosti

Karta 28: Delovno aktivno prebivalstvo po naseljih v občini Slovenj Gradec – storitvene
dejavnosti leta 2002

Delež aktivnega prebivalstva občine Slovenj Gradec, ki je zaposlen v storitvenih dejavnostih,
je 42,5 odstoten. Te dejavnosti so trgovina, gostinstvo, promet, skladiščenje in zveze. Največji
delež prebivalstva, ki je zaposlen v tem sektorju dejavnosti, prebiva v Tomaški vasi (53
odstotkov), najmanj pa na Graški Gori (24 odstotkov), v Spodnjem Razborju (17 odstotkov)
in Zgornjem Razborju (22 odstotkov). V slednjih dveh naseljih je predvsem visok delež
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prebivalstva zaposlenega v kmetijskih dejavnostih, prebivalstvo Graške Gore pa je usmerjeno
predvsem v nekmetijske dejavnosti.
5.6.6

Aktivno prebivalstvo-dnevni migranti aktivnega prebivalstva

Karta 29: Delež aktivnega prebivalstva zaposlenega v občini po naseljih v občini Slovenj
Gradec leta 2002

V občinskem središču dnevno dela kar 58,7 odstotkov vsega delovno aktivnega prebivalstva v
občini (Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven
urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004). Poleg naselja Slovenj Gradec pa nudijo večje
zaposlitvene možnosti še naselja Pameče, Stari trg in Šmartno pri Slovenj Gradcu.
V občini dela 76,6 odstotka delovno aktivnega prebivalstva. Ostali se vozijo na delo v bližnje
občine, največ v Velenje in na Ravne na Koroškem, tudi v Dravograd, Mislinjo, na Prevalje in
v Ljubljano. Delovnih mest v storitvenih dejavnostih je v občini Slovenj Gradec največ v
občinskem središču in Šmartnem pri Slovenj Gradcu, ki se v zadnjem času pospešeno razvija.
V Velenje in Šoštanj migrira največ aktivnega prebivalstva iz naselij Spodnji Razbor in
Graška Gora, saj sta to naselji, ki mejita z omenjenima občinama, prometne povezave pa so
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dobro urejene. Iz karte je razvidno, da je tudi velik delež prebivalstva iz Sel in Vrh takšnega,
ki migrirajo na delo v druge občine, torej večinoma na sosednje Ravne in Prevalje.
Delovna migracija naselij je razmeroma visoka, saj znaša okoli 57 odstotkov, vendar se v
večini primerov vrši na območju občine. Malo število občanov je vezanih na delo izven
občinskih meja. V industriji je zaposlenega veliko kmečkega prebivalstva, ki dnevno migrira s
hribovskih predelov.
5.7 Tip poselitve
Karta 30: Tip poselitve v občini Slovenj Gradec

Na karti je prikazano pet različnih oblik poselitve, kot jih razlikuje Vladimir Drozg
(Geografski atlas Slovenije, 1998). Kazalci za njih so:
- Samotne kmetije: za njih je značilno, da stojijo na samem, toliko oddaljene druga od
druge, da med njimi ni funkcijskih povezav. Kmečke domove obdajajo kultivirano
zemljišče v celku, ki je navadno `iztrgan` gozdu (Geografski atlas Slovenije, 1998, str.
198).
- Razložena naselja: domovi so razpotegnjeni po večjem območju. Naselje zato ni strnjeno
zazidano, temveč so med hišami kmetijska zemljišča. Domovi so postavljeni po vrhovih
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slemen, lahko pa se razprostirajo po robovih dolin ali na pobočjih (Geografski atlas
Slovenije, 1998, str. 198).
- Strnjena naselja: ta naselja so najbolj razširjena. Delijo se na gručasta in obcestna
različnih tipov. Za njih je značilna strnjena zazidava (Geografski atlas Slovenije, 1998, str.
198).
- Suburbanizirano naselje: to so večinoma zelo preoblikovane vasi. Zanje so značilni
premočrtno prometno omrežje in razporeditev objektov, ki ni niti gruča niti niz. Prometno
omrežje sestavljajo glavne, zbiralne prometnice in stranske, dovozne poti (Geografski
atlas Slovenije, 1998, str. 198).
- Mesto: veliko naselje, ki je središče širše, lahko tudi podeželske okolice. Prepoznavno je
po izrazito majhnem deležu kmečkega prebivalstva, večji osredotočenosti proizvodnih,
trgovskih, poslovnih, upravnih in drugih ustanov (Geografija, 2001).
Takšna tipizacija je po mojih analizah in mnenju najprimernejša za poselitev v občini Slovenj
Gradec. Naselja so v večjem delu kmečka (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 198). V
podgorju Vzhodnih Karavank in Pohorja so bolj ali manj razložena, na dnu doline pa strnjena.
Poselitev na območju občine Slovenj Gradec sega precej nazaj v zgodovino. V glavnem je
bila pogojena z naravnimi dejavniki. Glavna poselitvena os danes poteka vzdolž glavne
prometnice Velenje-Dravograd (dolina reke Mislinje), kjer so nastala strnjena gručasta naselja
z največjo koncentracijo prebivalstva. Tukaj se je na večji nasutini, na sotočju rek Mislinje in
Suhodolnice, razvilo tudi občinsko in glavno industrijsko središče Slovenj Gradec. Močni
urbanizacija in suburbanizacija sta zajeli velik delež kmetijskega ravninskega in gričevnatohribovitega območja z gručastimi naselji in predalpskimi vasmi. Poselitev v hribovitem svetu
Pohorja in Vzhodnih Karavank se je omejila na prisojna in položnejša pobočja, v obliki
samotnih kmetij v značilnih celkih. Sicer je poselitev tu redkejša, bolj gosto so poseljena le
pobočja Pohorja. Bogato gozdnato zaledje je vplivalo na razvoj lesnopredelovalne industrije,
na račun živinoreje so se razvili živinopredelovalni obrati in tovarna usnja, ki je bila tudi prva
tovarna v Slovenj Gradcu. Slaba zemlja, pomanjkanje površinskih tokov, strmina in
razbrazdana pobočja so poleg razmeroma visokih nadmorskih višin vzroki za redko agrarno
poselitev apnenčastih območij Karavank. Tudi tu so prevladujoča oblika poselitve samotne
kmetije, ki na območju vzhodnih Karavank segajo najvišje (Strokovna podlaga za ureditvena
območja naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec,
2004).
Leta 2002 je bila v Državnem zboru Slovenije sprejeta zadnja prostorska zakonodaja-Zakon o
urejanju prostora. Ta določa, da se nove poselitve usmerjajo v poselitvena območja, torej
območja naselij (strnjene pozidave) in območja, predvidena za njihovo širitev. Gradnje v
prostoru so dopustne tudi zunaj poselitvenih območij, vendar izjemoma.
Edino mestno naselje v občini je Slovenj Gradec. Urbanizirana obmestja, podeželska in
polurbanizirana naselja ležijo ob glavnih prometnih poteh, odmirajoča in ogrožena podeželska
naselja pa na hribovskih območjih Zahodnega Pohorja in Vzhodnih Karavank.
5.8 Funkcije naselij
V naseljih, ki so definirana znotraj območja urbanistične zasnove, se pojavljajo najrazličnejše
funkcije (bivalna, proizvodna, storitvena, oskrbna), ki so sestavni del zagotavljanja oziroma
zadovoljevanja življenjskih potreb in procesov. Te so tudi prostorsko in z akti locirane v
konkretnih delih naselij. Glede na številčnost, obseg in raznovrstnost določajo tudi vlogo
naselja v omrežju naselij.
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Karta 31: Funkcije naselij leta 2004
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Stanje funkcij naselij po strokovnih podlagah za ureditvena območja občine Slovenj
Gradec:
Po funkcijah naselij v omrežju naselij oziroma vlogi, ki jo bodo imela naselja v odnosu do
drugih, so v veljavni planski dokumentaciji kategorizirana:
- Slovenj Gradec kot regionalno središče z do 5.000 prebivalci;
- Pameče in Troblje, Šmartno pri Slovenj Gradcu ter Podgorje kot lokalna središča z od
1.001 do 2.000 prebivalci;
- Tomaška in Turiška vas kot središčno naselje z do 200 prebivalci.
Funkcije naselij, ki so izven območja urbanistične zasnove, so pretežno stanovanjske. Te so
pretežno brez koncepta oziroma nenačrtovano, planirano dopolnjene še z nekaterimi
nestanovanjskimi (oskrbnimi, storitvenimi, proizvodnimi, obrtnimi, gostinskimi, športnorekreacijskimi, komunalnimi), ki so locirane bolj na osnovi potreb in spontane iniciative
prebivalcev (Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev
izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
Plansko stanje funkcij naselij po strokovnih podlagah za ureditvena območja občine
Slovenj Gradec :
Razvojno naj bi se v bodoče oblikovala:
- Mislinjska Dobrava pa v lokalno središče z od 500 do 1.000 prebivalci;
- Spodnji Razbor, Raduše, Sele, Vrhe, Gmajna, Gradišče in Golavabuka v središčno
naselje območja razpršene gradnje z od 201 do 500 prebivalcev;
- Graška Gora, Šmiklavž, Vodriž in Zgornji Razbor v središčna naselja območja
razpršene gradnje z do 200 prebivalci.
(Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven
urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004)
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5.9 Analiza demografske strukture
Karta 32: Demografska struktura občine Slovenj Gradec

Demografska struktura predstavlja razvoj prebivalstva, njihovo mobilnost, aktivnost,
izobrazbo, migracije in podobno. S pomočjo analize različnih kazalcev je prikazana
demografska struktura občine Slovenj Gradec glede na naselja.
V grobem je najugodnejša tovrstna struktura zopet na ravninskem delu občine, ob prometni
osi Velenje – Dravograd. Večinoma neugodna območja so na višjih, reliefno razčlenjenih in
gozdnatih območjih občine (Zgornji in Spodnji Razbor, Graška Gora), ugodna pa tista, ki
ležijo med tema območjema.
Glede na dobljene rezultate izstopajo nekateri kazalci, ki najbolj pogojujejo demografsko
strukturo občine Slovenj Gradec. Gostota poselitve s sorodnima kazalcema, demografskem
tipu (po Perku) in tipu poselitve (po Drozgu), dobro prikazujejo stanje poselitve v občini.
Pojavljajo se podobni vzorci zgoščevanja prebivalstva, poselitve in strnjenosti le-te na
območju naselja Slovenj Gradec, v njegovi okolici in na območjih naselij ob glavnih
prometnicah. Obratna podoba se kaže na zahodu, jugozahodu in jugovzhodu občine, kjer se
prebivalstvo redči, poselitev pa je razpršena s prevlado samotnih kmetij.
Tudi glede aktivnosti in izobrazbe prebivalstva je situacija podobna. Največ neaktivnega
prebivalstva in prebivalstva s končano le osnovno (nepopolno in popolno) šolo je v naseljih

61

Prostorska struktura občine Slovenj Gradec

Klavdija Glasenčnik

na obrobju občine, ki so pretežno kmetijska, s tem pa je povezano tudi staro prebivalstvo
(neaktivni so tudi upokojenci).
Glede demografske strukture naselij, ki ležijo na vzhodnem in severovzhodnem delu občine je
potrebno izpostaviti nekaj dejstev. Območja vseh teh naselij (Pameče, Troblje, Gradišče,
Legen in Golavabuka) segajo od dna doline, vse do vrha Pohorja, kjer je tudi občinska meja.
Če bi hoteli prikazati dejansko situacijo, bi bilo potrebno ta naselja obravnavati po njihovih
delih. Za njihova zgornja območja velja podobna situacija kot pri naseljih na zahodu in
jugozahodu občine, nižja območja pa so bolj podobna naseljem na dnu doline. Dejstvo, da so
ta naselja prostorsko tako razpotegnjena je ugodno, vendar je to potrebno upoštevati pri
razvoju teh naselij tako, da se višje ležečih predelov ne zapostavlja. Z izjemo Golavabuke se
pri vseh pojavlja zgoščevanje poseljenosti večinoma na njihovih zahodnih in jugozahodnih
predelih. Z nadmorsko višino se poselitev redči in prehaja v tip samotnih kmetij.
Ravno zaradi omenjenih dejstev so Zgornji in Spodnji Razbor, ter Graška Gora, Vodriž in
Šmiklavž, slabše razvite. Nimajo nobenih trdnih in konkretnih vezi z razvitejšim delom
občine. Demografska struktura je na teh, mejnih naseljih zaskrbljujoča, zato se bo potrebi v
bodočih prostorskih planih večinoma usmeriti na ta območja, saj se bodo v nasprotnem
primeru vedno slabše razvijala.
Če povzamemo, so naselja zmerno koncentrirana. Izstopa mesto Slovenj Gradec, kjer so
dejavnosti in poselitev najbolj koncentrirani. Center je z okoliškimi naselji gravitacijsko dokaj
enakomerno povezan, saj se povezanost počasi zmanjšuje proti obrobju občine. Tudi
dekoncentrirana območja so, kot sta opisala doktor Černe in Gulič (Černe, Gulič, 1999), na
območjih, kjer koncentracija ni mogoča. Torej, kjer so pogoji težki za obdelovanje ali celo
neprimerni za bivanje.
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GRADBENA STRUKTURA
6.1 Stavbna in stanovanjska struktura

Karta 33: Število stavb in stanovanj po naseljih v občini Slovenj Gradec leta 2002

V občini Slovenj Gradec je 3.573 stanovanj v katerih je 5.056 stanovanj, kar pomeni, da je v
eni stavbi v povprečju 1,7 stanovanj. Največ stanovanj na stavbo je v naselju Slovenj Gradec
(2,5), kar je razumljivo, saj je v njem kar nekaj blokov in večstanovanjskih hiš. Bolj je naselje
oddaljeno od prometnic, od zaposlitvenih območij, vrtcev, šol, trgovskih centrov, manjše je to
število. V naselju Vodriž ni niti ene večstanovanjske hiše, v naseljih Zgornji in Spodnji
Razbor, Raduše in Golavabuka pa le nekaj. Povprečje je v vseh pravkar naštetih le 1,1
stanovanja na stavbo. Nekoliko višje povprečje imata tudi Šmartno in Pameče (1,4), ki pa sta
edini naselji v občini, poleg Slovenj Gradca, ki imata stanovanjske bloke.
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Delež nenaseljenih stanovanj v občini je 7,5 odstotni. To so po mojem mnenju stara
stanovanja, ki so že odslužila svojemu namenu, ki jih prenavljajo, ali se prodajajo. Glede
stanovanj, ki se prodajajo je potrebno omeniti zaskrbljujoče dejstvo, da število stanovanj, ki
se prodaja ne zadostujejo potrebam. Povpraševanja so velika, sploh v naselju Slovenj Gradec,
Pameče, Šmartno in Podgorje, potrebnih kapacitet, praznih (primernih) stanovanj za prodajo
pa ni. Veliko je primerov stanovanj, ki nimajo urejenega lastništva. Mislim, da je to dejstvo
zelo zaskrbljujoče. Po eni strani vse teži k temu, da bi se dijaki in študentje po končanem
izobraževanju vrnili v domači kraj, po drugi pa si, zaradi pomanjkanja stanovanjskih
kapacitet, ne morejo poiskati niti primernega domovanja, kaj šele službe v tem delu Slovenije
(Popis 2002, 2002).
Graf 6: Površina stanovanj v občini Slovenj Gradec leta 2002
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V povprečju je največji delež stanovanj velikih med 61 in 80 kvadratnih metrov, sledijo pa
jim stanovanja med 41 in 60 kvadratnimi metri površine. Najmanj je majhnih stanovanj, do 40
kvadratnimi metri, te pa so večinoma v naselju Slovenj Gradec (enosobna stanovanja).
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Karta 34: Povprečna površina stanovanj po naseljih v občini Slovenj Gradec leta 2002

Kljub temu, da Statistični urad zaradi zaščite osebnih podatkov za naselja, kjer je manjše
število stanovanj, ne izdaja, karta po mojem mnenju prikazuje dovolj. Najmanjšo površino
stanovanj naj bi imele stare kmečke hiše in nova blokovska stanovanja. Ravno zaradi tega so
naselja z najnižjo povprečno velikostjo stanovanj Slovenj Gradec in Šmartno, kot naselji z
večjim deležem stanovanjskih blokov in hribovska naselja (Spodnji Razbor, Vrhe in
Golavabuka), kot naselja, kjer so razpršene samotne kmetije. Površine se med naselji ne
spreminjajo tako zelo, da bi za ostale ne mogli trditi podobno. Po mojem mnenju pa so naselja
z višjo povprečno velikostjo tista, kjer je več sklenjene poselitve enostanovanjskih hiš
(Mislinjska Dobrava, Gradišče, Podgorje). Omeniti je potrebno tudi to, da so si ljudje v
preteklosti (v osemdesetih in devetdesetih letih preteklega stoletja) gradili ogromne hiše, ki
naj bi jih kasneje uporabljali tudi otroci z družinami.
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6.2 Struktura izgradnje stanovanj v naseljih občine Slovenj Gradec
Karta 35: Stavbe v naseljih občine Slovenj Gradec po letu izgradnje

V večini naselij je bil največji delež stanovanj zgrajenih med 1981 in 1990. Povprečni delež
za celotno občino, ki kaže, da se je največ stavb zgradilo med 1971 in 1980, je takšen
predvsem zaradi naselja Slovenj Gradec. Po letu 1960 so se začela v večini graditi blokovska
naselja, ki so največji obseg gradnje dosegala do osemdesetih in devetdesetih. V tem obdobju
so se v nižje ležeča naselja priseljevali delavci hribovskih vasi in iz držav bivše Jugoslavije in
si tukaj iskali boljšo zaposlitev (Prevent d.o.o., Tovarna meril, Johnson Controls-NTU,
Nieros).
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6.3 Struktura gospodinjstev
6.3.1

Število gospodinjstev

Karta 36: Število gospodinjstev po naseljih v občini Slovenj Gradec leta 2002

Največ gospodinjstev je v strnjenih naseljih, urbanistični zasnovi. Najmanjše število
gospodinjstev pa je v hribovskih naseljih, kjer je poselitev razpršena in le malo kje lahko
vidimo manjši del strnjenih naselij.
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Povprečna velikost gospodinjstva glede na število članov

Karta 37: Povprečna velikost gospodinjstev po številu članov v naseljih občine Slovenj
Gradec leta 2002

Povprečna velikost gospodinjstev po številu članov prikazuje povsem nekaj drugega kot
prejšnja karta. Povprečno najmanjše število članov v enem gospodinjstvu je v Vodrižu,
Slovenj Gradcu, Šmiklavžu in Tomaški vasi. V Slovenj Gradcu je razlog za to nizko
povprečje otrok na družino, za ostala omenjena naselja pa tega ne moremo trditi, ker o številu
otrok nimamo podatkov. Največ ljudi na eno gospodinjstvo živi na obrobnih naseljih občine
(največ v Spodnjem in Zgornjem Razborju, ter Graški Gori), za katere je značilno tudi
največje povprečno število otrok na eno družino.
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6.4 Zdravstvo
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno
dejavnost na sekundarni ravni in druge dejavnosti, ki so določene z aktom o ustanovitvi,
predvsem za območje občin Črna na Koroškem, Dravograd, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji,
Luče, Mežica, Mislinja, Muta, Mozirje, Nazarje, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne
na Koroške, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje
in Vuzenica. Njihova delovna področja so Kirurgija, Travma-Ortopedija, Interna,
Ginekologija, Pediatrija, Anestezija, Urologija, Fizioterapija in Lekarna. Leta 1419 jo je
ustanovil Ivan iz Loke (Johann von Laak), v 19. stoletju je bila zgradba prezidana in po drugi
svetovni vojni povsem porušena in kasneje zgrajena na novo. Med leti 1949 in 1956 je bil
zgrajen Kirurško-Ginekološki blok, ki ga nameravajo v bodoče porušiti in zgraditi novega
(Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, 2008)
Karta 38: Vloga bolnišnice Slovenj Gradec za širšo okolico občine

Karta območja občin iz katerih si ljudje poslužujejo zdravljenje v Slovenj Gradcu kaže, kako
pomembno vlogo ima slovenjgraška splošna bolnišnica. Zajema prebivalce celotne Koroške
in Zgornje Savinjsko-Šaleške regije. Povezavo s slednjimi in Podvelke, ter Ribnice sem
označila s tanjšo črto, kar pomeni, da se iz teh območij ljudje vozijo v bolnišnico tudi že
drugam. Prebivalstvo iz Dravske doline v Koroški regiji se že poslužuje tudi bolnišnic v
Mariboru, Savinjsko-Šaleško prebivalstvo pa večinoma v Celju.
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S tem želim prikazati osrednjo vlogo Slovenj Gradca na tem področju. Pomembna ni le na
lokalni, občinski ravni, ampak tudi regionalni in širše. Naselju in okolici prinaša veliko
delovnih mest, posredno razvoj ostalih storitev, obenem pa možnosti za izobraževanje
(Srednja zdravstvena šola). S podobno karto bi lahko prikazali tudi pomembnost
izobraževalnega centra Slovenj Gradec, vendar zaradi pomanjkanja natančnih podatkov to ni
mogoče.
6.5 Komunalna in energetska infrastruktura ter omrežje zvez
Karta 39: Komunalna infrastruktura v občini Slovenj Gradec leta 2008

Iz karte je razvidno, da se vodovodno in kanalizacijsko omrežje nahajata predvsem na dnu
doline, kjer so naselja strnjena in izgradnja tovrstne strukture ekonomična.
6.5.1

Oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda

V občini se okoli 71 odstotkov prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodovoda
(glavna zajetja so v Suhem dolu), ostali pa so vezani na skupne lokalne vodovode ali imajo
svoja lastna zajetja. Dodatne zaloge vode so še na območju Raduš, kjer naj bi izkoriščali pitno
vodo s pomočjo vrtin. Dodatne količine pitne vode bodo omogočile eventualne širitve
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mestnega vodovodnega omrežja. Smiselno je širiti javna vodovodna omrežja na območja, kjer
trpijo ljudje pomanjkanje pitne vode in kjer varovanje sedanjih virov vode, z določitvijo
varstvenih pasov in predpisanimi ukrepi, ni izvedljivo, predvsem pa na območja, kjer so
strnjena naselja in je takšna izgradnja ekonomično ugodna (Strokovna podlaga za ureditvena
območja naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec,
2004).
6.5.2

Zaščita virov pitne vode

Ogroženost izvirov zaradi zunanjih vplivov je možno zmanjšati z določitvijo varstvenih pasov
s predpisanimi režimi varovanja in seveda z izvajanjem ukrepov, ki so predpisani v okviru
varovanja. Možnost pridobivanja neoporečne pitne vode dajejo vodovodni sistemi z vrtinami,
ki običajno zahtevajo manjšo površino varstvenih pasov s strogim režimom varovanja. Pri
tem je treba biti pozoren na hitrost in obseg onesnaževanja vode, ker na kakovost vode vpliva
poleg vrste onesnaževanja in narave vodonosnika še pogostost infiltracije padavin, ter s tem
povezano napajanje vodonosnika (Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga
območja za poselitev izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
6.5.3

Odpadne vode

Glavni element sistema zbiranja odpadnih voda na območju občine so kolektorji do čistilne
naprave in čistilna naprava. Pomembno je tudi priključevanje vseh strnjenih naselij na
kanalizacijski sistem, se pravi na komunalno čistilno napravo. Opredeliti je potrebno tudi
pogoje priključevanja industrijskih kompleksov na kanalizacijske sisteme in komunalno
čistilno napravo ter možnosti izvedbe ločenega kanalizacijskega sistema.
Za naselja izven območja centralne čistilne naprave bo potrebno (kolikor še niso) zgraditi
manjše sisteme za čiščenje odpadnih vod. Za greznične odpadne vode iz vodovarstvenih
območij in drugih varovalnih vodnih območij bo zagotovljeno čiščenje na centralni čistilni
napravi.
Cilji tovrstnih projektov so predvsem razbremeniti reke, potoke in podtalnico v Mislinjski
dolini. Dolgoročno je potrebno dimenzionirati tak komunalni sistem za odpadne vode, ki bo
omogočal zbiranje in čiščenje vseh odplak, ki jih je možno zbrati v enoten sistem (Strokovna
podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične
zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
6.5.4

Komunalni in industrijski odpadki

Lokacija odlagališč komunalnih in industrijskih odpadkov v Mislinjski Dobravi je bila
določena v skladu s srednjeročnim družbenim in prostorskim planom Občine Slovenj Gradec.
Kapaciteta sedanje deponije je bila zgrajena leta 2002 in bo zagotavljala kapacitete za
nadaljnjih 20 let. Poseben problem so voluminozni odpadki iz industrije locirane na območju
Mestne občine Slovenj Gradec. Občina je zato pristopila k medregijskemu projektu za
izgradnjo sežigalnice komunalnih odpadkov za severovzhodno Slovenijo, ki je pričela
obratovati leta 2005. Tako je odlagališče komunalnih odpadkov v Mislinjski Dobravi sedaj
namenjeno le za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče odstraniti na kak
drug predpisan oziroma okolju prijazen način (Strokovna podlaga za ureditvena območja
naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
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Plinovodno omrežje

Karta 40: Plinovodno omrežje v občini Slovenj Gradec leta 2008

Plinovodno omrežje v občini Slovenj Gradec obsega priklop na primarni plinovod, merilno
reducirno postajo MRP Slovenj Gradec ter sekundarno omrežje s štirimi merilnimi postajami
(pri Toplarni na Štibuhu, industrijski coni Stari trg, bolnici in industrijski coni na sotočju
Mislinje in Suhodolnice). Leta 1993 je bila zgrajena tudi merilno reducirna postaja Legen
skupaj z nizkotlačnim omrežjem za naselje Legen.
Nadaljevanje plinifikacije je zamišljeno v več etapah. Prioritetno se mora najprej zgraditi
plinovodno omrežje tam, kjer bo zemeljski plin zamenjal dotrajano toplovodno omrežje. S
pospešeno gradnjo lokalnega distribucijskega sistema bo treba zagotoviti možnost
priključevanja vseh odjemalcev v strnjenih zazidalnih območjih (Strokovna podlaga za
ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za
Slovenj Gradec, 2004).
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Energetika

Občina razpolaga z vsemi potrebnimi sistemi za zagotavljanje električne in toplovodne
energije-zemeljski plin in toplovodni sistem, tako za potrebe industrije, kakor tudi za
individualno rabo. Potrebno je zmanjšati individualno uporabo neprimernih kuriv, zlasti v
strnjenih naseljih in v mestu Slovenj Gradec samem, oziroma povsod tam, kjer je zagotovljen
komunalni energetski vir (Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga
območja za poselitev izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
Elektroenergetsko omrežje
Na področju oskrbe z električno energijo je potrebno v bodoče zagotoviti zadostne količine
vsem porabnikom ter istočasno skrbeti za racionalno porabo. V območjih, kjer je pričakovati
obsežnejši razvoj, bo potrebno zgraditi ustrezne transformatorske postaje in izvesti
posodobitve (na primer kabliranje) (Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter
druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
Male elektrarne
V skladu z usmeritvami o varstvu voda in obvodnega prostora je tovrstne posege v prostor
smiselno umeščati le na lokacije, kjer je narava že spremenjena. To so območja, kjer so struge
hudourniških vodotokov že regulirane (zaradi poplavne nevarnosti). V varovana območja
naravne in kulturne dediščine ter v območja varovanja zajetij pitne vode, pa ne (Strokovna
podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične
zasnove za Slovenj Gradec, 2004).
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6.6 Analiza gradbene strukture
Karta 41: Gradbena struktura v občini Slovenj Gradec

Gradbeno strukturo v grobem predstavljajo naselbinski sistemi določenega območja (Nared,
2007). Glede na dobljene rezultate iz statističnih podatkov občino delimo na osrednji, vzhodni
in zahodni del. Manj ugodna gradbena struktura pomeni razpršeno poselitev, s praviloma
starejšimi in večjimi stavbami, ter slabo opremljenostjo s komunalno infrastrukturo. V
najugodnejšo gradbeno strukturo v občini spadajo mlajša strnjena in mestna naselja z urejeno
komunalno infrastrukturo, katerih razvojni in širitveni problemi v bodoče ne bodo pomenili
velikih stroškov gradnje.
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V osrednjem pasu občine je gostota stavb in stanovanj največja. Večji delež hiš in
stanovanjskih naselij je bil zgrajen med leti 1961 in 1980, torej v obdobju, ko so se v naselju
Slovenj Gradec začele razvijati velike tovarne (Johnson Controls, Prevent, Tovarna meril), s
potrebo po delovni sili. Potrebna je bila izgradnja stanovanjskih naselij, tako za potrebe
domačega in priseljenega prebivalstva. Površina stanovanj na tem območju je manjša, saj je
velik delež blokovskih stanovanj glavni razlog za manjše površine, v primerjavi s hišami na
podeželju, kjer prevladujejo večje kmečke hiše. Zaradi potreb prebivalstva (zgoščene
poselitve) ter ugodnega reliefa je razvito vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ter plinovod.
Gostota stavb in stanovanj je na območju vzhodnega dela občine je v primerjavi z osrednjim
delom manjša. Ob vznožju Pohorja so nastala spalna naselja, za katera so značilne novejše
stavbe. Gospodinjstva po številu članov so razmeroma velika, kar kaže na velik delež večjih
kmečkih hiš. Kanalizacijsko, vodovodno in plinovodno omrežje ni razvito, zaradi redkejše
poselitve in zaradi neekonomičnosti (oddaljenost od glavnega omrežja).
Na zahodnem delu občine je gradbena struktura najmanj ugodna. Gostota stavb in stanovanj,
ter delež gospodinjstev je najmanjši, stavbe so glede na povprečje občine najstarejše,
povprečna velikost gospodinjstev glede na število članov pa je največje. Slednje kaže na
večinsko kmečko prebivalstvo, kjer je v povprečju več otrok, kot v družinah v neagrarnih
naseljih. Vodovodno omrežje je delno razvito v Zgornjem in Spodnjem Razborju, kanalizacija
in plinovod pa teh naselij ne dosežeta.
Iz zgoraj navedenih dejstev je gradbena struktura zaradi različnih dejavnikov najugodnejša v
osrednjem delu, manj na vzhodnem, ter najmanj na zahodnem delu občine. Omenjeno
pogojujeta tako naravna, kot tudi demografska struktura.
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EKONOMSKA STRUKTURA
7.1 Poslovni subjekt
7.1.1

Število podjetij

Preglednica 4: Število gospodarskih družb in pri njih zaposlenih za leto 2006
Družbe
Zaposleni
Število
delež Število
delež
Občina Slovenj Gradec 269
30,7
5.453
32,4
Koroška regija
876
100
14.349
100
Vir: Podjetniški center Slovenj Gradec, 2008
Delež gospodarskih družb v občini Slovenj Gradec dosega skoraj eno tretjino družb na
območju celotne Koroške statistične regije, število zaposlenih pa ta delež še presega. Večina
podjetij je locirana na Industrijsko-poslovni coni, ki leži na severnem delu občine.
Preglednica 5: Povprečna mesečna plača, julij 2007
Povprečna bruto plača 2007
Občina Slovenj Gradec 1.106 evrov
Koroška regija
1.032 evrov
Vir: Podjetniški center Slovenj Gradec, 2008

Povprečna neto plača 2007
731 evrov
702 evrov

Povprečna bruto in neto plača občine presega povprečje celotne Koroške, kar kaže na to, da je
ta občina bolj razvita od večine ostalih.
7.1.2

Število obrtnikov

Obrtništvo je v zadnjih letih dobilo nove pobude in delovne možnosti. Zadeva vsa delovna
področja (gostinstvo, turizem, trgovino, prevozništvo, intelektualno dejavnosti, računalništvo,
storitve), klasičnih obrtnikov (krojačev, čevljarjev, mizarjev) pa je zelo malo. Pomembno
tradicijo imajo kamnoseštvo, svečarstvo oziroma medičarstvo ter urarstvo. Število tako
imenovanih popoldanskih obrtnikov hitro upada. Nekaj je večjih obrtnih podjetij, ki
zaokrožajo ponudbo obrtnih storitev. Osrednja organizacija, ki združuje vse obrtnike, je
občinska Obrtna zbornica Slovenj Gradec (Komljanec, 1992, str. 63).
Preglednica 6: Število samostojnih podjetnikov in pri njih zaposlenih za leto 2006
Število
samostojnih Zaposleni
pri
samostojnih
podjetnikov 2007
podjetnikih 2007
Občina Slovenj Gradec 612
641
Koroška regija
2.137
2.100
Vir: Podjetniški center Slovenj Gradec, 2008
Število samostojnih podjetnikov skoraj trikrat presega število gospodarskih družb občini
Slovenj Gradec, zaposlenih pa je kar 8,5 krat manj. To pomeni, da imajo gospodarske družbe
(Nieros, Prevent, Johnson Controls, Nova oprema, Gramer, Dural, TUS-ko si, Lesna) v občini
zelo veliko število zaposlenih.
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Industrijsko poslovna cona

Karta 42: Industrijsko-poslovna območja v občini Slovenj Gradec leta 2008

Industrijsko-poslovna cona Slovenj Gradec zajema geografsko povezano območje, ki se
nahaja na severnem delu mesta Slovenj Gradec, ob reki Mislinji in glavni cesti prvega reda
Arja vas-Dravograd. Na območju cone prevladujejo podjetja s področja proizvodnje vgradnih
komponent za avtomobilsko industrijo, kovinske, lesne in tekstilne predelave ter poslovnih in
storitvenih dejavnosti. V neposredni bližini je novozgrajeni center za ravnanje z odpadki.
Cona meri 110.000 kvadratnih metrov, širše območje pa 620.000 kvadratnih metrov (Ropol,
2006). Deli se na Podjetniško cono Slovenj Gradec in Poslovno storitveno cono Slovenj
Gradec-Ozare. Slednja je še čisto nova, saj so konec leta 2007 šele pričeli z delom.
Predvidena je za storitveno in proizvodno dejavnost. Tam naj bi zgradili še tehnološki
inkubator, tehnološki park, karierni center, novo stavbo visoke šole za tehnologijo polimerov
in študentski kampus. Dela tega dela cone naj bi bila zaključena leta 2010 z dograditvijo
obvoznice do Starega trga, natančneje do tovarne Johnson Controls NTU (Nepremičnine.si21,
2008). Ostali dve območji se nahajata izven sklenjene cone, vendar ravno tako ob glavni cesti.
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Skupna značilnost industrijsko poslovnih območij v tej občini je lega izven sklenjene
poselitve, z možnostjo širitve.
7.1.4

Trgovska območja

Karta 43: Trgovska območja v občini Slovenj Gradec leta 2008

Trgovska območja naj bi bili kompleksi velikih živilskih in specializiranih prodajaln, ki so
značilna za srednja in velika mesta (Geografija, 2001). Kot industrijsko poslovna območja v
občini, se tudi ta nahajajo na obrobju, vzdolž mestne obvoznice. Zemljišča so izven mesta
cenejša, omogočajo ureditve velikih parkirnih prostorov ob trgovskih centrih, oskrbujejo pa
tako mestno kot tudi podeželsko prebivalstvo. V tem primeru so to večji trgovski centri
(Merkator, Spar, Merkur, Lidl, Hofer), večinoma živilskih prodajaln, ki oskrbujejo celo
občino.
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7.2 Turizem
Karta 44: Turistična infrastruktura v občini Slovenj Gradec leta 2004

Turizem v občini Slovenj Gradec se večinoma osredotoča na rekreacijsko turistični center
Kope (smučarski center). Znani turistični kraji v samem mestu Slovenj Gradec so cerkev
svete Elizabete iz trinajstega stoletja, cerkev svetega Duha, Sokličev muzej, grad Rotenturn,
mestna hiše, v okolici pa turisti obiskujejo predvsem bližnje hribe (Kremžarjev vrh, Grajski
grič, Uršljo goro). V zadnjih letih se zelo razvija kolesarjenje po hribovskih makadamskih
cestah, kjer ljudje združujejo rekreacijo s spoznavanjem narave.
V nadaljevanju je naštetih nekaj naravnih vrednot v občini, ki pa so večinoma premalo
prepoznavne med ljudmi.
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Zavarovana območja oziroma zavarovani deli narave-naravne vrednote
- Zeleni bor v Trobljah;
- Lipa v Šmartnem pri Slovenj Gradcu;
- Telečnikova lipa;
- Škofova lipa;
- Golobičeva lipa;
- Lipa 1 v Trobljah;
- Lipa 2 na Legnu;
- Gabri na Legnu;
- Tisa v Trobljah;
- Divji kostanj v Šmartnem pri Slovenj Gradcu;
- Lipa v Slovenj Gradcu;
- Pohorje.
Ekološko pomembno območje
- Pohorje
Posebno varstveno območje (Območja Nature 2000)
- Barbarski potok s pritoki
(Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven
urbanistične zasnove za Slovenj Gradec, 2004)
Preglednica 7: Prenočitvene zmogljivosti po občinah in vrstah nastanitvenih objektov v
občini Slovenj Gradec, leta 2004
Število
Število Zmogljivosti objektov sob
ležišča
VRSTE OBJEKTOV - SKUPAJ
5
88
213
Hoteli
1
68
130
Penzioni
1
7
17
Apartmaji
1
2
12
Turistične kmetije z nastanitvenimi zmogljivostmi 1
2
6
Planinski domovi in koče
1
9
48
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2008
V občini Slovenj Gradec razpolagajo s samo petimi večjimi nastanitvenimi objekti. Ker so
edini podatki iz Statističnega urada na razpolago od leta 2004, se je dejansko stanje do danes
že nekoliko spremenilo. Na območju slovenjgraškega letališča so namreč leta 2003 zgradili
sodoben hotel (hotel `Aerodrom`), ki se ponaša s štirimi zvezdicami. Hotel vključen v
statistiko pa se nahaja v samem centru mesta Slovenj Gradec in je v zelo slabem stanju.
Menim, da je na območju same občine premalo nastanitvenih zmogljivosti. Veliko je
primerov, ko slovenjgraška podjetja (na primer Gramer, Dural, Prevent) svoje poslovne
partnerje, ki prihajajo iz tujine, pošiljajo prenočit v druge kraje (večinoma v Dravograd).
Menim, da bile investicije na tem področju zelo koristne.
Preglednica 8: Prihodi in prenočitve turistov po občinah, državah in vrstah
nastanitvenih objektov v občini Slovenj Gradec, 2004
skupaj domači tujci
Prihodi turistov
3.743 2.746 997
Število prenočitev 7.619 4.809 2.810
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2008
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Sedemindvajset odstotkov turistov, ki obišče občino, prihaja iz tujine. Največ jih prihaja iz
Hrvaške (okoli 200 na leto), nekoliko manj iz Nemčije (okoli 150 na leto), sledijo pa jim
sosednji Avstrijci (okoli 110 na leto). Tujci so tisti, ki večinoma tudi prenočijo, kar je
razumljivo, saj je Slovenija tako majhna, da se domači turisti v večini še isti dan vrnejo
domov.
7.3 Struktura prometa
Karta 45: Prometna infrastruktura v občini Slovenj Gradec leta 2008

Dosedanji gospodarski razvoj in razvoj transporta predstavlja neločljivo celoto, v kateri je
transport bistveno doprinesel h gospodarskemu razvoju. Potemtakem je potrebo težiti k temu,
da so prometne poti primerne količini in vrsti transporta, ki poteka skozi občino. Občina ima
nasploh slabe cestne povezave, kar negativno vpliva na razvoj marsikatere dejavnosti
(gospodarstvo, turizem). Velik odstotek cest v občini Slovenj Gradec predstavljajo lokalne
ceste, ki so večinoma makadamske ali slabše vzdrževane. V zadnjih letih se je pričela
problematika slabših cest izboljševati, saj se dela v zvezi s popravilom oziroma širitvami in
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asfaltiranjem cest počasi izvajajo na območju celotne občine. Povezanost in dostopnost krajev
je dobra, ampak zaradi že omenjene slabe kakovosti prometne infrastrukture ponekod
neprimerna. Večina prometnih tokov poteka po regionalnih cestah Velenje-Slovenj GradecDravograd in Slovenj Gradec-Kotlje. Okoli strnjene zazidave v naselju Slovenj Gradec se
urejajo obvoznice. Zahodna obvoznica je bila zgrajena že pred leti, sedaj potekajo dela za
izgradnjo vzhodne obvoznice, južna pa je v načrtu v naslednjih petih letih.
Preglednica 9: Dolžine cest po kategorijah, leto 2005
Leto 2005
Javne ceste SKUPAJ
278,2
51,2
Državne ceste
- Avtoceste in hitre ceste
- Glavne ceste I in II
13,3
- Regionalne ceste I in II
9,1
- Regionalne ceste II
15,6
- Regionalne turistične ceste 13,3
227
Občinske ceste
- lokalne ceste
143,9
- glavne mestne ceste
- zbirne mestne ceste
7,5
- mestne (krajevne) ceste
9,8
- javne poti
63,1
- javne poti za kolesarje
2,7
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2008
Skozi občino naj bi v naslednjih desetih letih zgradili okoli osem kilometrov dolgo hitro cesto
(`tretja razvojna os`). Od občinske meje na severu do naselja Slovenj Gradec proučujejo tri
različice, od tega dve dolinski in eno na vzhodnem pobočju vzpetine Rahtel. Skupna točka teh
treh različic je območje prečenja doline v naselju Troblje, kjer je predviden severni mestni
priključek, predor skozi Gradišče, prečenje planote Legen ter prečenje doline na jugu Slovenj
Gradca proti Homcu. Križanje s sedanjo državno cesto G1/4 je hkrati tudi območje južnega
mestnega priključka. Južni del koridorja hitre ceste teče po vzhodnem robu planote Dobrava,
na južnem delu pa se razdeli v dva kraka-proti Graški gori in proti Mislinji. Cilji tretje
razvojne osi so zagotovitev novih sodobnih prometnih povezav med Avstrijo, Koroško,
Savinjsko, Zasavjem, Posavjem, jugozahodno Slovenijo in Hrvaško v obliki hitre ceste in tudi
železniške povezave. Sodobna prometna povezava ni končni cilj, temveč je šele pogoj za
gospodarski obstoj in razvoj. Slovenj Gradec je najmočnejše gravitacijsko središče, kjer je
akumuliranega okoli 60 odstotkov regijskega kapitala (Tretja razvojna os-modernizacija
državnega cestnega omrežja, 2008).
Omeniti je potrebo tudi železniško progo Dravograd-Slovenj Gradec-Mislinja-Velenje, ki so
jo ukinili po drugi svetovni vojni. Do danes je niso nikoli obnavljali, vendar pa se ob
načrtovanju tretje razvojne osi ponudila nova priložnost povezave Dravograda in Velenja tudi
preko železnice. Za samo poselitev bi proga pomenila boljšo prometno povezanost med
posameznimi poselitvenimi območji in mobilnost prebivalstva. Nova hitra cesta in vzporedni
železniški koridor bosta potekala prek tunela pod Graško goro, čez Mislinjsko Dobravo,
Legen, prek tunela pod Gradišče in vzporedno z magistralno cesto do Trobelj in dalje.
Kolesarski promet, ki postaja vse bolj aktualen in nepogrešljiv v občini, počasi pridobiva
svojo podobo. Kolesarske poti so večinoma urejene na območjih strnjene zazidava, ter med
Slovenj Gradcem in Pamečami, Slovenj Gradcem in Šmartnim pri Slovenj Gradcu, ter del
poti med Slovenj Gradcem in Podgorjem.
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Občina razpolaga tudi z letališčem, katerega prvi začetki športnega letalstva v Mislinjski
dolini segajo že v leto 1937. Večja posodobitev letališča v Mislinjski Dobravi je bila
opravljena v letu 1979, ko je bila dokončana nova, 1.200 metrov dolga in 23 metrov široka
asfaltna steza. Aerodrom Slovenj Gradec d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2002 in se ukvarja z
letališko ter gostinsko dejavnostjo. Podjetje je imetnik spričevala o usposobljenosti za pouk
zrakoplovnega osebja, izdanega s strani Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo
(Aerodrom Slovenj Gradec, 2008). Lokacija omenjenega aerodroma je prikazana na karti
turistične infrastrukture (v nadaljevanju), saj ima večinoma značaj turističnega letališča.
7.4 Struktura kmetijstva
7.4.1

Delovna sila

Preglednica 10: Gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih skupinah gospodarjev
v občini Slovenj Gradec leta 2000
gospodarji- Skupaj 705
pod 35 let
37
35 - 44 let
158
45 - 54 let
209
55 - 64 let
151
nad 64 let
150
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2000
Največ gospodarjev v občini je starih med petinštirideset in štiriinpetdeset let. Glede na to, da
se starostni skupini nad 64 let in pod 35 let po številu zelo razlikujeta, lahko potrdim dejstvo,
da so gospodarji v povprečju stari. Kljub temu, da so se spodbude (različni kmetijski skladi
Evropske unije in občin samih) že pričele izvajati, bo na tem področju potrebno še več truda
in vzpodbud.
Preglednica 11: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev v občini Slovenj
Gradec leta 2000
gospodarji - skupaj
705
brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska izobrazba
70
osnovnošolska izobrazba
324
poklicna izobrazba
210
srednješolska izobrazba
77
višja, visoka strokovna, univerzitetna ali podiplomska izobrazba 24
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2000
Skoraj polovica gospodarjev družinskih kmetij ima le osnovnošolsko izobrazbo, ena tretjina
pa poklicno. Večina prvih in tistih brez izobrazbe ter z nepopolno osnovnošolsko izobrazbo je
verjetno starejših gospodarjev. Na žalost podrobnejših podatkov ni, vendar sem prepričana, da
imajo mlajši gospodarji vsaj srednješolsko ali celo univerzitetno izobrazbo. Evropska unija
zadnja leta izvaja projekt, pri katerem se starejši gospodarji rentno upokojijo (pred dejansko
upokojitvijo), mladi, izučeni (vsaj s srednješolsko izobrazbo) gospodarji pa prevzamejo
kmetijo in dobijo nepovratna sredstva, pomoč pri nakupu mehanizacije in gradnje novih
objektov, v zameno za racionalno gospodarjenje v naslednjih letih.
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Preglednica 12: Družinske kmetije po kmetijski izobrazbi gospodarjev v občini Slovenj
Gradec leta 2000
Gospodarji- skupaj
705
samo praktične izkušnje
606
tečaji iz kmetijstva
32
poklicna kmetijska izobrazba
52
srednja, višja, visoka strokovna, univerzitetna ali podiplomska kmetijska izobrazba 13
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2000
Kot je razvidno iz preglednice, ima večina gospodarjev samo praktične izkušnje v kmetijstvu.
Sedem odstotkov jih ima poklicno kmetijsko izobrazbo, pet odstotkov tečaje iz kmetijstva,
dva odstotka pa srednjo, višjo ali visoko kmetijsko izobrazbo. Za gospodarje, ki prejemajo
različne kmetijske subvencije, pogosto organizirajo različne tečaje, ki so v veliko pomoč
kmetovanju. Torej subvencije nimajo le dobre lastnosti glede denarnih pomoči kmetom
ampak tudi velike zasluge v zvezi z izobraževanjem.
7.4.2

Struktura kmetijskih zemljišč

Karta 46: Območja kmetijskih zemljišč v občini Slovenj Gradec
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V občini je 5020,11 hektarov kmetijskih zemljišč (Statistični urad Republike Slovenije,
2008), ki so v uporabi. Največ se jih nahaja na dnu Mislinjske doline, v okolici urbanistične
zasnove, ter v naseljih, ki se razprostirajo po nižjem hribovitem površju. Na karti le lepo
razvidno, da je imajo `Pohorska` in `Vzhodnokaravanška` naselja majhen delež kmetijskih
zemljišč, kljub temu da je na teh območij največ kmetij. Na nekmetijskih zemljiščih v teh
naselji je namreč večinoma gozd.
Od 173,7 kvadratnih metrov občine je okoli 30 odstotkov kmetijskih površin (njiv, travnikov,
vrtov, sadovnjakov in pašnikov), nekaj nad 65 odstotkov pa gozdov. Hribovska pobočja
Pohorja in značilno razčlenjene strmine Uršlje gore ter velik del nižjega hribovja je porasel z
gozdom. Med poljščinami (večinoma v dolini) so krompir, pšenica in krmne rastline.
Ječmena, rži, ovsa in ajde, torej starih žitnih sort, je komaj za vzorec. Obdelava je domala
povsod mehanizirana. Hribovske kmetije se pretežno usmerjajo v živinorejo (Kmetijska
zadruga Ledina z dobro organizirano mrežo zbiralnih mest odkupi vse viške mleka), prireja
klavne živine pa je druga pomembna naloga. Okoli 40 hektarov zadružnih in kmečkih njiv je
namenjenih pridelavi hmelja. Na enoti za kmetijsko svetovanja za živinorejo in veterinarstvo
Celje v Slovenj Gradcu ugotavljajo ob primerjavi podatkov (predvsem s sosednjo Avstrijo),
da so v naši občini obdelovalne površine zelo razdrobljene, ter da je starostna struktura
kmečkega prebivalstva neugodna (Komljanec, 1992).
Preglednica 13: Družinske kmetije po tipu kmetovanja v občini Slovenj Gradec leta
2000
Družinske kmetije - Skupaj
705
Pašna živina
474
Mešana živinoreja
163
Mešana rastlinska pridelava in živinoreja 40
Mešana rastlinska pridelava
16
Poljedelstvo
6
Prašiči in perutnina
2
Vrtnarstvo
1
Trajni nasadi
1
Nerazvrščene kmetije
2
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2000
Večina kmetij v občini se ukvarja samo s pašno živinorejo, za katero je značilna paša živine
na pašnikih. Sledijo kmetije, ki se ukvarjajo z mešano živinorejo. V največ primerih gre za
rejo goveda, svinjerejo, v manjši meri tudi rejo drobnice in perutnine.
Na največ njivskih površinah kmetje gojijo krmne rastline (kar 65 odstotkov vseh njivskih
površin), sledijo pa industrijske in krompir. Najmanj površin zavzema zelenjava. Če gledamo
iz vidika družinskih kmetij, pa se jih največ ukvarja ravno s pridelavo zelenjave, sledita
krompir in krmne rastline. Najmanj kmetij (sedemnajst) prideluje industrijske rastline. Glede
na površino poljščin je v veliki prednosti silažna koruza, ki zaseda kar 75 odstotkov vseh
površin poljščin. Kljub temu pa največ družinskih kmetij prideluje krompir (na 14 odstotkih
kmetijskih površin), na drugem mestu pa silažno koruzo (Statistični urad Republike Slovenije,
2008).
Potrebno je omeniti tudi hmeljišča, ki so v zasebni lasti, zavzemajo pa nekaj hektarjev na dnu
Mislinjske doline med mestom Slovenj Gradec in naseljem Šmartno, v Podgorju ter Turiško
in Tomaško vasjo.
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7.5 Centralni kraj in vplivna oskrbna območja
Karta 47: Centralni kraji in vplivna oskrbna območja v občini Slovenj Gradec

Centralna naselja so po Vrišerju (Geografski atlas Slovenije, 1998) temeljna središča v
organizaciji človeške družbe. V njih so osredotočene storitvene dejavnosti in prek njih
potekajo gospodarski in negospodarski stiki med naselji. Oblikovanje središč je odvisno od
števila porabnikov v njihovem zaledju in od števila porabnikov v središčih samih. Slovenski
kraji so razvrščeni v sedem stopenj središčnih naselij, pri katerih je prva stopnja najnižja,
sedma pa najvišja in najvplivnejša.
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V to tipizacijo središčnih krajev spadajo štirje kraji v slovenjgraški občini. V najnižjo
(krajevno) stopnjo spadajo Šmartno pri Slovenj Gradcu, Pameče in Podgorje. Razlogi so
nepopolna ali popolna osnovna šola, trgovine z živili, gostilna in sedeži krajevnih skupnosti.
Slovenj Gradec spada v četrto stopnjo in si funkcijo deli z Ravnami na Koroškem, ki leži v
sosednji občini. Kriteriji za četrto stopnjo centralnih krajev so srednje šole, bolnišnica,
specializirane trgovine ter zastopanost različnih javnih služb. Takšne zmožnosti Slovenj
Gradec vsekakor ima in tako oskrbuje okoliško prebivalstvo z zahtevnejšimi storitvami.
Tudi glede vplivnega območja po Vrišerju (Geografski atlas Slovenije, 1998) Slovenj Gradec
skupaj z Ravnami na Koroškem spada med središča četrte stopnje. Prepletanje vloge
enakovrednih pokrajinskih središč zagotavlja tovrstno oskrbo celotni Koroški regiji. Vplivna
območja Podgorja, Pameč in Šmartna pri Slovenj Gradcu so v primerjavi s Slovenj Gradcem
veliko manjša.
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7.6 Analiza ekonomske strukture
Karta 48: Ekonomska struktura občine Slovenj Gradec

Ekonomska struktura določenega prostora se kaže v dejavnikih, ki so pomembni za
ekonomsko moč občine.
Območje Slovenj Gradca tako delimo na dva dela. Za osrednjo ekonomsko os je značilno
zgoščevanje podjetij, obrtnikov, prometne infrastrukture, tukaj se nahaja industrijskoposlovna cona, trgovska cona, intenzivna kmetijska zemljišča, območje pa zaznamujejo tudi
centralni kraji po Vrišerju. Ta os ima po mojem mnenju iz ekonomskega vidika ugodno
strukturo. V nasprotju s tem delom je zunanji, obrobni del občine ekonomsko manj razvit
(manj ugodna struktura). Nima večjih podjetij, manjši samostojni podjetniki pa so razpršeni
po naseljih. Tudi prometne poti so samo občinske, večinoma pa le lokalne, makadamske.
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Centralnih krajev in njihovih vplivnih območij izven tako imenovane ekonomske osi, z
izjemo Podgorja, ni. Podgorje je centralni kraj prve stopnje, torej je njegovo vplivno območje
zelo šibko. Večina funkcij Slovenj Gradca dela konkurenco bližnjemu Podgorju.
8

ZAKLJUČEK: SEDANJA PROSTORSKA STRUKTURA OBČINA SLOVENJ
GRADEC

Karta 49: Model prostorske strukture občine Slovenj Gradec

Prostorska struktura je celota, sestavljena iz medsebojno povezanih, odvisnih prvin
(Gaberščik, 2004, str. 25). Občina Slovenj Gradec je sestavljena iz treh delov prostora, pri
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katerem ima vsak del svojo lastno strukturo. Za opredelitev stukture jih je treba smiselno
povezati in prikazati njihov vpliv. Ker sta najmočnejša dejavnika izoblikovanja območja
občine relief in matična podlaga, ki sta glavni vzrok za zgoščevanje prebivalstva in
gospodarskih dejavnosti na površinsko manjšem delu občine in obratno, moja analiza temelji
na njuni strukturi. V grobem torej občino delimo na osrednjo, ravninsko os, vzhodno območje
pohorskega podgorja, ter zahodno območje kraškega podgorja Uršlje gore.
Osrednja os je območje najugodnejše prostorske strukture občine Slovenj Gradec. Prodno
ravnico reke Mislinje pokrivajo večinoma rankerji, rjave, kisle rjave in izprane rodovitne
prsti, na katerih je večji delež intenzivnih obdelovalnih površin in najmanjši delež gozda v
občini. Uravnano površje, ki ga je ustvarjala reka Mislinja s pritoki, je najprimernejše
območje tako za strnjeno poselitev, kot tudi industrijske obrate, trgovska območja ter
infrastrukturo. Tudi iz demografskega vidika ima območje ugodno strukturo. Kljub temu, da
ima močno zgoščevanje prebivalstva in strnjena poselitev tako dobre (cenejša izgradnja
infrastrukture, zgoščevanje potrebnih storitev, ekonomičnost) kot slabe (večja obremenitev
okolja) lastnosti, je z vidika večine ostalih kazalcev primerna za ugoden razvoj. Dobra
izobrazbena struktura, nadpovprečni delež aktivnega prebivalstva, ter manjši delež
brezposelnosti dajejo pozitiven pečat. V nasprotju z vzhodnim in zahodnim delom so tu v
povprečju družine manjše, manjši pa je tudi delež ljudi, ki tu živijo že od svojega rojstva.
Omeniti je potrebno še centralne kraje, saj so na tem območju poleg Slovenj Gradca (četrta
stopnja po Vrišerju), še Šmartno pri Slovenj Gradcu in Podgorje (oba prva stopnja po
Vrišerju). S svojimi funkcijami so izoblikovale gravitiranje prebivalstva, tako v šole in na
delovna mesta kot tudi do ostalih storitev.
Na vzhodnem, gozdnem območju podgorja Pohorja je prostorska struktura ugodna. Ene
izmed najstarejših kamnin v Sloveniji (globočnine in metamorfne kamnine), ter proti vzhodni
meji občine dvigovanje površja, dajejo območju značaj gozdnate pokrajine s kislo prstjo, na
katerih zaradi pomanjkanja hranil ne uspeva intenzivno kmetijstvo. Razpršene samotne
kmetije na višjih predelih in vse bolj strnjena območja poselitve proti dnu doline pripomorejo
na eni strani k ohranjanju naravnih habitatov (Natura 2000), na drugi pa k ugodni strnjeni
pozidavi, ki na teh območjih kljub sicer šibkemu zgoščevanju prebivalstva, daje občutek
podeželskega izgleda. Različna infrastruktura (komunalna, plinovod), z izjemo prometne,
tukaj ni razvita.
Zahodni del občine Slovenj Gradec je z vidika prostorske strukture najmanj ugoden. Območje
kraškega sveta in višje nadmorske višine na skrajnem zahodu tega območja pogojujejo plitvo
pokarbonatno prst, na kateri z redkimi izjemami uspeva večinoma le sekundarni smrekov
gozd. Močno redčenje prebivalstva je velika ovira pri razvoju teh naselij. Prebivalci
razpršenih samotnih kmetij imajo slabo izobrazbeno sestavo, manj je delovno aktivnih,
prevladujejo pa kmetijske dejavnosti, ki so manj donosne od tistih na dnu doline. Zaradi višje
povprečne starosti tako prebivalstva, kot tudi stavb v katerih živijo, je obstoj določenih kmetij
vprašljiv. S pomočjo različnih subvencij, prepuščanjem kmetij mlajšim gospodarjem in
mehaniziranim kmetovanjem si bodo z nadaljnjim prizadevanjem opomogli. Nižji, bolj
gričevnati del tega zahodnega območja občine ravno tako zaznamuje razpršena poselitev, ki
ima sicer nekoliko boljšo demografsko in gradbeno strukturo. Celotno območje nima razvite
komunalne infrastrukture, prometne povezave pa so slabe.
Na današnjo strukturo celotne občine je pomembno vplival družbeni proces industrializacije.
Industrija se je kopičila v reliefno in ekonomsko najbolj primernem prostoru, torej v dolini,
blizu prometnih povezav in že ob stoječih naseljih. Ta proces je sprožil tudi nov način
kmetovanja in je samooskrbno kmetijstvo spremenil v tržno dejavnost. S tem je na kmetijah
ostajalo manj ljudi, ki so si delo iskali večinoma v bližnjih zaposlitvenih centrih, v tem
primeru v industrijsko razviti osi občine Slovenj Gradec. S prehodom na nov sistem se je
korenito spremenila gradbena struktura, predvsem v mestih, kjer so bila zgrajena številna
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nova stanovanja za priseljeno prebivalstvo. Nastajala so blokovska (v mestu Slovenj Gradec)
in spalna naselja (v okolici). Prebivalstvo se je začelo zgoščevati v dolini in ob vznožju
vzpetih delov. Posledično se je na tej osi razvila komunalna in cestna infrastruktura. Za
razložena naselja in samotne kmetije je proces razvoja cestne predvsem pa komunalne
infrastrukture ekonomsko neizvedljiv. Demografska struktura krajev izven osrednje osi se je v
zadnjih desetletjih razvijala v negativno smer, predvsem zaradi neugodnih že naštetih
dejavnikov. V osrednji osi se torej danes kopičijo vse najpomembnejše funkcije občine.
Zaradi naravne in demografske strukture je ta os bolje povezana z ekonomsko podobnimi
območji izven občine kot pa območjema v občini. Vhodni in zahodni del sta od osrednjega
območja močno odvisna (naravna struktura) in manj navezana na druga območja izven
občine.
Glede na vse povedano so se vse moje delovne hipoteze izkazale kot pravile. Če združimo
ekonomsko, naravno, gradbeno in demografsko strukturo, je območje občine Slovenj Gradec
heterogeno in raztrojeno, kar pa ni nujno negativno, saj ima vsak del svojo specifično
funkcijo.
Občina mora v bodoče (s še več subvencijami in podobnimi pomočmi) pomagati naseljem z
manj ugodnimi prostorskimi strukturami, s katerimi se bodo izboljševala šibka področja le
teh. Poskrbeti bo potrebno za več izobraževanj in svetovanj na področju kmetijstva, podeželje
kot tako pa se mora bolj izpostavljati kot območje kakovostnega prostora in ne kot manj
vredna in zapostavljanja vredna pokrajina.

.
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SUMMARY

The spaciousness is a structure built from connected dependent elements (Graberščik, 2004,
page 25). The region Slovenj Gradec consists of three parts of land and each of these parts has
its own structure. To define the structure you have to connect them logically and present their
influence. Because the strongest factors of shaping the region are the relief and the basic
grounding which are also the main reasons for settlement and economic activities, my
analysis is circled around their structure. Roughly the region can be divided into the central,
flat surface, the east area with the foothills of Pohorje and the west area of the limestone
foothills of Uršlja mountain.
The central axle is the most beneficial area of the Slovenj Gradec region. The gravel plains
created by the river Mislinja are mostly covered with rankers of brown, sourish, washed out
fertile soil which holds the major part of the farming areas and the smallest part of forests in
the region. The leveled surface which was created by the Mislinja river with its affluxes is the
most suitable area for settlement and industry, trade and infrastructure. The area has a good
position from the demographic view. Even tough concentrated settlement has positive sides
(cheaper infrastructure, economy, concentrated living needs) and bad sides (a big pressure on
the environment) it is from most views suitable for advantageous development. A good
intellectual structure, an over-average part of active inhabitants and a small number of
unemployed people bring a positive mark to the situation. In contradiction with the east and
west side families here are smaller and the number of people who have been living here since
birth is smaller as well. I also have to mention the central locations in this area besides
Slovenj Gradec (fourth degree according to Vrišer) Šmartno pri Slovenj Gradcu and Podgorje
(both first degree according to Vrišer). With its functions they established gravitation of the
population in schools, work and other activities.
On the east forest area of the lower mountains of Pohorje the spacious structure is good. One
of the oldest crockery in Slovenia and the rising of the surface give the area the characteristic
of forests and sourish soil on which intensive farming is not successful because it lacks
minerals. Isolated secluded farms on higher grounds and united settlements at the bottom of
the valley help preserve the natural habitats (Natura 2000) but on the other side help give the
countryside look. The distinctive infrastructure (gas pipes) is not developed here with the
exception of traffic. The west side of the region Slovenj Gradec is the least advantageous. The
area of limestone and higher sea level creates an unfertile soil where we can find secondary
pine tree forests. The number of inhabitants is falling which makes it difficult for
development. The people living on the secluded farms have a limited education, many of
them are unemployed, most of the activities revolve around farming and this is less profitable
than the activities in the valley. Because of the higher age of the inhabitants and the buildings
they live in the preservations of certain farms is in question. With the help of subventions
leaving the farms to younger landlords and mechanized farming the farms might recover. The
lower more hilly part of this west area of the region is also marked by spread out settlements
but these have a better demographic and architectural structure. The whole area’s commune
infrastructure is not developed, and the traffic connections are not very good.
The process of industrialization had a large influence on today’s structure of the region.
Industry grew in the areas with the best relief and economic conditions, therefore in the valley
near traffic connections and settlements. This process started a new way of farming and
transformed self-supply farming into a marketing activity. Because of this less people stayed
on the farms. They went searching for work in nearby centers in this case in the industry zone
of the region Slovenj Gradec. With the transition to a new system the architectural structure
changed drastically especially in the areas where several new buildings were built. Block
houses were built in Slovenj Gradec and ‘’sleeping’’ settlements in the area nearby. The
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population began to settle in the valley. Because of this the traffic infrastructure was
developed. For the spread out settlements and secluded farms the development of road
connections and commune infrastructure is impossible. The demographic structure of sites
out of the main line developed in the negative way in the past decades because of already
mentioned factors. The main functions of the region are today gathered in the center. Because
of the natural and demographic structure this main line is better connected with economically
similar areas outside the region than the two less developed areas in the region itself. The
west and east sides are much dependent on the central part (natural structure) and are less
attached to the other areas outside the region.
Taking everything into conclusion my hypotheses turn out to be true. If we combine the
economic, natural, architectural and demographic structure, the area of the region Slovenj
Gradec is heterogeneous and spread out, which is not necessarily a negative fact, because
each part has its own specific function.
The region must in the future (with more subventions and similar aids) help the settlements
with less advantageous structures so that the weak factors can be improved. Better education
and advice will have to be given in the area of farming and the country-side has to represent
itself as a quality piece of land and not an under-privileged area.
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