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PROSTORSKA IN FUNKCIJSKA PREOBRAZBA VELENJA
Izvleček:
Podoba pokrajine osrednjega in vzhodnega dela Šaleške doline se je, zaradi intenzivnega
premogovništva, v pol stoletja povsem spremenila. Iz pretežno agrarne pokrajine se je razvila
industrijska, urbana pokrajina, v osrednjem delu doline pa so nastala tri jezera.
Namen diplomskega dela je predstaviti razvoj mesta Velenje in urbanistične koncepte, po
katerih se je mesto razvijalo, ovrednotiti posledice premogovništva na pokrajino znotraj
ugrezninskega območja ter preučiti prostorsko in funkcijsko preobrazbo Velenja po letu 1996.
Pri izdelavi dela smo poleg obstoječe literature uporabili še metodo primerjave fotografij in
digitalnih ortofotoposnetkov iz leta 1996 in 2006. Mesto Velenje je nastalo po drugi svetovni
vojni, kot mesto »sonca in zelenja«. Do sredine šestdesetih let se je mesto razvijalo po
zastavljenem konceptu, nato pa so se začela oblikovana merila počasi rušiti. V sedemdesetih
in osemdesetih letih sta v Velenju vzporedno potekali fazi suburbanizacije in dezurbanizacije,
po letu 1990 pa se začne obdobje reurbanizacije. Razvoj mesta je usmerjen v prenovo znotraj
obstoječega mestnega tkiva. Po letu 1996, predvsem pa v obdobju zadnjih dveh let, so zgradili
sedem novih nakupovalnih središč, ki so večinoma locirani v conah na obrobju mesta. Zaradi
naravnih omejitev se v prihodnje Velenje ne bo več pretirano širilo, prostorska in funkcijska
preobrazba mesta bo omejena predvsem na obstoječe mestno tkivo.

KLJUČNE BESEDE: geografija naselij, mesta, rast mest, Šaleška dolina, Velenje
SPATIAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF VELENJE
Abstract:
Because of the intensive coal mining the landscape of the central and eastern part of Šaleška
valley in a half of the century has changed completely. Once mostly agricultural landscape
was changed into an industrial urban landscape, with3 lakes in the central part.
The purpose of this diploma work is to present the development of the town Velenje and the
town planning concepts, to evaluate the influences of coal mining within the sunk area and
study spatial and functional transformation of Velenje after 1996. We were using the existing
literature and comparing methods of photos and digital orthophotos from 1996 and 2006.
Velenje developed after the second world war as a town of “the sun and the green”. Till the
middle of the sixties the town developed according the plan, then the standards began to
lower. In the seventies and the eighties the suburbanization and deurbanisation were going on
parallelly and after 1990 the reurbanisation era began. The development of the town was
directed to the existing urban structure. After the year 1996, especially in the last 2 years 7
new shopping centers were built mostly in the suburb area. Because of the natural limits in
the future Velenje is not going to expand anymore, spatial and functional transformation is
going to be limited to the existing urban structure.

KEY WORDS: Settlement Geography , Urban Geography, Urban extension, Šaleška valley,
Velenje
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1. UVOD
Podoba pokrajine Šaleške doline in Velenja se danes precej razlikuje od tiste pred pol stoletja.
Iz pretežno agrarne pokrajine se je v tem času razvila izrazito industrijska, urbana pokrajina. S
tem pa se ni spremenila le funkcija, temveč tudi zunanja podoba prostora. Vzrok za to je
intenzivno premogovništvo in z njim povezani posegi v prostor, ki so najbolj očitni prav v
ravninskem delu Šaleške doline (Šalej, 1999).
Zaradi zgoraj omenjenih dejstev lahko upravičeno govorimo o prostorski in funkcijski
preobrazbi pokrajine, ki sta v slovenskem prostoru pravzaprav fenomen, saj daleč presegata
procese preoblikovanja kulturnih pokrajin drugod. Prav ta specifičnost in očitna sprememba
pokrajine je razlog, da smo se odločili v diplomskem delu podrobneje preučiti razvoj in
preobrazbo mesta.
Zgodovinski zapisi in najdbe pričajo o tem, da je bila Šaleška dolina poseljena že v
prazgodovini, Velenje, danes največje mesto v dolini in peto največje mesto v Sloveniji, pa je
nastalo po drugi svetovni vojni. Odkritje premogovnih plasti leta 1875 je pomenilo
prelomnico oziroma začetek preobrazbe pokrajine. Sprva so se spremembe dogajale
postopoma, ko pa je po drugi svetovni vojni razvoj težke industrije postal prednostni cilj v
novonastali državi, premog pa glavni vir elektrifikacije in industrializacije, je »čez noč«
nastalo novo, moderno mesto, »socialistični čudež« - Velenje. To je bil pravzaprav šele
začetek, prva faza v razvoju mesta, ki ga lahko primerjamo z živim organizmom, ki nenehno
raste, se razvija in spreminja. Skozi čas so sledile še druge faze, ki so dale mestu vsaka svoj
pečat.
Sprva je mesto nastajalo po načelih moderne, kot »mesto v parku«, kasneje so se znotraj
mestnega tkiva pojavili tudi drugi urbanistični vzorci, ki so jih pred tem narekovale svetovne
urbanistične smernice. Pomembno pa je dejstvo, da je Velenje nastalo in se vseskozi razvijalo
kot rezultat ekonomskih in političnih odločitev.
Z osamosvojitvijo Slovenije se je pričelo tudi novo obdobje v razvoju mesta Velenje. Sredi
osemdesetih se je s prvim Družbenim planom občine za obdobje 1986 – 2000 pričelo načrtno
in celovito urejanje mesta kot tudi celotne občine. Ne gre več za prostorsko širitev in
funkcijsko preobrazbo v takšnem obsegu kot v preteklosti. Gre predvsem za notranjo
zgostitev in ureditev mesta, ki bi funkcioniralo kot enoten, celovit subjekt, s katerim bi se
prebivalci lahko identificirali. Gre za urejanje območij in vzpostavitev tistih dejavnosti, ki bi
prebivalcem omogočale zadovoljevanje potreb in večjo kakovost bivanja.
1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen naloge je bil podrobneje predstaviti nastanek in razvoj mesta Velenje ter prikazati
prostorsko in funkcijsko preobrazbo osrednjega in vzhodnega dela Šaleške doline, kjer so na
nekdanjih kmetijskih površinah v osrednjem delu nastala ugrezninska jezera, na vzhodni
strani pa se je razvilo mesto Velenje. Ta tema je nekje do devetdesetih let prejšnjega stoletja
zelo dobro raziskana, saj so se znotraj samega mesta dogajale velike spremembe. O samem
razvoju so pisali tako zgodovinarji, arhitekti, geografi in sociologi, pregled pomembnejših
raziskav pa je zajet v zborniku, ki je izšel ob štiridesetletnici mesta, leta 1999, Velenje –
razprave o zgodovini mesta in okolice. Na temo je opravljenih še mnogo drugih raziskav, ki
so na razpolago v Mestni knjižnici Velenje.
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Cilji naloge so bili;
- predstaviti nastanek in razvoj mesta Velenje ter urbanistične koncepte po katerih se je
mesto razvijalo,
- primerjati mesto Velenje z nekaterimi funkcionalističnimi mesti,
- preučiti posledice premogovništva in preobrazbo pokrajine znotraj ugrezninskega
območja,
- preučiti preobrazbo mesta Velenje po letu 1996 znotraj industrijskih, obrtnih, centralnih,
mešanih in rekreacijskih območij.
Naša hipoteza je, da zaradi prostorskih omejitev mesto Velenje po letu 1996 ni več raslo in se
širilo navzven v takšnem obsegu kot v preteklosti, ampak so se spremembe v prostoru
dogajale predvsem znotraj obstoječega mestnega tkiva. Glede na obdobje potrošništva in
trende v ostalih slovenskih mestih pričakujemo, da so nastajali predvsem novi trgovski in
poslovni centri, ki niso locirani v samem mestnem središču, ampak na mestnem obrobju v
njim namenjenim conam.
Naloga je sestavljena iz štirih delov.
V prvem delu bomo, za lažje razumevanje razvoja mesta Velenje, s pomočjo razpoložljive
literature, poskušali predstaviti koncept in razvoj novih mest (new towns), ki so začela
nastajati po 2. svetovni vojni. Predstavili bomo najpomembnejše urbanistične koncepte, ki se,
neposredno ali posredno, odražajo v zasnovi mesta Velenje.
V drugem delu bomo podrobneje preučili in obravnavali razvoj Velenja od prazgodovine do
leta 1990. Po drugi svetovni vojni se je začela hitra rast in preobrazba pokrajine, zato bomo
obdobja po letu 1945 podrobneje preučili. Naslonili se bomo na obstoječe raziskave in
literaturo ter starejše karte in fotografije, ki bodo nazorneje prikazale dogajanje in spremembe
v prostoru.
Velenje je poleg Nove Gorice naše edino funkcionalistično mesto, zato se nam zdi smiselno
izpostaviti in izločiti osnovne podobnosti in razlike med obema mestoma, čemur je namenjen
tretji del diplomske naloge. Prav tako bomo v tem delu poskušali Velenje primerjati še z
dvema svetovnima mestoma, pri katerih se v razvoju kažejo načela funkcionalizma.
Zadnji del naloge bo namenjen preobrazbi Velenja oziroma prikazu le te. Najprej bomo
preobrazbo prikazali na podlagi primerjave fotografij iz različnih obdobij, kar se nam zdi zelo
smiselno, saj se prav na ta način resnično vidijo razsežnosti omenjenih sprememb. Nato bomo
preučevali preobrazbo znotraj pokrajine ugrezninskega območja, kjer se kažejo tako
fizičnogeografske kot družbenogeografske posledice premogovništva. Najbolj očitna
funkcijska in prostorska preobrazba tega območja je nastanek jezer in objezerske pokrajine.
Po letu 1990 se je v samem razvoju mesta Velenje začela nova faza, t.i. reurbanizacija. Zaradi
pomanjkanja prostora za širitev mesta so začeli z zgoščanjem znotraj obstoječega mestnega
tkiva. Ker je ta tematika razmeroma slabše raziskana, smo se odločili v zadnjem delu
diplomske naloge ugotoviti preobrazbo Velenja po letu 1996. Leto 1996 smo izbrali zato, ker
so iz tega leta prvi dosegljivi digitalni ortofoto posnetki, ki so nam jih posredovali na Mestni
občini Velenje. S primerjavo DOF-ov iz leta 1996 in 2006 bomo za posamezne dele mesta
(območja industrije, območja obrti, območja mešanih dejavnosti, območja centralnih
dejavnosti in rekreacijska območja) ugotavljali spremembe. Ugotovitve bomo preverili še na
terenu samem. Kot osnova za opredelitev funkcije območij nam bo služila karta Zasnova
namenske rabe prostora iz leta 2002, ki smo jo prav tako pridobili na Mestni občini Velenje.
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Stanovanjska območja smo iz obravnave izključili, saj glede na poznavanje področja menimo,
da so se po letu 1996 dogajale predvsem družbene spremembe znotraj obstoječih
stanovanjskih območij, kar pa ni bistveno spremenilo podobe in funkcije prostora.
1.2 OBRAVNAVANO OBMOČJE
Mesto Velenje, danes peto največje mesto v Sloveniji, leži v vzhodnem delu Šaleške doline
(Šterbenk, Ževart, 2001).
Šaleška dolina (tudi Velenjska kotlina) je svet med Smrekovcem in Paškim Kozjakom, med
Ložniškim gričevjem ter vzhodnimi Karavankami. Dolinsko dno je široko od 1 do 2,5
kilometra in dolgo okoli 8 kilometrov (Šalej, 1999). Vzrok za amfiteatralnost1 Šaleške doline
sta dve tektonski prelomnici, znotraj katerih se je svet med Paškim Kozjakom in Smrekovcem
ugrezal. Ugrezajoče površje je v davni preteklosti zalilo Panonsko morje, v pliocenu pa je na
tem območju nastalo jezero. Iz obdobja pliocena so skladi premoga - lignita, katerega odkritje
in izraba je v največji meri vplivala na preoblikovanje tukajšnje kulturne krajine (Velenje,
2002).
Večina dolin nosi ime po vodotokih, ki so jo dokončno izoblikovali, Šaleška dolina pa je v
tem posebnost, saj je ime dobila po gradu in naselju Šalek, kjer se dolina odpre in ob prehodu
iz ozkega dela porečja Pake priteče v odprt dolinski svet (Šalej, 1999).

KARTA 1: Lega in položaj Šaleške doline

Vir: ERIC-o Velenje, Inštitut za ekološke raziskave

—————————————————————————————————————
A. Melik in A. Sore pogosto govorita o reliefni podobnosti Šaleške doline s polkrožnim
amfiteatrom. Stopničasta oblika rimskega amfiteatra daje izgled severnemu, zahodnemu in
vzhodnemu delu doline (Šalej, 1999).
5
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Mesto Velenje je največje mesto v Šaleški dolini. Nastalo je med trgom Velenje, Staro vasjo,
zaselkom Šmartno in Šalekom (Šalej, 1999). Večji del mesta je zgrajen na dnu Šaleške doline,
širi pa se že tudi na vzpeto obrobje in tako se ruralna naselja in kmetijstvo pomikajo vedno
višje (Šterbenk, Ževart, 2001). Po letu 1960 se je pričela pospešena urbanizacija, ki je zajela
praktično vsa nižinska oz. dolinska naselja v Šaleški dolini. Mnoga so se združila z Velenjem
in tako je mesto preraslo in razširilo svoj rob do nekdanjih naselij in zaselkov Konovo, Selo,
Šalek, Stara vas, Pesje, Preloge, Sv. Martin (Šmartno) in del Škal okoli Starega jaška. V
mesto se prav tako vključujejo tudi nekoč zaradi premogovništva prizadeti, zdaj pa že
večinoma sanirani predeli, ki se uporabljajo večinoma kot rekreacijski prostor in industrijska
cona, kot kaže pa tudi kot obrtno in izobraževalno središče (Velenje, 2002).
V delu naloge, kjer govorimo o preobrazbi pokrajine zaradi intenzivnega premogovništva, o
ugrezanju površja in o jezerih, smo obravnavano območje razširili na osrednji del Šaleške
doline, oziroma na ugrezninsko območje, ki se nahaja tudi izven današnjih meja občine
Velenje. To se nam je zdelo smiselno zaradi tega, da smo tako obravnavali neko zaokroženo
območje s podobnimi geografskimi značilnostmi in ga nismo nenaravno razdelili z občinskimi
mejami.
V delu diplomske naloge, kjer obravnavamo prostorsko in funkcijsko preobrazbo Velenja po
letu 1996, smo zaradi lažje obdelave podatkov in kartografskih prikazov kot mestno območje
Velenje vključili krajevne skupnosti Stara vas, Staro Velenje, Gorica, Šalek, Šmartno,
Konovo in mestne četrti Velenje levi breg – zahod, Velenje desni breg in Velenje levi breg –
vzhod. Druga možnost bi bila obravnava naselja Velenje, katerega meje se sicer dokaj
pokrivajo z mejami naštetih krajevnih skupnosti, vendar se nam je zdela prva možnost
ustreznejša predvsem zaradi dostopnosti podatkov in njihove obdelave.
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2. URBANISTIČNI KONCEPTI, KI SO VPLIVALI NA ZASNOVO
MESTA VELENJE
Velenje je načrtno grajeno mesto in v njegovi zasnovi se, posredno ali neposredno, kažejo
različni urbanistični koncepti.
»Velenje je poleg Nove Gorice naše edino modernistično mesto. Do danes je ohranilo značaj
sončnega, zračnega in zelenega mesta z ločenimi, enostavnimi geometrijsko pravilnimi
objekti, ki stojijo v uravnoteženi prostorski kompoziciji, kakor v velikem parku« (Vodopivec,
2000, str. 3).
Velenje je začelo nastajati po drugi svetovni vojni, ko je v slovenskem urbanizmu prevladal
funkcionalistični slog gradnje. V tem času so, zaradi prenaseljenosti obstoječih mest, v
industrijsko razvitih državah začela nastajati prva nova mesta, v katerih se prepletajo različni
urbanistični koncepti in ideje, ki se kažejo tudi v zasnovi mesta Velenje. Prvi načrt za
urbanizacijo Velenja je izdelal arhitekt Vilijem Strmecki, ki se je zgledoval po
najpomembnejšem predstavniku funkcionalizma Le Corbusier-ju in njegovem konceptu
»mesta, ki žarči« (Poles, 1999). V začetni fazi razvoja je mesto Velenje nastajalo po načelih
moderne, kot sodobno »mesto v parku«, kasneje se znotraj mestnega tkiva pojavijo tudi drugi
urbanistični vzorci, ki jih je narekoval svetovni urbanizem. Za lažje razumevanje zgradbe
mesta Velenje, bomo najpomembnejše koncepte v uvodnem poglavju na kratko opisali.

2.1 KONCEPT »NOVIH MEST« (»NEW TOWNS«)
V Veliki Britaniji se je, zaradi prenaseljenosti obstoječih mest, pojavila ideja o oblikovanju
privlačnejšega in bolj zdravega urbanega okolja oziroma novih mest. Gre za načrtovane
skupnosti, ki imajo bivalno, oskrbno, izobraževalno, zdravstveno, kulturno in rekreacijsko
funkcijo ter so z lahko industrijo, trgovinami in servisnimi dejavnostmi gospodarsko
neodvisne in samozadostne.
Začetek ideje novih mest predstavlja vrtno mesto Ebenezerja Howarda, katerega koncept je
oblikoval v začetku 20. stoletja. Leta 1946, ko so v Londonu sprejeli Zakon o novih mestih,
pa se je pričela gradnja prvih novih mest (Bracknell in Crawley). Znotraj njih so nastale
posamezne soseske s približno 5000 prebivalci, ki so imele lastne servise (trgovine, šole in
zdravstvene domove) za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb prebivalcev.
Razvoj novih mest se je torej pričel v Veliki Britaniji, kasneje pa so začela nastajati tudi v
drugih državah (www.answers.com,...,2008). Poleg Howardovega vrtnega mesta se v novih
mestih prepletajo tudi ideje modernizma, funkcionalizma in koncepta soseske
(www.thenewtown.nl, 2008).
Velenja ne moremo povsem primerjati z novimi mesti v industrijsko razvitih državah, s
katerimi so skušali rešiti problem prenaseljenosti nekaterih mest. Mesto Velenje je nastalo na
že poseljenem območju, glavni razlog za nastanek pa je premogovnik, ki je nudil delovna
mesta in gradil mesto. Kljub temu pa se v zasnovi mesta Velenje kažejo tudi nekatere
značilnosti koncepta novih mest.
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2.2 URBANISTIČNI KONCEPTI IN URBANISTIČNA GIBANJA NA PRELOMU
STOLETJA
Na prelomu stoletja oziroma v prvih dvajsetih letih 20. stoletja se pojavita dva nova
urbanistična koncepta, to sta Howardovo »vrtno mesto« (Garden City) in koncept »soseske«
(neighbourhood unit), ki ga je razvil Clarence Perry. Za razliko od prejšnjih idej, so v
urbanističnem planiranju oba omenjena koncepta veliko uporabljali, saj temeljita na
posploševanju teženj urbanega razvoja, ki so se že kazale v realnosti. (Gantar, 1984).
2.2.1 EBENEZER HOWARD: koncept »vrtnega mesta« (Garden City)
Leta 1898 je Ebenezer Howard zasnoval koncept t.i. vrtnega mesta, za katerega so mnogi
prepričani, da predstavlja najpomembnejši urbanistični model 19. stoletja (Vodopivec, 2000).
V omenjenem konceptu želi združiti prednosti podeželskosti in mestnosti, obenem pa preseči
vse pomanjkljivosti omenjenih okolij (Košir, 1993).
»Howard s konceptom vrtnega mesta ne želi poiskati ustreznih rešitev zgolj za probleme
razvoja »fizične strukture« mest, temveč želi oblikovati tako mesto, ki bo omogočilo ponovno
združitev človeka z naravo« (Gantar, 1984, str. 79).
Značilnosti »vrtnih mest« (Gantar, 1984);
-

-

gre za manjša mesta (približno 30 000 prebivalcev), ki naj bi bila dobro povezana
med seboj in s centralnim mestom, ločujejo pa jih obsežne zelene površine, gozd
in kmetijske površine (zametki suburbanizacije – preseljevanje iz mestnih jeder v
predmestja),
»vrtno mesto« je zasnovano v obliki koncentričnih krogov, v centru je vrt, ki ga
obkrožajo javne zgradbe (bolnišnica, knjižnica, muzej…), samo mesto pa
obkrožajo kmetijske površine s proizvodnimi obrati, tovarnami itd.,
posamezno »vrtno mesto« sestavlja šest manjših četrti, vsaka s svojim lokalnim
središčem.

SLIKA 1: Howardov koncept »vrtnih mest«

Model levo: vrtno mesto s »podeželskim« obrobjem
Model v sredini: princip rasti mesta
Model desno: mestna četrt in center vrtnega mesta

Vir: http://www.prorautatie.net/KAUPUNGIT%20JA%20RAIDELIIKENNEraportti.htm
(citirano 11.11.2007)
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Howardova ideja »vrtnega mesta« je bila uresničena tudi v praksi. Z izgradnjo Letcwortha in
Welwyna je bila dokazana njihova bivanjska kvaliteta, vendar koncept »vrtnega mesta« ni
uspel v socialnem smislu (Vodopivec, 2000). Vsa »vrtna mesta« so se spremenila v t.i. spalna
naselja, ki so odvisna od velikih središč (Gantar, 1984).
2.2.2 CLARENCE PERRY: koncept soseske (neighbourhood unit)
Koncept soseske so prvič uporabili pri izdelavi regionalnega plana za New York v 20. letih
20. stoletja. Koncept predpostavlja, da je potrebno oblikovati takšna stanovanjska naselja, v
katerih bo prebivalcem peš omogočen dostop do vseh servisov za zadovoljevanje
vsakodnevnih potreb. Zunanja oblika in način izgradnje sosesk naj bi posameznikom
omogočila vzpostavitev identitete s pomočjo prepoznave stanovanjskega okolja.
Skupen način zadovoljevanja vsakodnevnih potreb naj bi prebivalce soseske zbliževal in jim
omogočil navezovanje prijateljskih odnosov ter tako preprečil odtujevanje, ki je značilno za
mesta (Gantar, 1984).
Glavne značilnosti soseske (http://tessellarsociety.blogspot.com..., 2007);
-

število prebivalcev v soseski naj ne bi bilo preveliko, okoli 5000, kar ustreza
okrožju osnovne šole,
šola in druge javne ustanove kot so knjižnica, cerkev in dvorana naj bi bile
locirane v središču soseske,
okoli soseske naj bi potekala magistralna cesta, ki naj bi razbremenila promet
znotraj soseske, hkrati pa bi določala meje soseske,
trgovine naj bi bile na obrobju, ob magistralni cesti,
soseska naj bi imela območje parkov in rekreativnih površin, namenjenih
predvsem otrokom in mladini; za ta namen naj bi bilo predvidenih 10% površin
celotne soseske,
soseska naj bi bila členjena s sistemom notranjih poti, ki bi se navezovale na
lokalne ceste, te pa na magistralno cesto; površine, namenjene cestam, naj bi bile
tolikšne, da bi po soseski omogočale promet brez zastojev.

Glavni namen oblikovanja sosesk je pospeševati družbene stike, posebej v novih
stanovanjskih območjih, kjer je očitno pomanjkanje le-teh.
Koncept soseske je v urbanističnem planiranju najbolj razširjen model, hkrati pa tudi najbolj
kritiziran. Večina poskusov, da bi v konceptu soseske uresničili socialni program, ni uspela,
soseske so celo postale sinonim za t.i. spalna naselja (Gantar, 1984).
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2.3 FUNKCIONALIZEM
»Sorodna pojma racionalizem in funkcionalizem se uporabljata za razvojno smer v arhitekturi
in urbanizmu, ki vsa svoja materialna sredstva in njihove izrazne možnosti uporablja za izgon
vsakršne romantike tako iz miselnosti arhitektov in urbanistov kot iz njihovega dela« (Tepina,
1996, str. 27).
Izhodišče nove smeri, ki se je pojavila v prvih dveh desetletjih 20. stoletja, predstavljata
predvsem uvajanje novih proizvodnih tehnologij in družbena delitev dela (Mlinar, 1983).
Spremembe pri organizaciji dela in upravljanja, ki so imele za cilj povečati dobiček z
racionalizacijo proizvodnje, niso ostale omejene le na tovarniške hale. Procesi standardizacije
in racionalizacije so prodrli tudi na področje arhitekture in urbanizma (Gantar, 1984).
Delitev dela in funkcij postane osnova za prostorsko členitev mesta na posamezne cone
(Mlinar, 1983). Procesi standardizacije in racionalizacije so zahtevali tudi poenotenje
stanovanjskih navad in načinov življenja. Različne potrebe ljudi, glede na družbeni položaj in
starost, so bile popolnoma neupoštevane. Najpomembnejši predstavnik funkcionalizma, Le
Corbusier, je o problematiki različnih potreb podal odgovor: »Vsi ljudje imajo enake
organizme, enake funkcije in enake potrebe« (Gantar, 1984). Tako se po funkcionalistični
miselnosti človek prilagaja okolju, v katerem je upoštevan le glede na njegove posamezne
vloge in položaj, ne pa kot celovita osebnost. Posameznik se lahko uveljavlja le po
institucijah, prav tako pa se raziskovanje, planiranje in politično delovanje upoštevajo le, če se
odvijajo v opredeljenih institucijah (Mlinar, 1983).
Pomembno vlogo pri uveljavljanju funkcionalističnega urbanizma je imel osebni avtomobil.
Množična uporaba osebnih avtomobilov je omogočala ločitev delovnega mesta od stanovanja
in s tem pospeševala proces suburbanizacije. Hkrati je osebni avtomobil zahteval tudi
prilagoditev prometnega režima v mestih (Gantar, 1984).
V funkcionalističnem urbanizmu se je uveljavila tudi zahteva po gradbeno – tehnični
fleksibilnosti in variabilnosti posameznih prostorov in objektov. Vse to je povzročilo, da so
bila mesta oziroma njihovi deli nenehno v prezidavi. Kot nasprotje temu pa se pojavi celična
gradnja, kjer je njen osnovni element, celico, mogoče poljubno kombinirati glede na trenutne
potrebe (Gantar, 1984).
»Omenjene spremembe v načinu urbanistične in arhitekturne dejavnosti dokazujejo, da sta
urbanizem in arhitektura ponotranjila zahteve, ki jima jih je postavil kapitalistični razvoj in ki
se kažejo predvsem skozi zahteve po racionalizaciji, standardizaciji, ekonomizaciji in
fleksibilnosti gradnje« (Gantar, 1984, str. 91).
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2.3.1 LE CORBUSIER: koncept »Sodobnega mesta za 3 milijone prebivalcev«
Leta 1922 je Le Corbusier predstavil projekt »Sodobno mesto za 3 milijone prebivalcev«
(Vodopivec, 2000). Omenjeno sodobno mesto je združitev in harmonija treh komponent,
človeka, narave in stroja2. V mestu vladajo red, klasifikacija in hierarhija in zaradi tega je vse,
od stanovanja do celotnega mesta, natančno načrtovano in oblikovano v novem duhu
(Bukovič, 2006).
Dejavnosti so razvrščene po funkcijah, stanovanja so ločena od delovnih prostorov, ti pa od
rekreacijskih površin in objektov. Vse cone so učinkovito in dobro prometno povezane. V
središču mesta se križajo vse prometnice (Vodopivec, 2000). Središče obkrožajo nebotičniki v
jeklu in steklu, ki stojijo v zelenju in predstavljajo poslovno središče. Le to obkroža
stanovanjska cona z visokimi bloki, v katerih prebiva vladajoča elita. Sloj delavcev živi v
satelitskih mestih na obrobju (Bukovič, 2006). V Le Corbusierjevem »Sodobnem mestu« ni
več parka v mestu, temveč je to mesto v parku (Vodopivec, 2000).
Tako družbeni red kot individualna svoboda sta natančno določena in načrtovana. Osem ur se
dela v industrijski coni ali v poslovnem središču, osem ur pa ostane za rekreacijo in
udejstvovanje na obsežnih zelenih površinah (Bukovič, 2006).
Po vzoru Le Corbusierjevega projekta »Sodobnega mesta« je zgrajen del Pariza (t.i. paviljon
l΄Esprit Nouveau) (www.predmet.arh.uni-lj.si..., 2007).
SLIKA 2: Model »sodobnega mesta za 3 milijone prebivalcev«
Stolpnice so oblikovane tako, da omogočajo čim večjo dnevno svetlobo v posameznih
prostorih (Gantar, 1984).

Vir: http://blog.roughtheory.org/category/utopias/ (citirano, 13.12.2007)

2

Le Corbusier v konceptu »stanovanjske mašine« uvede formulo: stanovanje = stroj za
prebivanje
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2.3.2 LE CORBUSIER: koncept »La Ville Radieuse« (mesto, ki žarči; sončno mesto)
V konceptu »La Ville Radieuse« je Le Corbusier zaobjel vsa bistvena načela njegovih teorij,
ki postanejo glavna gesla celotne moderne usmeritve (Košir, 1993).
V omenjenem konceptu je avtor realiziral načela funkcionalnega mesta, in sicer (Gantar,
1984);
- urbanizma nikdar ne smejo določati estetske zahteve, temveč izključno
funkcionalne zahteve,
- na prvem mestu je v urbanizmu urejanje funkcij (stanovanje, delo, prosti čas),
sredstva za izpolnjevanje teh funkcij pa so členitev površin, prometno urejanje in
zakonodaja.
Po vsem tem so velemesta torej reducirana na »sistem funkcij«, s katerimi je mogoče
regulirati »organizacijo življenja«, ali, drugače povedano, beseda urbanizem predstavlja obseg
družbenega življenja (Gantar, 1984);
- stanovanje in družina,
- delo,
- mir, disperzija, skrb za rod.
V konceptu »La Ville Radieuse« se avtor ravna po načelu, da mora mesto v duhovnem in
materialnem pogledu zagotoviti posamezniku svobodo in uživanje pridobitev kolektivne
dejavnosti. Za dosego teh dveh ciljev pa je potrebno, da je znotraj celotnega mesta vsaka stvar
usmerjena in uravnana v sorazmerju s človekom. (Cresti, 1969).
V projektu »mesta, ki žarči« se kaže dosleden princip razdelitve mesta v enotne,
enofunkcionalne, med seboj ločene cene izrab. V centralni osi so razvrščene institucije za
družabno življenje. Le Corbusier v projektu predstavi tudi stanovanjsko stolpnico, ki omogoča
koncentracijo prebivalcev, hkrati pa še zračnost in svetlobo, obenem pa še sprošča zelene
površine. V celotnem konceptu mesta je zelo pomembna »funkcija zelenja«, ki ima členitveno
in higiensko funkcijo (Gantar, 1984).
Centralno mestno območje »mesta, ki žarči« označuje skupina stolpov – »stolpnično
središče«, ki se mu praviloma pridružita stanovanjska in industrijska cona. Za tem pa se
povsem laboratorijsko menja lokacija teh struktur. Vsak del ima še sistem za pešce, ki poteka
v okolju rekreacije – v zelenju ( Košir, 1993).
V slovenskem urbanizmu se je Le Corbusierjeva urbana filozofija kazala tako v konceptu za
Novo Gorico kot tudi Velenje, edini slovenski modernistični mesti (Bukovič, 2006).
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3. PREGLED RAZVOJA VELENJA DO LETA 1990
Mesto Velenje se je razvilo iz majhnega rudarskega naselja, postavljenega ob nekdanje
rudniške objekte (Velenje, 1992). Vloga premogovnika je bila močnejša kot vloga že
obstoječega mestnega naselja Šoštanj in tako je pravzaprav premogovnik gradil mesto
(Mlinar, 1983).
Po letu 1945 se je začela rast danes petega največjega mesta v Sloveniji. Politika uprave
rudnika je predvidevala izkop treh milijonov ton premoga letno in s tem usmerjala izgradnjo
novega naselja za okoli 20 000 prebivalcev. Zaradi pomanjkanja prostora nad dolinskim dnom
so se odločili mesto postaviti v dolino (Velenje, 1992).
Današnje mesto Velenje je svojo podobo dobilo torej šele po drugi svetovni vojni, v obdobju
socializma ter hitre industrializacije, urbanizacije in deagrarizacije Šaleške doline, vendar ima
kljub temu zelo bogato preteklost in tradicijo (Kljajič, 2001).
PREGLEDNICA 1: Naravni in družbeni dejavniki, ki so v zgodovini predstavljali razvojni
potencial Šaleške doline
prazgodovina

antika

zgodnji
srednji vek

pozni
srednji vek

XIX.
stoletje

XX.
stoletje

Geogr. položaj in relief
Vodni viri
Les
Promet
Premogovništvo in elektroenergetika
Industrija
Terc. in kvart. dejavnosti
Dejavnost predstavlja glavni razvojni potencial
Dejavnost predstavlja dopolnilni razvojni potencial
Dejavnost ne predstavlja razvojnega potenciala

Vir podatkov: Šalej, 1999

3.1 KORENINE NASELBINSKE KULTURE
3.1.1 PRED ANTIKO
Arheološki ostanki, ki so bili najdeni v Šaleški dolini, pričajo o tem, da je bila dolina
naseljena že v davni preteklosti. V Mornovi zijalki v Topolšici pri Šoštanju in v jami
Špehovka pri Hudi luknji so izkopali ostanke naselbine prazgodovinskega človeka, v Bevčah
pri Velenju pa tri prazgodovinske železne predmete (Kljajič, 2001). Človek v tem času okolja
v Šaleški dolini ni dosti preoblikoval, pač pa je v naravi iskal zaklon – jame. Bolj kot fizično
obvladovanje krajine je bilo pomembno simbolno nadziranje prostora, na kar kažejo stara
imena hribov in potokov iz ilirsko – keltske dobe, ki so se ohranila do danes (Jerabek, 2000).
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3.1.2 OBDOBJE ANTIKE
Začetek pravega, načrtnega urbanizma in urbanizacije v Sloveniji sega v rimsko obdobje
(Pogačnik, 1983).
Na rimsko naselbino na prostoru Šaleške doline kažejo rimski nagrobnik iz Velenja, novčiči
Valerija in Maksima Tračana iz Šoštanja ter še mnoge druge najdbe (Kljajič, 2001). Ostanki
kamnitih zgradb in rimska opeka pričajo o zidanih stavbah, ki so v pokrajino začrtale prve
urbane poteze. Raziskave na področju antičnih najdb so pripeljale do zelo verjetne hipoteze o
rimski poštni postaji Upellae, ki naj bi bila locirana na prostoru današnjega Velenja oziroma
natančneje v Stari vasi pri Velenju. Hipoteza temelji na enem od najstarejših ohranjenih
rimskih zemljevidov (Tabula Peutingeriana iz 3. stoletja n.š.), na katerem je vrisana ena
najpomembnejših rimskih cest, to je cesta med Celeo (Celje) in Virunumom (Gosposvetsko
polje). Upellae je vrisana kot vmesna poštna postaja. V primeru, da bi se hipoteza izkazala za
pravilno, bi lahko, glede na pomembnost rimske ceste Celea – Virunum, pričakovali celo
večjo naselbino z lastnimi obrtniki in trgovci in drugim neagrarnim prebivalstvom (Jerabek,
2000).
Rimljani so našli najugodnejši prostor za naselitev (območje na nasutih terasah nad močvirno,
poplavno ravnino ob Paki), kjer so čez dve tisočletji tudi začeli graditi mesto Velenje (Poles,
1999).

3.2 OBDOBJE SREDNJEGA VEKA
Lahko bi rekli, da srednji vek predstavlja začetek slovenskega urbanizma, saj so mesta takrat
prvič gradili domači ljudje, pa čeprav pogosto po ukazih tujih oblastnikov, gradbenih
mojstrov in strategov. Omrežje srednjeveških mest so oskrbno dopolnjevala trška središča –
trgi. (Pogačnik, 1983).
Med 10. in 13. stoletjem se je v Šaleški dolini v grobem že izoblikovala matrica kulturne
krajine v dolini, to je razmestitev naselij, gradov in cerkva ter povezav med njimi. Pri izbiri
lokacij za gradove je odločala možnost obrambe, s cerkvami pa so najverjetneje prekrili
žarišča prejšnjih poganskih kultur (Jerabek, 2000). Razslojevanje fevdalne družbe se kaže tudi
v uporabi prostora – najvišje je postavljen grad, pod njim cerkev, na dnu doline pa naselje
podložnikov (Poles, 1996).
V tem času so se v Šaleški dolini oblikovale domnevno najstarejše vasi, to so Pesje, Stara vas,
Selo v Šentjanžu in Selo pri Šaleku (Poles, 1999). Trg Velenje, ki je trške pravice dobil leta
1374, se je razvil ob cesti vzdolž griča, na katerem stoji Velenjski grad (Jerabek, 2000).
Mogočna grajska stavba se je v zgodovinskih virih prvič omenjala leta 1270, najverjetneje pa
je grad še starejši (Kljajič, 2001). Središče trga tvori nepravilen pravokotnik, ki ima vlogo
razpotja za smeri Celje, Šentilj oziroma Spodnja Savinjska dolina in Šoštanj (Hudales et al.,
1990). Do konca 16. stoletja se je izoblikovala še zasnova naselja Šalek (Jerabek, 2000).
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SLIKA 3: Poskus shematske rekonstrukcije Šaleške doline v času pozne romanike

Vir: Poles, 1996
3.3 OBDOBJE RENESANSE, BAROKA IN KLASICIZMA
Novi stilni vzori in pojmovanje prostora v renesansi so se lahko odrazili predvsem v gradovih.
Na eni strani je pri gradovih šlo za utrjevanje le – teh zaradi obrambe pred Turki, na drugi pa
za udobnejši stanovanjski značaj gradov. Proces arkadnega preoblikovanja dvorišč, izgradnja
traktov v tipu palazza in dodajanje renesančnih dekoracij se je konec 16. stoletja nadaljeval
tudi na Velenjskem gradu (Pogačnik, 1983).
Baročno obdobje pri nas nastopi okoli leta 1700, po letu 1780 pa se že uveljavi strog in
suhoparen klasicizem (Pogačnik, 1983). Na območju današnjega mesta Velenje iz tega
obdobja ni posebnih reprezentativnih zgradb. Vse do 19. stoletja so simbolna razmerja in
smeri gibanja v pokrajini ostajala enake kot v obdobju srednjega veka, menjal se je le stavbni
fond, ki je z vsakim obdobjem pridobival na reprezentančnosti (Jerabek, 2000).
SLIKA 4: Trg in grad Velenje okoli leta 1830

Vir: Ravnikar, 1999
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3.4 OBDOBJE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE
Industrijska revolucija je v svetu povzročila nepričakovano rast mest. Pojavijo se metropole,
industrijska mesta, predmestna stanovanjska naselja, slumi in podobno. Prebivalstvo v mestih
je naraščalo z neverjetno hitrostjo. Predvsem izgradnja železnice je omogočala močan pritisk
priseljencev s podeželja (Vodopivec, 2000).
Z nekaj desetletno zamudo je tudi naša mesta sredi 19. stoletja zajela industrijska revolucija.
Odpirale so se velike obrtne delavnice, industrijska podjetja, urejale ceste in prve komunalne
naprave, podpirali so zidavo cest, železnic, vodnih poti, šol, bolnišnic, vojašnic ter ob enem
podirali vse, kar je bilo dotrajanega, neprimernega in v oviro tedanjemu napredku (Pogačnik,
1983).
Velenje je bilo v tem času le majhen trg, ki je po številu prebivalcev in hiš zaostajal za
Šoštanjem in celo za mnogimi drugimi podeželskimi naselji v Šaleški dolini. Leta 1889 je
imelo tako Velenje 364 prebivalcev, leta 1910 pa 566 prebivalcev (Kljajič, 2001).
Leta 1875 so v Šaleški dolini odkrili debel sloj premoga. Prvo jamo (jama Škale) za
izkopavanje premoga so odprli leta 1887 (Poles, 1996). S tem je Velenje doživelo nekoliko
večji gospodarski razmah, vendar je samo premogovništvo na razvoj trga Velenje vplivalo le
posredno, saj Velenje v tem času še ni bilo rudarska naselbina (Kljajič, 2001).
Posledica odkritja premogovnih plasti je bila izgradnja železnice, ki je stekla skozi Savinjsko
dolino leta 1891 in je povezala Velenje s Celjem, leta 1899 pa je bila zgrajena tudi železniška
povezava med Velenjem in Dravogradom, ki je povezala Velenje tudi s Koroško (Kljajič,
2001). S tem so bili konec 19. stoletja ustvarjeni pogoji za industrijski razvoj Šaleške doline
(Poles, 1999).
V letih po 1. svetovni vojni sta deagrarizacija in industrializacija v Sloveniji že močno
napredovali, nadaljevali pa so se tudi procesi urbanizacije (Pogačnik, 1983). Do 2. svetovne
vojne sta se na območju današnje občine Velenje oblikovali dve posebni urbani celoti s
povsem novo identiteto, to sta industrijsko območje rudnika in elektrarne nad Staro vasjo ter
rudarska kolonija v Pesjem. Leta 1927 so zgradili sedem velikih stanovanjskih hiš in manjšo
stavbo za bolnišnico po vzoru trustovskih delavskih naselij z minimalnimi stanovanji, ki so
obsegala le kuhinjo in spalnico, in skupnimi posebnimi funkcijami (peka, pranje, higiena,
zdravstvo).
Kot skrajno nasprotje revnim delavskim stanovanjem, so v zelenju rasle meščanske vile, v
katerih so živeli premožnejši obrtniki in direktor premogovnika. Novogradnje so zapolnjevale
prostor med trgom Velenje in Staro vasjo proti železnici in ob cesti od rudnika proti Šmarški
cerkvi. (Poles, 1996).
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FOTOGRAFIJA 1: Stanovanjska kolonija rudarjev v Pesjem

Vir: Ževart, 1999
Na gospodarskem področju je bila največja pridobitev termoelektrarna, ki so jo začeli graditi
leta 1927 pri velenjskem premogovniku. (Ževart, 1999). Stavba elektrarne, ki je bila v
tedanjem merilu krajine izredno velika, večja kot Velenjski grad, je dala pogledu iz Velenju
proti severozahodu izrazito industrijski značaj.
Kljub temu je, do konca druge svetovne vojne in še nekaj let po njej, bilo Velenje še vedno
majhen in dokaj nepomemben trg. Leta 1948 je v Velenju živelo 1121 prebivalcev (Kljajič,
2001).
FOTOGRAFIJA 2: Termoelektrarna Velenje v izgradnji (1927 – 1929)

Vir: Ževart, 1999
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3.5 DRUGA SVETOVNA VOJNA, OBNOVA IN PRVI URBANISTIČNI PLANI (1941
– 1953)
Glavna naloga slovenskega urbanizma v tem obdobju je bila obnoviti ceste, železnice, tovarne
in drugo infrastrukturo, ki je bila med vojno poškodovana ali uničena. Prednostna naloga je
bila tudi pospešena industrializacija, poleg tega pa še stanovanjska gradnja, ki je med vojno in
nekaj let po njej skoraj ni bilo. V stanovanjski gradnji je pri nas šele v tem obdobju povsem
prevladal funkcionalistični slog (Pogačnik, 1983).
V prvem desetletju po vojni so se v Sloveniji začele pojavljati ideje o decentralizaciji urbanih
središč. Industrija naj bi se locirala v večjem številu obstoječih ali celo novonastalih mest, kar
se je kasneje uresničilo tudi v Velenju (Pogačnik, 1983).
Že med drugo svetovno vojno, predvsem pa po njej, je v novonastali državi SFRJ premog
postal najpomembnejši strateški proizvod (Korpnik, 2000). Izkopavanje in kurjenje lignita je
povečevalo elektrifikacijo, ki je bila temelj industrializacije in gospodarske neodvisnosti
države. Tako je premog (lignit) postal tudi najpomembnejši urbanistični dejavnik v Šaleški
dolini (Poles, 1999).
Povečan izkop premoga je povzročil priseljevanje rudarjev in njihovih družin, zato so se
pojavili načrti za izgradnjo rudarskega naselja, ki je konec leta 1950 štelo že 113 stanovanj.
Rudarska kolonija je začela nastajati v neposredni bližini takratne elektrarne in proizvodnih
objektov rudnika (Korpnik, 2000).
Leta 1953 imelo Novo Velenje že 761 prebivalcev, skupaj s Starim Velenjem pa kar 1647
prebivalcev. Premogovništvo, ki je torej začelo prevladovati po 2. svetovni vojni, je močno
spremenilo gospodarsko in pokrajinsko sliko doline (Hudales et al., 1990). Naselja, ki so
ležala na premogovnem sloju (Škale, Družmirje, Preloge), so tako bila obsojena na propad,
kajti posledice povečanega izkoriščanja premoga so se začele kazati na površju kot ugreznine,
ki jih je zalila voda (Poles, 1999).
Prvi regionalni plan za velikopotezno urbanizacijo je leta 1948 izdelal arhitekt Vilijem
Strmecki, ki se je zgledoval po Le Corbusierjevem »mestu, ki žarči«. V omenjenem načrtu je
izoblikoval Novo Velenje, Pesje in Šoštanj, predvidel je odstranitev ogroženih naselij in
obnovo cest izven območja pridobivanja premoga (Poles, 1999).
Arhitekt je mestu namenil prostor na terasi nad ravninskim dnom, tako da bi se na ravnini
ohranila kmetijska zemljišča. Na severu bi naselje omejevala pot od cerkve Sv. Martina proti
staremu jašku, na jugu Stara vas in železnica, na vzhodu pot iz Velenja proti Šmartnem in na
zahodu pot iz Velenja v Škale.
Po načrtu Strmeckega bi večina prebivalcev stanovala v dolgih in ozkih, štirietažnih blokih,
med katerimi bi bilo nekaj Domov igre in dela. Načrt predvideva še preprosto gradnjo
dvoetažnih dvostanovanjskih hiš, nekaj nizov vrstnih enodružinskih hiš, bloke samskih
stanovanj, v celem mestu pa še zgolj devet enodružinskih hiš, ki stojijo na sredi svoje parcele.
Poudarek je torej na bivanju v skupnosti.
Strmecki predvideva, da naj bi mesto imelo železniško postajo z restavracijo, avtobusno
postajo, hotel, kulturni dom, dvorano, pošto, restavracijo, kino, klub, trgovsko skladišče,
osnovno šolo, gimnazijo, bolnišnico ter upravna poslopja rudnika. Ob reki Paki, ki v načrtu še
ni regulirana, naj bi uredili kopališča in igrišča, na drugi strani železnice pa stadion in
zadružni dom.
Staro Velenje in Stara vas bi ostala nespremenjena izven mestnega tkiva, mestu pa bi se
izognila tudi cesta iz Celja proti Šoštanju (Poles, 1996).
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KARTA 2: Predstavitev Strmeckijevega koncepta Velenja

Vir: Poles, 1996
Deli mesta Velenje, zgrajeni po načrtu arhitekta Strmeckega, v urbanističnem smislu
upoštevajo večino smernic modernega urbanizma. Čeprav gre takrat le za rudarsko kolonijo,
so bila stanovanja za rudarje oblikovana sodobno in zdravo, bila so dobro opremljena in so
nudila sodoben standard, hkrati pa se je zunanja podoba hiš skušala kulturno čimbolj približati
socialnemu statusu rudarjev (Korpnik, 2000).
Vizija Strmeckega o kolektivističnem mestu se je porušila, ko so začeli sredi parcel graditi
enodružinske hiše, ki so jih razporedili v bližino elektrarne in rudnika po načelih vrtnega
mesta, ki naj nudi rudarjem po napornem delu v temi in nevarnosti zelenje in svetlobo (Poles,
1999)..
KARTA 3: Naselje enodružinskih hiš, nastalo po načelih vrtnega mesta

Vir: Poles, 1996
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Ker ta gradnja ni omogočala bivanja večjemu številu rudarskih družin, so pričeli graditi
kolonijo provizorijev – najprej lesene barake, kasneje kolektivistične vrstne hiše s pritličnimi
stanovanji. Provizoriji so obstajali vse do osemdesetih let (Poles, 1999).
V prvih letih po vojni denarja za gradnjo stanovanj skoraj ni bilo, saj so bila vsa sredstva
usmerjena v obnovo in razvoj težke industrije. Do konca leta 1953 sta Rudnik in Elektrarna v
Velenju zgradila okoli 400 stanovanj.
Centralistično upravljanje države je onemogočalo razvoj mesta, saj so v Velenju ostajala le
majhna denarna sredstva, namenjena za investicije. Vse večja je bila nevarnost, da bi Novo
Velenje postalo rudarska kolonija brez vseh izobraževalnih, upravnih in kulturnih ustanov,
namesto modernega mesta v parku, ki ga je predvidel Strmecki (Poles, 1996).
Zaradi nekontroliranega izkopavanja premoga pod Škalami se je do leta 1953 središče vasi
porušilo, na tem mestu pa je nastalo Škalsko jezero (Poles, 1999).
3.6 OBDOBJE MODERNE (1953 – 1966)
Podatki popisa iz leta 1953 nam pokažejo stopnjo tedanje urbanizacije v Sloveniji. V mestih z
več kot 20 000 prebivalci je živelo le 12,4% prebivalcev, v naseljih z od 500 – 1000
prebivalcev je živelo 13% Slovencev, ostali pa v vaseh in zaselkih z manj kot 500 prebivalci.
Leta 1952 je po novi administrativno – upravni razdelitvi status mesta dobilo tudi Velenje.
Rudarsko mesto Velenje je bilo leta 1955 planirano za okoli 6000 prebivalcev (Pogačnik,
1983).
FOTOGRAFIJA 3: Velenje sredi 50-ih let

Vir: Kljajič, 1999
V tem obdobju je v Velenju prišlo do očitnih družbenogospodarskih sprememb. Graditi so
začeli termoelektrarno Šoštanj, zaradi česar se je močno povečal izkop premoga, zgradili so
tovarni Gorenje in Vegrad, precej pa se je povečal narodni dohodek na prebivalca (Poles,
1999).
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Direktor rudnika je postal Nestl Žgank, ki je Strmeckijev načrt za Velenje označil za
nazadnjaškega in nasproti novemu naprednemu socialističnemu času (Korpnik, 2000). Žgank
je začrtal novo vizijo razvoja rudnika in novega mesta in spodbudil množice za izgradnjo.
Tako je leta 1957 arhitekt Janez Trenz izdelal nov urbanistični plan Velenja za 14 000 ljudi.
Program funkcij mesta je ostal skoraj enak, na novo pa je vpeljana »teorija coninga« oziroma
ločevanja funkcij v mestu. Trenz za razliko od Strmeckega ne meša stanovanjskih in javnih
stavb, ampak s cestami in reko Pako deli mesto na staro naselje, stanovanjske površine,
mestno središče, industrijsko cono, rudniške naprave, centralna skladišča, območje športa in
rekreacije, območje osnovne šole, srednje šole, »mestno ekonomijo«, kmetijske površine,
vode, gozd in zaščitene površine (Poles, 1999). V načrtu mestno središče torej nastopa kot
ločena prostorska enota.
KARTA 4: Trenzov načrt mesta Velenje

Vir: Poles, 1996
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KARTA 5: Prikaz ločevanja posameznih funkcij v mestnem tkivu v Velenju

Vir: Poles, 1996

Konec petdesetih let so tako v Velenju, predvsem z udarniškim, prostovoljnim delom
domačinov, naenkrat zgradili številna nova stanovanja in objekte družbenega pomena.
Novozgrajeni objekti v smeri proti južnemu delu doline so zasedli tudi dolinsko dno. Reko
Pako, ki teče po sredini dolinskega dna, so regulirali, kot pomemben sestavni del modernega
mesta pa so začele nastajati obsežne zelene površine (Korpnik, 2000).
Mesto so nekako razdelili na dva dela, na stanovanjski del na pobočju, ki so ga takoj začeli
tudi graditi, in na mestni center v ravnini, ki so ga šele projektirali. Oba dela med seboj loči
Tomšičeva cesta (Poles, 1996).
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KARTA 7: Prikaz razdelitve mesta Velenje na stanovanjski del in mestni center

Vir: Poles, 1996
Na severnem robu, tik ob gozdu, se je začela zazidava z enodružinskimi hišami, ki so
večinoma stale sredi parcel, na pobočju pod njimi pa so nastajale dva ali trinadstropne
večstanovanjske stavbe, t.i. vila bloki (Poles, 1999). Vila bloki so imeli po pet stanovanj,
kletne prostore ter za tisti čas sodobne skupne pralnice in so predstavljali veliko kvaliteto
bivanja v zelenem, parkovnem okolju (Vučina, 2000).
Ob ravni Kidričevi cesti so nastajale vrstne hiše (Poles, 1999), ob Tomšičevi cesti (ki je
nastala vzporedno ob reki Paki) pa je začelo nastajati mestno središče v katerem so gradili
večnadstropne stanovanjske bloke, stolpiče in stolpnice, pri katerih je opazen vpliv obdobja
moderne funkcionalistične arhitekture.
Pri gradnji v tem obdobju se je še vedno ohranjala ideja zgraditi »moderno mesto – mesto
sonca in zelenja«, ki so jo dosledno upoštevali (Vučina, 2000).
Pri načrtovanju mestnega središča so dosledno upoštevali tudi »teorijo coninga«, saj so bile
stavbe razpršeno postavljene v štirih skoraj enako velikih kvadratih, namenjenih šolstvu,
zdravstvu, potrošnji in druženju ter kulturi in upravi (Poles, 1999).
Likovni vrh mestnega središča je predstavljal trg – velika tlakovana ploščad, okoli katere so
asimetrično v zelenje postavljene javne zgradbe: kulturni dom, delavska univerza in delavski
klub, hotel, občinska stavba in upravna stavba rudnika (Poles, 1996). »Trg je bil zasnovan kot
mestni prostor »par excellence«, kot prostor političnega in kulturnega spektakla« (Poles,
1996, str. 59)
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KARTA 7: Načrt delitve središča Velenja na štiri dele

Vir: Poles, 1996
KARTA 8: Načrt mestnega središča

ST- še ne zgrajeni stavbni kompleks; Š-šolski kompleks; 1-hotel; 2-stavbni objekt, v pritličju lokali; 3-stolpnica;
4-uprava rudnika; 5-veleblagovnica; 6-stavbni objekt, v pritličju lokali; 7-kino; 8-stolpnica z 8 nadstropji; 9zdravstveni dom, lekarna; 10-dom učencev rudarske šole; 11-rudarska srednja šola; 12-delavski klub in delavska
univerza; 13-kulturni dom; 14-občina, banka; 15-trg; 16-avto-servis; 17-osrednja avtobusna postaja; 18železniška postaja; 19-parkirni prostori

Vir: Poles, 1999
24

SLIKA 5: Predstavitvena, originalna maketa centralnih mestnih površin narejena po zgornjem
načrtu

Vir: Arhiv Muzeja Velenje

Čeprav je Velenje postalo prepoznavno predvsem po sodobnih blokih in stolpnicah ter
kvalitetno zgrajenem mestnem središču, so morale oblasti popustiti močnemu pritisku
zainteresiranih in nove dele mesta nameniti za individualno zazidavo z enodružinskimi
hišami.
V Velenje se je iz Gorenja preselila proizvodnja gospodinjskih aparatov, ki je dobila skoraj
idealno lokacijo za industrijo – na ravnih kmetijskih površinah (najcenejša gradnja), med
železnico (dovoz surovin in odvoz izdelkov) in reko Pako (odnašanje odpadkov) (Poles,
1996).
V tem času je v Velenju v bližini »provizorijev« nastal Sončni park, v njem pa takrat eno
najsodobnejših kotalkališč v Jugoslaviji. Od športnih objektov so z udarniškim delom zgradili
stadion ob Škalskem jezeru, skakalnice ob Velenjskem gradu in otroško igrišče (Poles, 1999).
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FOTOGRAFIJA 4: Osrednje otroško igrišče v Velenju okoli leta 1965

Vir: Kljajič, 1999
Območja ob Škalskem in Velenjskem jezeru, kjer se je površje prenehalo pogrezati, so
rekultivirali. Iz degradirane pokrajine je nastala privlačna turistična točka, ki je bila
namenjena predvsem skupinskemu oddihu. Ob Škalskem jezeru so zgradili restavracijo,
avtokamp, uredili pa so tudi plažo za kopalce (Jerabek, 2000).
FOTOGRAFIJI 5,6: Restavracija Jezero (zunanjost, notranjost)

Vir: Arhiv Muzeja Velenje
Cilj gradnje objektov v novonastalem mestu Velenje je bil izboljšanje življenjskih razmer,
blaginje in varnosti ljudi, rast proizvodnje ter kultiviranje pokrajine (Poles, 1999).
»Velenje je že med gradnjo postalo paradni predstavnik sodobne arhitekture in urbanizma
socialistične Jugoslavije, ki so ga strmeč občudovale množice osnovnošolcev na končnih
izletih in trume turistov. Lokalni projekt je prerasel v državnega: gradilo se je »idealno
mesto« novega socialnega reda« (Poles, 1999, str. 451).
S svojim zelenjem, pešpotmi, zračnostjo in komunalno opremljenostjo naj bi Velenje res
predstavljalo za tisti čas pomemben urbanistični dosežek, manjkal pa naj bi mu nek zaključen
center, »duša mesta«, s katero bi se prebivalci lahko identificirali (Pogačnik, 1983).
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Leta 1952 je po novi upravno – administrativni delitvi Velenje dobilo status mestne občine,
največji dogodek za Velenje v tem obdobju pa je bil 20. september 1959, ko so svečano odprli
novo središče Velenja (Kljajič, 1999).
Leta 1961 je v Velenju živelo že nad 7000 prebivalcev (Zupančič, 2006).
3.7 OBDOBJE MED LETOMA 1966 – 1970
Do leta 1966 se je izkop lignita v Velenju stalno povečeval, nato pa se je začela kriza v
premogovništvu (Kljajič, 1999). Že leta 1965 so odpustili okoli 500 rudarjev, saj so sklenili,
da potreb po energiji ne bo več pokrival domači lignit. Nekajletna kriza se je omilila, ko so
zgradili tretjo šoštanjsko termoelektrarno, saj se je s tem zopet povečala potreba po domačem
premogu (Poles, 1999).
Kriza v rudarstvu in energetiki se je takoj začela kazati tudi v urbanističnem konceptu Velenja
(Jerabek, 2000). Zastala je kolektivna gradnja stanovanj, razmahnila pa se je zasebna gradnja
enodružinskih hiš, predvsem na pobočju pod cerkvijo sv. Martina ter na področju Konovega
in Sela (Poles, 1999).
Začelo se je obdobje stagnacije in stihijskega reševanja urbanih problemov (Pogačnik, 1983).
Merila, ki so do tedaj oblikovala stanovanjsko gradnjo in razvoj mesta so se začela počasi a
vztrajno rušiti. Z uvedbo nove tehnologije je prišlo do očitnih sprememb pri stanovanjski
gradnji.
Nova, cenejša, tehnološko hitrejša in projektantsko manj zahtevna industrijska gradnja je
omogočala hitro izgradnjo večnadstropnih stanovanjskih objektov. Povsem so pozabili na
kvaliteto bivanja, na zelene površine, drevje, pešpoti in ostale elemente, ki so bili do takrat
vodilo v izgradnji novega mesta. Zaradi nenehnega naraščanja števila prebivalcev so
načrtovalci videli le še število prepotrebnih stanovanj.
Tako so znotraj dobro zasnovanega mestnega tkiva nastajajočega mesta Velenje nastali
betonski deli s številnimi stanovanji, ki pa so, v primerjavi s starejšimi bloki in stolpiči, nudila
precej slabšo kvaliteto bivanja (Vučina, 2000). Ponovno se je pozabljalo na razvoj mesta in
mestnega središča (Pogačnik, 1983).
V osnutku urbanističnega reda občine Velenje so na vstopu v Velenje (iz celjske smeri)
začrtali obrtno cono, ki naj bi spodbujala razvoj malega gospodarstva (Jerabek, 2000).
Omenjena obrtna cona in proizvodne hale podjetja Gorenje so zasedli večje površine kot
mestno središče, vendar nizki in ustrezno oblikovani objekti še danes ne predstavljajo
motečega elementa mesta (Poles, 1999).
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KARTA 9: Industrijska cona, obrtna cona ob vstopu v mesto ter predeli razsute enodružinske
gradnje

Vir: Poles, 1996
V tem obdobju so se začele kazati nove negativne posledice premogovništva. Kopanje
premoga pod vasjo Družmirje je povzročilo, da je bilo zaradi pogrezanja površja potrebno
izseliti prebivalstvo in porušiti stavbe, prestaviti pa je bilo potrebno tudi pokopališče.
Izkopavanje je ogrozilo tudi obstoječo cestno povezavo med Velenjem in Šoštanjem, zato so
kraja povezali z novo cesto ob južnem robu Šaleške doline, ki je Staro Velenje odrezala od
novega dela (Poles, 1999). Ob novi cestni povezavi so zgradili petero enakih stolpičev, ki so
bili z desetimi nadstropji stanovanj in lokali v pritličju ravno enkrat tako visoki kot
petnadstropni bloki v bližini. Posamezni deli mesta se tako niso več zlivali, pač pa so stari del
z izrazito ločnico odrezali od novega. S tem je bilo porušeno načelo o zlivanju različnih
predelov mesta in pokrajine, ki je bilo razvidno v šestdesetih letih (Poles, 1996).

3.8 OBDOBJE POSTMODERNE: KONSTRUKTIVIZEM, IDEJA SOSESKE,
ORGANSKA, METABOLISTIČNA IN BRUTALISTIČNA ARHITEKTURA
Okoli leta 1971 je bila v Sloveniji stopnja urbanizacije 43%, delež kmečkega prebivalstva pa
je znašal še skoraj 21%. Še vedno se je ohranjala policentrična urbanizacija z
devetinšestdesetimi razmeroma majhnimi mesti. Največjo stopnjo prebivalstvene rasti, v
celotnem obdobju od 1948 – 1971, sta imeli mesti Nova Gorica in takrat Titovo Velenje
(Pogačnik, 1983). Leta 1971 je v Velenju živelo že nad 13 000 prebivalcev, leta 1981 skoraj
23 000, leta 1991 pa je Velenje štelo že dobrih 27 000 prebivalcev (Zupančič, 2006).
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Od druge polovice 60-ih let in skozi vsa 70-a leta je v urbanizmu prihaja do postopnega
odmikanja od čistega funkcionalizma. Predstavniki so iskali razne smeri od poudarjene
umetniške in organske komponente, konstruktivizma, metabolizma do brutalizma. Zgledovali
so se po japonskem metabolizmu, ekstremih brutalizma, organskem, dinamičnem,
strukturalno – tehničnem urbanizmu »stroja« iz velemest zahodne Evrope in Amerike itd.
(Pogačnik, 1983).
V razvoju mesta Velenje je v 70-ih letih prišlo do velikih sprememb, saj država ni več
podpirala njegove gradnje in razvoja. Tako si je mesto samo moralo izboriti ustrezen položaj
med ostalimi slovenskimi mesti (Poles, 1999). Po letu 1970 so tako v Velenju zlasti na
področju t.i. družbenega standarda, komunalne in ostale infrastrukture veliko gradili s
pomočjo samoprispevkov (Kljajič, 1999).
Velenje kot družbeni fenomen je še naprej raslo in se razvijalo. Arhitektura mesta je postala
drugačna, saj se je, namesto po modernih mednarodnih vzorih (Anglija, Amerika, Francija),
zgledovala po vzorih arhitekture severnih dežel (Švedska), odločujoč pa je bil tudi vpliv
arhitekta Edvarda Ravnikarja. Tako se je mesto dokončno odreklo načelom arhitekture in
urbanizma moderne (Jerabek, 2000).
V tem obdobju so zgradili knjižnico, dve osnovni šoli ter šolo s prilagojenim programom,
tehniško šolo, gasilski in zdravstveni dom, večnamensko športno dvorano, knjižnico z
galerijo, sodišče, avtobusno postajo, tržnico, dva vrtca in bazen. Vse nove stavbe so
razporedili v njim ustrezne mestne cone (Poles, 1996).
V mestnem tkivu so začeli k obstoječim objektom graditi prizidke, ki so marsikje oblikovno
sporni (Jerabek, 2000). Problematiki prizidkov je sorodna problematika nadzidkov, ki so
nastajali predvsem zaradi prostorske stiske (Poles, 1999).
Podobno mišljenje, da lepoto mesta ustvarjajo predvsem posebni dodatki, se kaže tudi v
postavljanju spomenikov, ki so imeli predvsem ideološki značaj. Tako so v središču mesta
postavili spomenik NOB, kip Tita, podobe partizanov, kip rudarja, nekoliko vstran pa še kip
Edvarda Kardelja (Poles, 1999).
SLIKA 6: Mestno središče in prikaz položaja spomenikov

Vir: Poles, 1996
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Zaradi hitrega naraščanja števila prebivalcev v mestu in pomanjkanja stanovanj se je v 70-ih
letih začela socialna gradnja t.i. stanovanjskih silosov. Najznačilnejša primera sta »Indijanski
blok« in blok »Standard«, ki sta prekršila tedanje urbano merilo mesta (višino) in zasnovo
mesta (Poles, 1999).
V urbanem merilu je bilo najbolj opazno zvišanje povprečnega mestnega tkiva iz štiri do pet
nadstropij (kar je višina obdobja moderne) na petnajst do sedemnajst nadstropij, kar se je
pričelo, ko se je v velenjskem urbanizmu vse bolj uveljavljala ideja soseske, ki je bila
zasnovana kot samozadostno »mesto ob mestu« (Jerabek, 2000).
Ideja soseske se je v Sloveniji dokončno uveljavila v prvi polovici 70-ih let, kot način
urbanistične, komunalne, arhitektonske in tehnične organizacije naselitve. Gre za dokaj
zakasnelo sprejemanje Perry-jevih načel, dopolnjenih s skandinavskimi in angleškimi
izkušnjami (Pogačnik, 1983).
Prva prava soseska v Velenju je bila soseska Šalek – Gorica II, ki je bila zgrajena leta 1978 in
zasnovana kot samozadostno »mesto ob mestu«. Sledile so ji še soseske Kardeljev trg,
Stantetova ploščad ter Šalek II in III. Visoke stavbe Kardeljevega trga so preglasile mestno
središče, po vsebini pa je soseska ostala »spalno naselje«. Z izgradnjo teh sosesk je v ospredje
zopet stopilo načelo kvantitete pred kvaliteto (Poles, 1996). Opaziti je, da se prav na tem
mestu lomi dotedanja kvaliteta večstanovanjske gradnje v Velenju, to pa pomeni tudi začetek
obdobja t.i. industrijske, profitabilne in nehumane stanovanjske izgradnje (Vučina, 2000).
Tudi pri individualni stanovanjski gradnji je prišlo do sprememb. Na južnem delu nove
soseske Gorica so se pričeli graditi novi, sodobni tipi stanovanjskih hiš, to so dvojčki
(galerijskega tipa) ter vrstne in atrijske hiše. Nove stavbe so zaradi slabih projektantskih
rešitev med občani dobile negativen predznak. Zaradi vsega omenjenega so se tako graditelji
stanovanjskih sosesk, po izgradnji soseske Gorica, odločali le za tip individualne stanovanjske
hiše in ne več za bolj strnjene vzorce gradnje (Vučina, 2000).
V 70-ih letih so intenzivno gradili večnadstropne vrstne hiše na južnem pobočju Šaleškega
hriba. Tipologija objektov, ki so sicer imeli enoten projekt, je zaradi različnih načinov
samogradnje izrazito raznovrstna. Tako imajo stavbe različne naklone streh, različne kritine,
različna stopnišča, ograje, vhode in stavbno pohištvo. Zaradi te heterogenosti na nekaterih
delih soseska izkazuje neurejenost (Vučina, 2000).
V tem obdobju je prihajalo tudi do izgradnje novih prometnic in urejanja prometnega sistema.
Z izgradnjo predora Šalek promet proti Koroški ni več tekel okoli grajskega hriba, ampak
skozenj. Na ta način je bilo obvarovano zgodovinsko jedro naselja Šalek. Prav tako pa je
prihajalo tudi do poskusov ločevanja motornega in peš prometa.
Kljub vsem posegom v prometni sistem in ukrepom na drugih področjih, pa Velenje ni
postalo ne lepše in ne funkcionalnejše. Fizična podoba mesta se je vse bolj oddaljevala od
prvotne zasnove »sončnega mesta v parku«, prometno obremenjevanje se je povečevalo,
propadal je tudi Sončni park (Poles, 1996).
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V tem času je prihajalo tudi do pojava t.i. črnih gradenj, med katerimi velja omeniti izgradnjo
55 - in 75 – metrske plastične skakalnice na grajskem hribu, ki sta bili zgrajeni brez
lokacijskega in gradbenega dovoljenja, brez investicijskega načrta, brez znanega investitorja
in vira financiranja, brez dovoljenja Zavoda za spomeniško varstvo in na lokaciji, za katero še
ni bil sprejet ureditveni načrt. Sorodna situacija je bila tudi ob Velenjskem jezeru, kjer je bila
na črno zgrajena športna dvorana (»Bela dvorana«).
V sedemdesetih letih se je zaradi pogrezanja porušil turistični center ob Škalskem jezeru, nov
center pa se je izoblikoval ob Velenjskem jezeru, kjer je najprej zraslo naselje enotnih vikend
hišic (imenovano »Kunta – Kinte«), leta 1984 je bila zgrajena nova restavracija Jezero. Na
saniranih območjih ob jezerih so arhitekti načrtovali pešpoti, kolesarske steze, odprta igrišča,
minigolf, prostor za piknike, stezo za konjeniški šport, prostor za velike večnamenske
prireditve, izposojanje čolnov, jadrnic, dvorano s teniškimi igrišči, avtocamp, s pešpotjo naj bi
rekreacijski center povezali z mestom in zgradili večje parkirišče (Poles, 1996).
Sedemdeseta leta so torej prinesla velike spremembe v samem mestu Velenje. Mesto je
postalo vedno bolj samozadostno, začelo se je zapirati navzven, pa tudi znotraj mesta so se
posamezne ulice spreminjale v peš cone (Korpnik, 2000).
»Prevelike gostote prebivalcev na samo določenih robnih predelih mesta in hkrati premajhna
gostota t.i. mestotvorne arhitekture v samem centru mesta je začela načenjati ravnotežje
urbane celote« (Korpnik, 2000, str. 9). Arhitekti niso več reševali nastalih problemov,
novozgrajene stavbe pa tudi funkcionalno niso več delovale (Korpnik, 2000).
Rezultat gradnje po spremenjenih vzorcih je bila zabrisana hierarhija mestnega prostora ter
pogosto neopredeljive stavbe, tako po tipu (ali je blok, stolpič ali nebotičnik), v organizaciji
prostora, po funkciji (šole kot tovarniške hale, trgovine kot bunkerji…) in po vlogi v mestu
(Poles, 1999).
V 80-ih letih se je kaotično stanje nadaljevalo, želje po zdravem, naprednem okolju ni bilo
več. Tako je nekoč tako opevano moderno mesto nenadoma postalo predmet nestrinjanja. Z
vseh strani se je čutil odpor proti moderni zasnovi Velenja (Korpnik, 2000).
Sredi osemdesetih let se je zaradi pospešene gradnje enodružinskih hiš Velenje že zlilo z
naselji Konovo, Pesje in Šalek. Tako se je na komaj 11% celotne površine Šaleške doline
skoncentrirala večina vsega prebivalstva (Poles, 1996).
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4.
PRIMERJAVA
VELENJA
FUNKCIONALISTIČNIMI MESTI

Z

NEKATERIMI

4.1 NOVA GORICA
4.1.1 NASTANEK IN RAZVOJ
Po 2. svetovni vojni je bil na mirovni konferenci v Parizu sprejet francoski predlog razmejitve
med Jugoslavijo in Italijo, po katerem je Gorica pripadla Italiji. Kmalu po tem so se začele
pojavljati ideje, da bi z izgradnjo novega mesta na ozemlju Sloveniji nadomestili izgubo
Gorice (Mlinar, 1983).
Na izbor lokacije Nove Gorice v neposredni bližini Gorice sta vplivala predvsem dva razloga,
to sta zelo ugodna prometna lega (križišče dveh starih prometnih poti, to je vipavske, ki je
predstavljala povezavo med Panonsko nižino in Italijo, in predilske, ki je Alpe povezovala z
morjem) ter tradicija (izmenjava dobrin med regijami) (Bukovič, 2006).
Izgradnja Nove Gorice predstavlja osrednje delo in vrh slovenskega urbanizma v prvem
povojnem obdobju. V novozgrajenem mestu se uresničijo želje po socialističnem mestu v
parku, polnem sonca, prostranosti in zelenja (Pogačnik, 1983).
Prve skice za Novo Gorico je pripravil arhitekt Božidar Gvardjančič, dokončno verzijo
urbanističnega načrta za novo mesto pa je leta 1948 izdelal arhitekt Edvard Ravnikar. Avtor je
v svojem načrtu sledil Le Corbusier-ju, v Marseillesu in Aix en Provence je občudoval široke
drevorede s platanami (Mlinar, 1983). Uporabil je princip cestnega križa z razdelitvijo
bistvenih mestnih con ob njem. Po teoriji mesta, se delitev na štiri strani cestnega križa ujema
s štirimi osnovnimi mestnimi conami, to so center, stanovanjska, industrijska in rekreacijska
cona, vse dokler njihova velikost ni pretirano velika (Bukovič, 2006).
Ortogonalna zasnova prometne mreže Nove Gorice je po načrtu orientirana v smeri sever –
jug (Pogačnik, 1983), magistrala naj bi s tem postala nosilec centra, njen zgornji del
rekreacijska površina, levi krak stanovanjski del in desni industrijski. Tako naj bi nastal center
mediteranskega tipa, ob skoraj dva kilometra dolgi ravni cesti, z gosto zasaditvijo platan, z
javnimi zgradbami ob robu in na pločnik odprtimi poslovalnicami (Bukovič, 2006).
Graditev novega mesta se je začela z velikim zanosom, poleg gradbenih podjetij so se gradnje
lotile tudi mladinske delovne brigade, katerim so se občasno pridružili tudi prostovoljci iz
širšega zaledja (Mlinar, 1983).
Ravnikarjeva zasnova mesta v parku je danes aktualna predvsem zaradi spremembe odnosa
do kvalitet življenja. Veliko sonca, zelenja in prostih zunanjih površin, ki jih ta tip mesta
omogoča, postaja vse pomembnejše za prebivalce mesta. Po omenjenem načrtu pa so v Novi
Gorici zgradili zelo malo (Bukovič, 2006).
Leta 1952 je bila zaradi bistvenega zmanjšanja finančnih sredstev gradnja Nove Gorice že
močno skrčena. Od tu naprej se je morala graditev mesta opirati le še na zelo šibke lokalne
vire in gospodarstvo (Mlinar, 1983). Posledica vsega tega je bilo tudi odstopanje od prvotnega
Ravnikarjevega urbanističnega načrta (Bukovič, 2006).
Konec 50-ih let so tako sprejeli nov urbanistični načrt mesta, ki sta ga izdelala arhitekta
Vilijem Strmecki in Gvardjančič in je služil kot nova zasnova za izgradnjo Nove Gorice
(Mlinar, 1983). Bistveno spremembo v urbani prostor, ki ga formirajo bloki, je pomenila
predvsem uvedba manjšega bloka in individualne gradnje v neposredno bližino mestnega
središča. Mesto v parku je s tem postalo mesto zelenic in privatnih vrtičkov (Bukovič, 2006).
Začela so se vse večja odstopanja od osnovne urbanistične zamisli (Pogačnik, 1983).
Vse je kazalo, da je dinamična rast novega mesta le še preteklost, že sredi šestdesetih let pa se
je pričelo novo obdobje izredno hitrega gospodarskega in družbenega razvoja (Mlinar, 1983).
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Konec sedemdesetih let so v Novi Gorici razpisali natečaj za idejno urbanistično rešitev
centralnega dela mesta, kar je bil eden zadnjih posvetov za rešitev urbanističnega razvoja
centra mesta. V 70-ih in 80-ih letih so v mestu gradili visoke stanovanjske stolpnice, nato je v
90-ih letih sledilo obdobje stagnacije gradnje, ki pa mu je zopet sledilo živahnejše obdobje. V
zadnjih desetih letih so tako zgradili več stanovanjskih blokov, novo gledališče, knjižnico…,
kar kaže na to, da rast Nove Gorice še ni zaključena (Bukovič, 2006).

4.1.2 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED VELENJEM IN NOVO GORICO
Velenje in Nova Gorica sta edini modernistični mesti v Sloveniji, zato je smiselno izpostaviti
najpomembnejše podobnosti in razlike med obema mestoma.
Obe mesti sta nastali po 2. svetovni vojni, povsem načrtno, vendar iz različnih razlogov.
Gradnje Nove Gorice ni pogojevala že prisotna gospodarska dejavnost, ampak so mesto začeli
graditi predvsem zaradi izgube Gorice. Nova Gorica je bila v osnovi predvsem upravno
središče, ki je mobiliziralo sredstva tudi za gospodarski razvoj (Mlinar, 1983).
V Velenju je bila situacija povsem nasprotna. Vloga premogovnika je bila močnejša kot vloga
obstoječega mestnega naselja Šoštanj in tako je pravzaprav premogovnik pogojeval izgradnjo
mesta (Mlinar, 1983).
V prvotnih urbanističnih načrtih obeh mest je zaznati močan vpliv funkcionalistične
miselnosti in njenega glavnega predstavnika Le Corbusierja. Obe mesti sta torej zasnovani po
načelih t.i. sodobnega mesta v parku, kjer je poudarjen pomen zelenih površin in »teorija
coninga« oziroma ločevanja površin glede na funkcije (delo, stanovanje, prosti čas).
V začetnih fazah razvoja je gradnja obeh mest še sledila omenjenim načelom funkcionalizma.
Država je veliko pozornosti namenila izgradnji obeh mest, ki sta ji bili v velik ponos, obe
mesti sta se gradili tudi s prostovoljnim delom okoliških prebivalcev. Kmalu po začetni
evforiji, predvsem od šestdesetih let dalje, se je tako v Velenju kot v Novo Gorici gradnja vse
bolj odmikala od prvotnih idejnih načrtov in funkcionalističnih načel.
Tako Velenje kot Nova Gorica sta mladi, novi mesti, kljub temu pa se ne enemu ne drugemu
ni uspelo izogniti dvema značilnima problemoma sodobnih mest, to sta (Mlinar, 1983);
-

onesnaženost okolja, škodljivi plini ter hrup zaradi industrije in prometa in
zamiranje nekaterih stanovanjskih predelov, ki postajajo t.i. spalna naselja.

Problem močne onesnaženosti okolja v Velenju, ki jo je v preteklosti povzročila TE Šoštanj,
so do danes zelo uspešno rešili, vendar pa se povečuje onesnaženost okolja zaradi
naraščajočega prometa, ki je pereča tema tudi v Novi Gorici.
Obe mesti, Velenje in Nova Gorica, sta že zelo zgodaj dosegli in presegli minimalne kriterije
obstoja mestnih naselij, vendar mnogi menijo, da nobeno od omenjenih mest ni neka
zaključena celota, nima svoje lastne identitete ali »duše mesta«, s katero bi se prebivalci lahko
identificirali. Prav tako sta obe mesti novi, brez tradicije, veliko je priseljencev in mladega
prebivalstva, kar kaže na to, da ne Nova Gorica in ne Velenje še nista izoblikovani kot mesto
v pravem pomenu besede (Mlinar, 1983).
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4.2 ZLIN (Češka)
Velik del industrijskega mesta Zlin na Češkem je bil prenovljeno v poznih 30-ih letih 20.
stoletja. Prenova je potekala po načrtih arhitekta Frantiseka L. Gahure, ki se je zgledoval po
funkcionalistični ideologiji in Le Corbusierjevem konceptu »La Villae Radieuse« oziroma
»mestu, ki žarči« (www.geocities.com,...2007).
Kot je mesto Velenje nastalo zaradi premogovnika, tako je velik del mesta Zlin nastal zaradi
tovarne čevljev Bata. Zgradili so tovarniške hale, šole, bolnišnico, filmski studio, verjetno
najbolj reprezentativen del t.i. »Bata arhitekture« pa so delavska naselja, zgrajena za
zaposlene v Bati (www.mestozlin,..., 2007). Preproste, škatlam podobne rdeče hiše, so še
danes med najbolj uglednimi v mestu (www.geocities.com,...2007).
FOTOGRAFIJA 7: Delavsko naselje zaposlenih v tovarni Bata v Zlinu

Vir: http://www.mestozlin.cz/en/page/20115.city-architecture-zlin/ (citirano, 12.12.2007)
4.3 CHANDIGARH (Indija)
Načrt za mesto Chandigarh v Indiji je izdelal najbolj znan predstavnik funkcionalizma, Le
Corbusier. Chandigarh je zasnovan kot t.i. »mesto v parku oz. zeleno mesto«, v katerem so
zgradbe postavljene med zelene površine (www.time.com,...,2007). Mesto ima središče z
vladnimi stavbami, sledijo mu stanovanjska območja, le-tem pa industrijska območja.
Stanovanjska območja so med seboj ločene, samozadostne enote oziroma soseske, ki nudijo
prostor za življenje, delo in prosti čas (http://en.wikipedia.org,…, 2007). V mestu je načrtno
urejen tudi prometni sistem (www.time.com,...,2007).
Tudi med Chandigarhom in Velenjem lahko najdemo določene podobnosti in razlike. Tako v
načrtu za Chandigarh, kot v prvotnih načrtih za Velenje, je zelo poudarjen pomen zelenih
površin in kvalitete bivanja prebivalcev. V obeh mestih se uveljavlja t.i. koncept soseske, kot
samozadostne, ločene enote, vendar se je ta koncept v Velenju uveljavil v poznejših fazah
razvoja mesta. V obeh mestih so stanovanjske površine ločene od industrijskih, posebna, prav
tako ločena, enota pa je tudi mestno središče.
34

FOTOGRAFIJA 8: del mesta Chandigarh

Vir: http://travel.webshots.com/photo/2508069220101551477qPjWDp (citirano, 13.12.2007)
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5. PROSTORSKI RAZVOJ IN PREOBRAZBA VELENJA

5.1 PRIKAZ PROSTORSKE PREOBRAZBE MESTA
Del Šaleške doline, kjer je nastalo mesto Velenje ter kjer se je zaradi rudarjenja površje
pogreznilo, se je v razmeroma kratkem času (nekaj desetletij) prostorsko in funkcijsko
povsem spremenil. Obsežnih kmetijskih površin, ki so se nekdaj nahajale na tem predelu,
danes praktično ni več, na njihovem mestu pa stojijo stavbe in druga infrastruktura, ter tri
velika jezera. Procesa industrializacije in urbanizacije dela doline sta popolnoma preobrazila
pokrajino, poleg spremembe funkcije in izgleda pa so vse spremembe pustile tudi družbene
posledice.
Po urbanistični teoriji urbanizacija (preobrazba pokrajine iz podeželske v mestno) kot proces
poteka v več fazah: urbanizacija, suburbanizacija, dezurbanizacija in reurbanizacija (Poles,
1996). Vse stopnje se na primeru mesta Velenje kažejo precej očitno.

SLIKA 7: Velenje med obema vojnama

SLIKA 9: Velenje okoli leta 1980

SLIKA 8: Velenje okoli leta 1966

SLIKA 10: Velenje leta 1996

Vir: Poles, 1996
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Prvo stopnjo v razvoju mesta Velenje – urbanizacijo, bi lahko časovno opredelili z obdobjem
od konca druge svetovne vojne, do leta 1966. V dobrih dvajsetih letih sta bila zgrajena
zgoščeno stanovanjsko območje in mestno središče.
Gradili so predvsem na območju severno in južno od Kidričeve ceste, ob Tomšičevi cesti, z
enodružinskimi hišami je bilo pozidano pobočje pod cerkvijo Sv. Martina, stanovanjska
gradnja se je razširila tudi na območje južno od reke Pake (os med Velenjskim in Šaleškim
gradom). Nastajalo je novo, moderno mesto, »idealno mesto idealnega družbenega reda«.
(Poles, 1996).
Leta 1966 je prišlo do krize v rudarstvu, ki je vplivala tudi na razvoj mesta Velenje. Zastala je
kolektivna gradnja, močno pa se je razmaknila enodružinska gradnja v bližini mesta
(Šmartno, Konovo, Šalek – Gorica). To je že začetek druge faze – suburbanizacije (Poles,
1996). Hkrati s tem procesom pa se je pričel tudi proces dezurbanizacije, saj so se konec
šestdesetih let začela merila, ki so do tedaj oblikovala razvoj mesta in stanovanjske gradnje,
počasi rušiti. Nova, cenejša in tehnološko hitrejša industrijska gradnja je omogočala hitro
izgradnjo večnadstropnih blokov, pozabljalo se je na kvaliteto bivanja, zelene površine,
pešpoti. Začelo se je obdobje kvantitativne, nehumane, industrijske stanovanjske izgradnje.
Tudi enodružinska gradnja ni upoštevala dotedanjih urbanističnih meril. Hiše, ki so sicer
imele enoten projekt, so bile med seboj zelo različne (različne kritine, ograje, vhodi,
stopnice…) (Vučina, 2000). Razvoj mesta v tem obdobju je spremljajo megalomanstvo
(ogromna proizvodnja rudnika, močno onesnaževanje okolja, slabo urejen prometni sistem,
dehumanizirano okolje sosesk…) (Poles, 1996).
Od srede šestdesetih let do konca osemdesetih let sta torej vzporedno potekala procesa
suburbanizacije in dezurbanizacije.
Zaradi omejujočih dejavnikov in pomanjkanja prostora za širitev oziroma rast mesta Velenje
se je že v drugi polovici osemdesetih let, predvsem pa po letu 1990 (obdobje
postmodernizma), začela nova faza v razvoju mesta, t.i. reurbanizacija, ki poteka še danes. V
tej fazi je razvoj usmerjen predvsem v bolj smotrno rabo prostora, ki se kaže v zgoščanju in
ureditvi že obstoječih urbanih območij. Pri prenovi in urejanju urbanih območij gre tudi za
izboljšanje bivalnih razmer, oskrbe ter s tem kvalitetnejšemu bivalnemu okolju, ki omogoča
večjo kakovost življenja prebivalcev.
Tak razvoj so predvideli že v Družbenem planu za občino Velenje za obdobje od 1986 –
2000, kjer so zapisali, da varovanje dobrin splošnega pomena, ob upoštevanju prostorskih in
ekoloških problemov narekuje, da se razvoj Velenja ne usmerja več v ekstenzivni prostorski
razvoj, pač pa se smotrneje izrabi obstoječo urbano strukturo z zgostitvijo, zapolnitvami in
prenovo. S tem je širjenje mesta tako rekoč zaključeno, vsi sodobni posegi v prostor pa so
namenjeni notranji prenovi in zorenju mesta.
Najpomembnejši prispevek, ki ga je obdobje postmodernizma dalo mestu Velenje, je torej
ponovno odkritje, da Velenje ni le skupek individualnih zgradb, ampak je bilo načrtovano kot
sodobno mesto v parku. Kljub temu pa v novejšemu razvoju Velenja ne gre dosledno vračanje
k staremu urbanističnemu konceptu, ampak gre za nov načrt, ki se celostno ne navezuje na
vizijo mesta iz šestdesetih let (Poles, 1996).
Poleg nekaterih novih zgradb, ki so nastale v postmodernem arhitekturnem stilu, je
postmoderna na novo ovrednotila tudi staro arhitekturo. Tako so povsem obnovili Velenjski
grad, prenovili Staro Velenje, Šaleški grad pa zavarovali pred nadaljnjim propadanjem.
Spremenilo se je tudi oblikovanje enodružinskih hiš (primer je zaselek pri gostilni Zajc)
(Poles, 1996).
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Zaradi pomanjkanja mestnega prostora za nove stanovanjske soseske so že v osemdesetih
letih začeli s stolpiči zgoščati mestno tkivo. Leta 1986 je bil sprejet zazidalni načrt za
področje »Ob parku«, kjer so stali že dotrajani in za bivanje neprimerni rudniški provizoriji.
Na tem mestu so načrtovali tri troetažne bloke s 139 stanovanji, ki so tako nudili bolj humano
bivalno okolje, obenem pa se je ogromno merilo velikih sosesk zopet bolj približalo človeku.
V Selah so predvideli večji kompleks blokov, vendar so zaradi slabega zanimanja zgradili le
dve od petih lamel (Poles, 1996).
FOTOGRAFIJA 9: Bloki v Selah

Foto: Tina Prauhart, 2008
Kot smo že omenili, gre v primeru Velenja oziroma velikega dela Šaleške doline za precejšnjo
prostorsko kot tudi funkcijsko preobrazbo pokrajine. Obsežne kmetijske površine so izgubile
svojo funkcijo, nadomestile so jih pozidane površine, znotraj ugrezninskega območja pa so
nastala jezera. Iz nekdanjega trga Velenje je nastalo danes peto največje mesto v Sloveniji.
Prostorski razvoj mesta Velenje in preobrazbo pokrajine vzhodnega dela Šaleške doline lahko
najbolj nazorno prikažemo s primerjavo fotografij iz različnih obdobij, zato smo se odločili za
uporabo te metode. Fotografije iz starejših obdobij smo pridobili v Muzeju Velenje, današnje
stanje pa smo fotografirali sami. Zajeli smo obdobje od začetka petdesetih let do danes.
Spodnje fotografije zajemajo območje od Starega Velenja proti gradu Šalek. Prikazujejo
preobrazbo pokrajine zahodno od Šaleške ceste med leti 1952 in 1975. Na prvi fotografiji je
ob cerkvi vas Staro Velenje, levo od Šaleške ceste pa so obsežne kmetijske površine. Do
začetka 60-ih let so del območja že pozidali in zgradili del mestnega središča, leta 1975 pa je
bilo območje pozidano še v večji meri. Na zadnji fotografiji že opazimo večnadstropne
stanovanjske bloke, ki so začeli nastajati konec 60-ih let, ko je zaradi velike potrebe po novih
stanovanjih v ospredje stopilo načelo kvantitete pred kvaliteto. V manj kot dvajsetih letih sta
se na tem območju prostor in njegova funkcija popolnoma spremenila. Kmetijske površine
(njive in travniki), ki so zahodno od Šaleške ceste obstajale vse do začetka 50-ih let, so se v
veliki meri preobrazile v pozidana zemljišča.
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FOTOGRAFIJA 10: Velenje, 1952

FOTOGRAFIJA 11: Velenje, začetek 60-ih let

Vir: Arhiv Muzeja Velenje
Vir: Foto Pajk; hrani Arhiv Muzeja Velenje
FOTOGRAFIJA 12: Velenje, 1975

Vir: Arhiv Muzeja Velenje

Naslednji dve fotografiji sta fotografirani iz Velenjskega gradu in prikazujeta območje
vzhodno in južno od cerkve Sv. Martina. Prva fotografija je iz leta 1954, ko je bilo to območje
skoraj v celoti nepozidano in namenjeno kmetijski rabi. Konec 50-ih let se je začela pozidava
proti južnemu delu doline. Z enodružinskimi hišami so pozidali območje vzhodno in južno od
cerkve Sv. Martina, južno od njih so nastajale večstanovanjske stavbe. Novozgrajeni objekti v
smeri proti južnemu delu doline so zasedli dolinsko dno.
Okolica cerkve Sv. Martina je bila torej do sredine 50-ih let namenjena pretežno kmetijski
rabi, skozi čas pa sta se prostor in njegova funkcija spreminjala in danes je na tem delu
strnjeno naselje enodružinskih hiš.
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FOTOGRAFIJA 13: Velenje, pogled z Velenjskega gradu, 1954

Vir: Foto Pajk; hrani Arhiv Muzeja Velenje
FOTOGRAFIJA 14: Velenje, pogled z Velenjskega gradu, 2008

FOTO: Tina Prauhart, 2008
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Na spodnjih dveh fotografijah je prikazano območje zahodno in južno od cerkve Sv. Martina
in njegova preobrazba v dobrih 50-ih letih. Leta 1952 je bilo to pretežno kmetijsko območje
njiv in travnikov.
Konec 50-ih let so tik ob gozdu začeli graditi enodružinske hiše, na pobočju pod njimi so
nastajali t.i. vila bloki. Ob ravni Kidričevi cesti so nastajale vrstne hiše, južneje pa je ob
Tomšičevi cesti začelo nastajati mestno središče. Tudi v tem primeru fotografiji prikazujeta
očitno preobrazbo prostora v razmeroma kratkem časovnem obdobju, ko je iz kmetijske
pokrajine nastala izrazito urbanizirana pokrajina.
FOTOGRAFIJA 15: Pogled proti cerkvi Sv. Martina, 1952

Vir: Foto Pajk; hrani Arhiv Muzeja Velenje
FOTOGRAFIJA 16: Pogled proti cerkvi Sv. Martina, 2008

FOTO: Tina Prauhart, 2008
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Na zadnjih dveh fotografijah, s pomočjo katerih smo poskušali prikazati razvoj mesta Velenje
in preobrazbo pokrajine vzhodnega dela Šaleške doline, je območje zahodno in vzhodno od
Šaleške ceste. Konec 70-ih je bilo območje zahodno od ceste že deloma pozidano, na
severovzhodnem delu se je v tem času že izoblikoval del naselja Gorica. V tem obdobju so
začeli pospešeno graditi ogromne večstanovanjske stavbe, t.i. stanovanjske silose, znotraj
dobro zasnovanega mestnega tkiva so nastajali betonski deli s številnimi stanovanji. V
obdobju od leta 1978 – 2008 so zahodno od Šaleške ceste vse proste površine pozidali z
večstanovanjskimi objekti in drugimi objekti družbenega pomena. Naselje Gorica se je v tem
obdobju razširilo, vzhodno od Šaleške ceste pa se stanje ni bistveno spremenilo, ostaja
travnik, ki ima predvsem rekreacijsko funkcijo.
FOTOGRAFIJA 17: Velenje, 1978

Vir: Arhiv Muzeja Velenje
FOTOGRAFIJA 18: Velenje, 2008

Foto: Tina Prauhart, 2008
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5.2 PREOBRAZBA POKRAJINE ZARADI INTENZIVNEGA PREMOGOVNIŠTVA
Premogovništvo je v Šaleški dolini in še posebej v mestu Velenje povzročilo mnoge
spremembe. Zaradi premogovništva je mesto sploh nastalo, premogovnik je nudil delovna
mesta, zaradi katerih so se prebivalci priseljevali. Ena najvidnejših posledic premogovništva v
pokrajini pa je ugrezanje površja. Na delu, kjer se je površje ugreznilo, je prišlo do očitne
prostorske kot tudi funkcijske preobrazbe pokrajine.
5.2.1 UGREZANJE POVRŠJA IN ZNAČILNOSTI UGREZNINSKEGA OBMOČJA3
Lignit so v Šaleški dolini pričeli kopati že konec 19. stoletja, ko pa se je po 2. svetovni vojni
izkop začel naglo povečevati, so se začele kazati tudi prve negativne posledice v pokrajini in
med njimi je najvidnejše prav hitro ugrezanje površja.
Povprečno se površje pogrezne od 2 – 5 (6) metrov letno, najgloblji deli pa so se pogreznili že
za okoli 100 metrov (Šterbenk et al., 2004).
FOTOGRAFIJA 19: Ugreznjeno površje

Vir: Šterbenk, 1999
Glavni razlog za hitro ugrezanje površja je geološka zgradba dela nad lignitnim slojem
(krovnine), ki ga sestavljajo pliocenski in kvartarni sedimenti (gline, glinavci in peski), ki so
precej nestabilni in se po izkopu premoga hitro sesedejo. Sedimenti so večinoma neprepustni
za vodo in ko najgloblje dele ugreznin zalije voda, začnejo nastajati jezera. Na ta način so
tako nastala ugrezninska jezera v Šaleški dolini (Šterbenk, 1999).

3

Ko govorimo o preoblikovanju pokrajine zaradi ugrezanja oziroma o ugrezanju površja, se
nam zdi smiselno obravnavati celotno območje, kjer prihaja do ugrezanja površja, in ni
omejeno le na območje mesta Velenje, ampak obsega širše območje – osrednji del Šaleške
doline.
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SLIKA 11: Shematski prikaz ugrezanja površja in nastanka jezer

Vir: Šterbenk, 1999
Ugrezninsko območje, ki poleg že ugreznjenega površja obsega še površje predvidenega
ugrezanja, po opredelitvi Zavoda za urbanizem Velenje obsega 1.244 ha (Šterbenk, 1999).
Omenjeno območje ne leži le nad lignitnim slojem, temveč obsega tudi obrobje, kjer je
ugrezanje mogoče zaznati. Območje ugrezanja leži na nadmorski višini med 350 in 470 metri
in zajema večinoma dno Šaleške doline, nekaj pa ga sega tudi v gorice na severni strani
(Šterbenk, 1999)
Ugreznjeno območje v Šaleški dolini se je povečevalo s povečevanjem izkopa lignita. Do leta
1950 so ugreznine merile le dobrih 50 ha, v naslednjih petdesetih letih pa je ugrezanje zajelo
že več kot 600 ha, od tega se je tretjina, okoli 200 ha, ojezerila (Šterbenk, 1998).
V začetku 80-ih let so v velenjskem premogovniku izkopali letno okoli 5 milijonov ton
premoga, kar je povzročilo, da so se ugreznine vsako leto povečale za 4 milijone m3. V 90-ih
letih se je letni izkop lignita ustalil pri štirih milijonih ton in tako od takrat naprej nastane
letno okoli 3 milijone m3 ugreznin (Šterbenk, 1999).
Prostornina ugrezninske kotanje je leta 2005 merila nekaj več kot 120 milijonov m3 in je
zavzemala dobrih 6 km2 površine (www.velenje.si,..., 2008).
Že pred pričetkom premogovništva je na ugrezninskem območju prevladovala kmetijska raba
zemljišč. Največje in najkvalitetnejše njivske površine so bile na Družmirskem polju, na
območju katerega se danes nahaja Družmirsko jezero (Šterbenk, 1998).
Zaradi lege ugrezninskega območja na samem dolinskem dnu je v preteklosti tu nastalo več
agrarnih naselij (Škale, Pesje, Preloge, Družmirje, Gaberke, Metleče), v njem pa leži tudi
manjši del urbanega Velenja in precej večji del Šoštanja. Mesto Velenje je prav zaradi
premoga potisnjeno na zgornji rob Šaleške doline (Šterbenk, 1999).
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KARTA 10: Pridobivalni prostor Premogovnika Velenje in ugreznjeno območje Šaleške
doline

Vir: ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave

5.2.2 NASTANEK JEZER
V Šaleški dolini so po tem, ko se je zaradi izkopavanja lignita začelo površje ugrezati in so
najgloblje dele ugreznin zalili vodotoki, nastala jezera. Sprva so nastajala manjša jezerca, ki
so jih domačini imenovali »tajhti«. Kasneje so dve zasuli s pepelom, enega s komunalnimi
odpadki, eno pa je postalo del Velenjskega jezera. Danes so tako v Šaleški dolini tri jezera,
katerih nastanek pa ni pogojen le z neprepustno podlago, pomemben je tudi podatek, da na
omenjenem območju padavine presegajo izhlapevanje (Šterbenk, 1999).
Jezera so pretočna, antopogenega nastanka in po starosti dokaj mlada, saj so v veliki meri
nastala šele po 2. svetovni vojni. Leta 2004 so jezera predstavljala približno tretjino
prostornine ugrezninske kotanje (41,1 milijona m3) in prav tako približno tretjino površine
ugreznine (2,1 km2) (Šterbenk et al., 2004).
Čeprav so vsa jezera nastala iz istega vzroka in na enak način ter ležijo dokaj blizu skupaj, se
med seboj kar precej razlikujejo. Razlike se kažejo predvsem v velikosti, starosti, globini,
nadmorski višini gladin, pa tudi v kakovosti. Vzrok za to so predvsem nenehni človekovi
vplivi, ki so pri jezerih povzročili različne spremembe (Šterbenk, 1999). Skladno z razlikami
med jezeri pa je predvidena tudi različna raba jezer in njihovih bregov (Šterbenk et al., 2004).
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KARTA 11: Spremembe vodne mreže in nastajanje jezer v Šaleški dolini

Vir: ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave
5.2.2.1 ŠKALSKO JEZERO
Najstarejše in danes najmanjše je Škalsko jezero, ki je nastalo v zgornjem delu spodnjega toka
Lepene. Začelo je nastajati že pred drugo svetovno vojno, takoj po njej je obsegalo nekaj več
kot 5 ha, danes pa skoraj 17 ha. Izmed vseh Šaleških jezer leži najvišje, na nadmorski višini
373 m, z globino dobrih 20 m pa je precej plitvejše od Velenjskega in Družmirskega jezera.
Na celotnem območju jezera je izkopavanje zaključeno, prav tako tudi pogrezanje, zato se
jezero dimenzijsko ne bo več spreminjalo (Šterbenk, 1998).
5.2.2.2 VELENJSKO JEZERO
Vzhodno od Škalskega jezera je nastalo Velenjsko jezero, ki ima dva pritoka, to sta Lepena in
Sopota. Nastajati je pričelo po drugi svetovni vojni, hitro se je večalo od sredine šestdesetih
let, od srede osemdesetih let dalje pa se le rahlo povečuje (Šterebnk, 1998). S površino blizu
1,4 km2 in s prostornino 27,7 milijonov m3 je največje jezero v Šaleški dolini in med večjimi
v Sloveniji. Dolgo je 1,4 km in široko 1,3 km, globoko pa okoli 55 metrov (Šterbenk et al.,
2004). Večina jezerskih bregov je že delno ali povsem umirjena, saj je izkopavanje premoga
intenzivno le še pod zahodnim bregom, kjer pa ugreznine sproti zasipavajo s pepelom, ki
nastane pri kurjenju lignita v TE Šoštanj. Večjih sprememb v prostornini, površini in obliki
Velenjskega jezera torej ni pričakovati (Šterbenk, 1998).
Velenjsko jezero je bilo v preteklosti močno kemijsko onesnaženo, saj je vanj do leta 1994
tekla voda, s katero so na območje ugreznin transportirali pepel iz Šoštanjske termoelektrarne.
Jezero je bilo izredno alkalno (pH 12), zato življenja v njem skoraj ni bilo (Šterbenk et al.,
2004). Iz jezera je alkalna voda odtekala po jezernici v reko Pako, ki je bila posledično prav
tako močno onesnažena (Šterbenk, 1998).
Razmere so se izboljšale po letu 1994, ko so zaprli krogotok transportne vode in tako le-ta ni
več odtekala v jezero, ampak se je vračala v elektrarno (Šterbenk et al., 2004).
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5.2.2.3 DRUŽMIRSKO JEZERO
Jezero je začelo nastajati leta 1975 in je tako najmlajše med Šaleškimi jezeri. Leta 2005 je
obsegalo več kot 63 ha in vsebovalo skoraj 15,3 milijonov m3 vode (www.velenje.si,...,2008).
Jezero je nastalo v spodnjem toku reke Velunje, na Družmirskem polju.
Ime je dobilo po vasi Družmirje, ki je nekdaj stala na tem delu. Z globino 83 metrov je
najgloblje ne le med Šaleškimi jezeri, temveč v Sloveniji nasploh. Zaradi nadaljnjega
izkopavanja lignita na tem delu se bo Družmirsko jezero še bistveno povečalo in naj bi po
načrtih Premogovnika Velenje do leta 2020 obsegalo blizu 170 ha površine (Šterbenk, 1998).
Družmirsko jezero ima v Šaleški dolini velik pomen, saj je, zlasti ob nizkih pretokih Pake,
glavni vir tehnološke vode za termoelektrarno (Šterbenk et al., 2004).

5.2.3 REKULTIVACIJE
V Šaleški dolini so izkopavanje premoga in z njim povezani posegi človeka v naravno okolje
povzročili porušitev prvotnega ravnotežja. Sprva so imeli domačini do ugreznin in jezer zelo
odklonilen odnos, uporabljali so jih za odlagališča odpadkov. Počasi pa se je prebujala zavest,
da je naravno okolje nekaj dragocenega in ga je potrebno ohranjati ter varovati. Območjem,
prizadetim zaradi premogovništva, so namenjali vedno večjo pozornost in začeli s celovitim
in usmerjenim razvojem spreminjati podobo pokrajine. Z rekultivacijami so iz površin, ki so
zaradi premogovništva izgubile svojo prvotno funkcijo, ustvarili privlačno objezersko
pokrajino, ki nudi možnosti za razvoj športno – rekreacijskih dejavnosti. Seveda pa je pri
vsem tem potrebno upoštevati nosilnost okolja in načrtovane dejavnosti razvijati v omejenem
obsegu.

FOTOGRAFIJI 20, 21: Ugreznjeno in ojezerjeno območje pred rekultivacijo in po njej

Vir: ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave
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Prvo območje, ki so ga rekultivirali, je bila okolica Škalskega jezera (takrat se je to jezero še
imenovalo Velenjsko jezero) (Šterbenk, 1998). Z udarniškim delom so v petdesetih letih
zgradili restavracijo Jezero in uredili rekreacijsko območje v okolici jezera (Kljajič, 1999).
Ker pa niso izkopali vsega premoga pod površjem, so ga v osemdesetih začeli ponovno
izkopavati in tako se je rekreacijsko območje pogreznilo (Šterbenk, 1998).
Novemu turistično – rekreacijskemu centru so namenili površine ob Velenjskem jezeru.
Zgradili so novo restavracijo, ob kateri je nastalo Turistično jezero, ki je bilo namenjeno
kopalcem v času, ko Velenjsko jezero zaradi prevelike onesnaženosti ni bilo primerno za
kopanje. Konec osemdesetih let so ob njem zgradili teniška igrišča. Obenem je na dvignjenem
jugovzhodnem delu Velenjskega jezera začelo nastajati vrtičkarsko naselje Kunta - Kinte
(Šterbenk, 1998). Ko se je konec devetdesetih let kakovost Velenjskega jezera izboljšala, so
Turistično jezero zasuli s pepelom in danes je na tem mestu prostor za velike večnamenske
prireditve. V neposredni bližini Velenjskega jezera pa so še igrišča za odbojko na mivki in
košarko, prostor za piknike, pokrita športna dvorana, avtocamp in urejeno parkirišče. Okoli
Škalskega jezera in dela Velenjskega jezera so speljane poti, namenjene hoji, kolesarstvu in
ježi.
Otvoritev novega rekreacijsko – športnega centra Jezero je bila junija leta 1992 (Kljajič,
1999).
5.2.4 IZSELJEVANJE PREBIVALSTVA
Ugrezanje površja ni le preobrazba prostora in funkcije prostora, ampak povzroča tudi
družbene spremembe, saj se je zaradi tega v Šaleški dolini moralo preseliti več kot 1500
prebivalcev. (Šterbenk, 1999).
Neposredno na ugrezninskem območju sta stali naselji Družmirje in Preloge, ki so ju zaradi
ugrezanja morali izprazniti oziroma odstraniti. Na delih Prelog, ki se niso pogreznili, danes
stojijo rudniški in elektroenergetski objekti, Družmirje pa je zalilo Družmirsko jezero. Druge
vasi (Škale, Pesje, Gaberke, del Šoštanja in manjši del Velenja) ležijo na robu ugrezninskega
območja in premogovništvo je prizadelo le dele, ki so segali vanj (Šterbenk, 1998).
Nasploh je praznjenje značilno za celotno ugrezninsko območje, saj je že več let pred
pričetkom izkopavanja prepovedana gradnja novih hiš in obnavljanje starih, temu pa kasneje
sledi popolno praznjenje območja in izginjanje naselij oziroma njihovih delov (Šterbenk,
1998).
V Družmirju je bilo leta 1953 547 prebivalcev, leta 1981 pa že 92 prebivalcev manj. V
začetku osemdesetih let so pod njim začeli intenzivno kopati premog in vas je v naslednjih
desetih letih praktično izginila, saj je bilo ob popisu leta 1991 v Družmirju le še 21
prebivalcev, zadnjo družmirsko hišo pa so porušili leta 1998 (Šterbenk, 1999). Vasi Družmirje
danes ni več, prav tako je jezero zalilo tudi rodovitne kmetijske površine Družmirskega polja.
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FOTOGRAFIJA 22: Osrednji del Družmirja in Družmirsko polje leta 1976

Vir: ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave
FOTOGRAFIJA 23: Preostanek Družmirskega polja dobrih dvajset let kasneje

Vir: ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave
Večina Pesja je bila, preden so zgradili jašek v Prelogah, na desnem bregu reke Pake, kasneje
pa se je moralo prestaviti na levi breg reke. Nekoč je bilo to agrarno naselje, danes pa povsem
urbanizirano spalno naselje Velenja. Podobno so bile Škale nekdaj razloženo naselje, danes pa
izrazito spalno naselje enodružinskih hiš (Šterbenk, 1998).
Obsega odseljevanja ljudi z ugreznjenega območja natančno ne moremo določiti, saj so mnogi
ljudje ostali v istih naseljih, vendar v novih delih na robu območja ugrezanja. Po številu
porušenih hiš in ostalih podatkih pa je ocenjeno, da se je iz Družmirja odselilo 550 ljudi, iz
Prelog okoli 200, iz Škal nekaj več kot 250, iz Pesja vsaj 150, iz Šoštanja več kot 300 in iz
Gaberk 50 ljudi. Tako dobimo približno oceno, da se je zaradi premogovništva iz
ugrezninskega območja odselilo že več kot 1500 ljudi (Šterbenk, 1999).
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PREGLEDNICA 2: Število prebivalcev v naseljih ugrezninskega območja
KRAJ
l. 1948
l. 1953
l. 1961
l. 1971
547
473
426
Družmirje 498
345
391
499
523
Gaberke
821
710
794
909
Pesje
144
202
130
115
Preloge
680
723
680
724
Škale
2171
2592
2886
3559
Šoštanj
1863
2794
6309
11751
Velenje
* Pesje v uradni statistiki od leta 1981 prištevajo k Velenju
** naselje je izginilo zaradi premogovništva

l. 1981
461
585
*
**
716
3166
22778

l. 1991
21
656
*
**
800
3100
27337

l. 2002
**
673
*
**
843
2793
267424

Vir: www.stat.si, 2008

5.2.5 POŠKODBE POVRŠJA INFRASTRUKTURE
Poleg celotnih naselij je zaradi ugrezanja površja poškodovana tudi druga infrastruktura
(ceste, železniške proge, kanalizacije, vodovodi, električni vodi…).
Od leta 1947 je bilo uničenih več kot 20 km cest, več kot 5 km železniške proge ter ranžirni
postaji Stari jašek in jašek Preloge. Glavno cesto, ki je peljala po sredini doline in povezovala
Velenje s Šoštanjem, so morali prestaviti na južni rob doline, ob Pako. Pretrgane so bile tudi
prečne cestne povezave s Hrastovcem, Škalami in Gaberkami. Na severni strani doline je bilo
potrebno zgraditi novo cesto, več kot 10 km dolgo severno obvoznico, ki povezuje Velenje,
Škale, Gaberke, Ravne in Topolšico (Šterbenk, 1999).

4

Že v osemdesetih letih se je dotok prebivalstva v Velenje rahlo zmanjšal, po letu 1991 pa se
je ustavil in prebivalstvo je naraščalo le na račun naravnega prirastka. Tako se je do leta 2002
število prebivalcev v Velenju celo rahlo zmanjšalo (Zupančič, 2006).
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KARTA 12: Spremembe cestne mreže v Šaleški dolini zaradi ugrezanja površja

Vir: Šterbenk, 1999
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5.3 PREOBRAZBA VELENJA PO LETU 1996
V zadnjem delu naloge smo podrobneje preučevali preobrazbo Velenja po letu 1996. Kot
mejo mesta Velenje smo upoštevali naslednje krajevne skupnosti: Stara vas, Staro Velenje,
Gorica, Šalek, Šmartno, Konovo in mestne četrti Velenje levi breg – zahod, Velenje desni
breg in Velenje levi breg – vzhod.
KARTA 13: Obravnavano območje mesta Velenje

Vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=VELENJE (16.1.2008)
Za osnovo nam je služila karta Zasnova namenske rabe prostora iz leta 2002, kjer je
podrobneje opredeljena funkcija posameznih predelov mesta. Iz te karte smo ugotovili
prevladujočo rabo tal posameznih območij, ki smo jih potem podrobneje preučili s pomočjo
primerjave satelitskih posnetkov iz leta 1996 in 2006. Ugotovitve smo dodatno preverili in
potrdili še na terenu.
Podrobneje smo tako preučili prostorsko preobrazbo industrijskih območij, območij mešanih
dejavnosti, območij obrtnih dejavnosti, območij centralnih dejavnosti in rekreacijskih območij
po letu 1996. Preobrazbe stanovanjskih območij po letu 1996 nismo posebej preučevali, saj se
le ta niso bistveno spreminjala. Redki novi objekti so bili zgrajeni znotraj že obstoječih
sosesk, kar podobe pokrajine ni bistveno spremenilo.
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5.3.1 OBMOČJA PROIZVODNE DEJAVNOSTI (INDUSTRIJE)
Industrijske (proizvodne) dejavnosti so razporejene v njim namenjenim conam, ki se nahajajo
na robu mesta Velenje. Za razvoj industrije so danes namenjena tri proizvodna območja s
skupno površino 81,36 ha (Urbanistična zasnova mesta Velenje: Zasnova namenske rabe
prostora, 2002).
Največja je industrijska cona I, kjer večino prostora zavzemajo obrati podjetja Gorenje. Z
razvojem podjetja se le to širi, zato prihaja do novogradenj in adaptacije starejših proizvodnih
hal. Industrijska cona II se nahaja v neposredni bližini prve cone, vendar je precej manjša.
Industrijska cona Selo, ki je namenjena predvsem gradbeni dejavnosti, pa je locirana na SV
robu mesta Velenje.

5.3.1.1 INDUSTRIJSKA CONA I
Industrijska cona ena se nahaja v krajevni skupnosti Staro Velenje. Večji del cone zavzemajo
obrati podjetja Gorenje. Razpoložljive kmetijske površine so namenjene predvsem
nadaljnjemu razvoju Gorenja in razvoju logističnih in proizvodno – poslovnih dejavnosti. Del
območja ob Cesti talcev je namenjen stanovanjski gradnji (www.geoprostor.net,..., 2008).
Podjetje Gorenje, danes eno najuspešnejših slovenskih podjetij, je začelo nastajati že leta
1947, ko je bilo v kraju Gorenje ustanovljeno Okrajno kovinsko podjetje za izdelavo sadnih
mlinov, mlatilnic ter pridobivanje tufa, zelene gline, laporja in bentonita za kemično
industrijo. Šest let kasneje je deset delavcev ustanovilo v Gorenju obrtno delavnico, kjer so
izvajali ključavničarska, kovaška in obrtna dela. Do leta 1958 se je podjetje Gorenje še vedno
ukvarjalo s proizvodnjo kmetijskih strojev ter pridobivanjem zelene gline, tufa in bentonitov.
Leta 1957 je Agroservis iz Šempetra prenehal z montažo štedilnikov »Tobi« in nadaljnjo
proizvodnjo zaupal Gorenju, ki je na tržišče malo za tem že poslalo štedilnike na trda goriva
Tobi Gorenje. Industrijsko podjetje Gorenje je leta 1958 razširilo svoj program na
proizvodnjo štedilnikov in peči ter lesene in kovinske embalaže iz zaposlovalo 135 delavcev,
od tega polovico žensk.
V Velenju je bila vse večja potreba po industriji, ki bi zaposlovala žene rudarjev in tako je
prišlo do selitve tovarne Gorenje v Velenje. Proizvodnja se je širila in s tem tudi število
zaposlenih, tako je bilo leta 1963 v tovarni zaposlenih že 559 delavcev. Ob železniški postaji,
na bivšem nogometnem igrišču, so tega leta začeli graditi novo proizvodno halo, dve leti za
tem pa še drugo. Število zaposlenih se je do leta 1968 povečalo na 1 369 delavcev. Leta 1969
so zgradili halo za proizvodnjo hladilnikov, naslednje leto halo za proizvodnjo televizorjev,
leto kasneje halo za izdelavo štedilnikov in obrat kuhinjskega pohištva, delavci pa so dobili še
novo restavracijo. Leta 1972 je Gorenje začelo tudi s proizvodnjo zamrzovalnih skrinj
(Kljajič, 1999).
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DOF 1: IC I - 1996

Vir: Mestna občina Velenje, Urad za okolje in prostor
DOF 2: IC I - 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008
Po letu 1996 so v industrijski coni I na prostih površinah na zahodnem delu cone zgradili
Razstavno prodajni salon Gorenje, skladišče Gorenje, ki je eno najsodobnejših tovrstnih
skladišč v Evropi, novo upravno poslopje Gorenja (starega so porušili), pri drugih prostorskih
spremembah pa gre za prenovo, dograditve ali pokritje obstoječih hal podjetja Gorenje.
Na vzhodni strani cone so locirani objekti različnih obrtnikov (tiskarna, pekarna, manjša
trgovina, računovodstvo in davčne storitve, podjetje za grafično dejavnost, poslovne storitve,
trgovino, proizvodnjo in gradbeništvo, frizer…).
V letu 2007 so na vzhodni strani cone zgradili dva trgovska centra (Tuš, Müller), v letošnjem
letu pa bodo otvorili še trgovino Lidl (ortofoto posnetek je iz leta 2006, zato trgovski centri še
niso vidni).
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FOTOGRAFIJA 24: Novo skladišče Gorenja

Foto: Tina Prauhart, 2008
FOTOGRAFIJA 25: Razstavno – prodajni salon Gorenje

Foto: Tina Prauhart, 2008
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FOTOGRAFIJA 26: IC I leta 1970

Vir: Foto Pajk; gradivo hrani arhiv Muzeja Velenje
FOTOGRAFIJA 27: IC I leta 2008

Foto: Tina Prauhart, 2008
Iz primerjave zgornjih fotografij lahko vidimo, kako se je spremenila podoba in funkcija
pokrajine na območju današnje IC I v slabih štiridesetih letih. Na zgornji fotografiji so
najstarejše proizvodne hale podjetja Gorenje, ki so jih začeli graditi v šestdesetih letih,
vsenaokrog pa so kmetijske površine. Danes je območje pozidano v celoti, na nekdanjih
kmetijskih površinah stojijo novi proizvodni obrati Gorenja, trgovski centri in drugi objekti
ter infrastruktura.
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5.3.1.2 INDUSTRIJSKA CONA II
Industrijska cona II se nahaja v krajevni skupnosti Stara vas. Namenjena je skladiščni,
transportni, trgovski in poslovni dejavnosti v povezavi s transportno dejavnostjo železnice
(Uradni vestnik MOV, 2001). V Industrijski coni II je locirano podjetje Dinos (družba za
pripravo sekundarnih surovin), stavba Veplas in poslovna stavba v lasti podjetja Mercator. Z
ogledom območja smo ugotovili, da na vzhodnem delu gradijo nov objekt.
DOF 3: IC II - 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor

DOF 4: IC II - 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008

5.3.1.3 INDUSTRIJSKA CONA SELO
Industrijska cona Selo, v kateri so locirani obrati podjetja Vegrad, se nahaja v krajevni
skupnosti Konovo, del cone pa sega še v Krajevno skupnost Paka.
Podjetje Vegrad, ki sodi med vodilna slovenska gradbena podjetja, je bilo ustanovljeno leta
1957. V začetku delovanja je bilo zaposlenih 19 delavcev, ki so izvajali gradbena in
komunalna dela v Šaleški dolini. Leta 1971 je bilo v podjetju že več kot 1000 zaposlenih,
program poslovanja pa se je leta 1973 razširil na mizarska, zaključna dela v gradbeništvu,
kovinski program, proizvodnjo apna, predelavo gradbenega materiala in nemetalov za
kemično industrijo. Leto kasneje je bil uveden industrijski program prednapetih betonskih
konstrukcij Vemont. Leta 1978 je bilo v gradbeno industrijskem podjetju Vegrad zaposlenih
2135 delavcev, do leta 1997 pa se je število zmanjšalo na 933 zaposlenih
(http://www.vegrad.si,..., 2008).
Stanje v prostoru se v IC Selo od leta 1996 ni bistveno spremenilo, ohranja se tudi funkcija.
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DOF 5: IC SELO – 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor

DOF 6: IC SELO - 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008

V območjih industrijske dejavnosti je do preobrazbe prostora prišlo samo znotraj IC I. Tu je
podjetje Gorenje zgradilo in obnovilo nekaj objektov, na prostih površinah na vzhodnem delu
cone pa so nastali trije trgovski centri. Na vzhodnem delu IC I se danes razvijajo predvsem
storitvene in obrtne dejavnosti, zato menimo, da bi del cone lahko izločili in uvrstili k
območjem mešanih dejavnosti.
V preostalih dveh industrijskih conah v desetletnem obdobju ni prišlo do opaznih sprememb v
prostoru. Razlog za to bi lahko iskali v tem, da večjih potreb po nadaljnjem razvoju in širjenju
industrije v mestu Velenje ni, za mesto so danes pomembnejše druge dejavnosti, ki še niso
razvite v zadostnem obsegu.

5.3.2 OBMOČJA MEŠANIH DEJAVNOSTI
Nekatera območja, ki so bila do leta 2001 opredeljena za proizvodne dejavnosti, so s
spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega ter srednjeročnega plana občine Velenje
danes opredeljena kot mešana območja, kjer se razvijajo obrtne, obrtno – proizvodne,
poslovne, trgovske, servisne in storitvene dejavnosti ter dejavnosti, ki so vezane na dobre
prometne povezave. Poleg tega so kot območja mešane rabe tal opredeljene tudi površine za
prometno infrastrukturne objekte in podobno. To so območja Trebuš, avtobusne postaje, Sela,
Starega jaška in Stare vasi v skupni površini 82,5 ha (Uradni vestnik MOV, 2001).
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5.3.2.1 OBMOČJA MEŠANIH DEJAVNOSTI SELO
DOF 7: Območja mešanih dejavnosti Selo - 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor
DOF 8: Območja mešanih dejavnosti Selo - 2006

Vir: Vir: www.geopedia.si, 2008
Na manjšem območju so stanovanjski, poslovno – proizvodni in skladiščnimi objekti
(www.geoprostor.net,..., 2008). Od leta 1996 so na tem območju zgradili objekt podjetja
Plastika Skaza (proizvodnja, trgovina, storitve) ter poslovna objekta in odprto skladišče
podjetja za vzdrževanje in obnovo cest Celje.
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Drugo, večje območje je namenjeno trgovskim, poslovnim in servisnim dejavnostim
(www.geoprostor.net,..., 2008). Znotraj območja je bencinska črpalka, avto servis, po letu
1996 so na novo zgradili trgovski center Interspar, leta 2007 pa še Hofer, ki pa ga ortofoto
posnetek iz leta 2006 še ne prikazuje.

5.3.2.2 OBMOČJA MEŠANIH DEJAVNOSTI OB ŠALEŠKI IN CELJSKI CESTI
DOF 9: Območja mešanih dejavnosti ob Šaleški in Celjski cesti - 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor
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DOF 10: Območja mešanih dejavnosti ob Šaleški in Celjski cesti - 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008
Ob Šaleški cesti se nahajajo tri območja, namenjena mešanim dejavnostim.
Na prvem območju so objekti poslovno – servisnih dejavnosti (bencinski servis, avto center –
servis, prodajni salon, podjetniško in poslovno svetovanje). Od leta 1996 se območje ni
bistveno spreminjalo.
Na drugem območju stojijo športno rekreacijski objekti (otroško igrišče, igrišče za tenis in
igrišče za različne športne dejavnosti, bazen). V letu 2007 so odprli prenovljen in razširjen
pokriti bazen, do drugih bistvenih sprememb v prostoru pa na tem območju od leta 1996 ni
prišlo. Na tem območju je načrtovana nova lokacija avtobusne postaje.
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FOTOGRAFIJA 28: Otroško igrišče 1970

Vir: Foto Pajk; gradivo hrani arhiv Muzeja Velenje
FOTOGRAFIJA 29: Otroško igrišče 2008

Foto: Tina Prauhart, 2008
Tretje območje – območje avtobusne postaje, je območje mestotvornih in prometnih funkcij
(www.geoprostor.net,..., 2008). Tu se nahajajo glavna avtobusna postaja, večnamenska
športna dvorana – Rdeča dvorana z lokali v pritličju in gostinski objekt. V prihodnje je na
mestu avtobusne postaje predvidena gradnja poslovnega centra.
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FOTOGRAFIJA 30: Rdeča dvorana (pogled iz Velenjskega gradu)

Foto: Tina Prauhart, 2008
Ob Celjski cesti se nahajata dva območja mešanih dejavnosti. Do leta 2001 so na
razpoložljivih površinah načrtovali razvoj proizvodnih dejavnosti, od takrat pa je območje
opredeljeno kot območje mešane rabe prostora (Poslovni center Trebuša). Stanje v prostoru se
od leta 1996 ni bistveno spremenilo. Na območju, označenem s številko štiri, se med drugim
nahajajo Gasilski dom Velenje, Policijska postaja Velenje, stavba VTV (Velenjske televizije),
bencinska črpalka, avtoservis, avtopralnica, trgovina z glasbili in glasbeno opremo ter še
nekatere poslovne, obrtne ter servisne dejavnosti in stanovanjski objekti.
Na prostih površinah območja štiri in na območju številka pet je v prihodnje načrtovana
gradnja velikega poslovnega centra.
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5.3.2.3 OBMOČJA MEŠANIH DEJAVNOSTI V KS STARA VAS TER STARO VELENJE
Na skrajnem zahodnem delu obravnavanega območja mesta Velenje se nahaja sedem
predelov, namenjenih razvoju različnih dejavnosti.
DOF 11: Območja mešanih dejavnosti v KS Stara vas in Staro Velenje – 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor
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DOF 12: Območja mešanih dejavnosti v KS Stara vas in Staro Velenje - 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008
Prvo območje mešanih dejavnosti se nahaja ob obstoječi železniški progi Velenje – Celje. Na
zahodnem robu območja so danes kmetijske površine, ki pa se bodo v prihodnosti
najverjetneje preobrazile v pozidana zemljišča. Po letu 1996 so na tem območju zgradili
trgovski center Merkur.
Območje mešane rabe, označeno s številko dva, se v desetletnem obdobju ni spreminjalo.
Tretje območje različnih dejavnosti je območje Starega jaška. Prostor je namenjen Muzeju
premogovništva in industrializacije na Slovenskem, razvoju izobraževalnih in raziskovalnih
dejavnosti, razvoju poslovnih, obrtnih in okolju prijaznih proizvodnih dejavnosti ter rekreaciji
in turizmu (www.geoprostor.net,..., 2008). Od leta 1996 so nekatere objekte odstranili, na
novo so zgradili MIC (Mladinski izobraževalni center), na vzhodnem delu pa poslovno
stavbo.
Na območju številka štiri so po letu 1996 na skrajnem zahodnem delu zgradili nov poslovni
objekt.
Na delu številka pet, kjer v desetih letih ni prišlo do sprememb, je nekaj površin namenjenih
intenzivnemu vrtnarstvu, na preostalem delu pa prevladuje mešana raba tal.
Šesto območje se namenja za razvoj mestotvornih in infrastrukturnih funkcij mesta
(www.geoprostor.net,..., 2008). Po letu 1996 so znotraj območja, ob Cesti Simona Blatnika,
zgradili večstanovanjsko stavbo, preostali del pa ostaja nespremenjen.
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FOTOGRAFIJA 31: Večstanovanjske stavbe ( ob Cesti Simona Blatnika)

Foto: Tina Prauhart, 2008
Zadnje, sedmo območje mešane rabe tal v tem predelu obsega prostor osrednje razdelilne
transformatorske postaje s pripadajočimi površinami, trgovski center Hofer, proste površine
pa so namenjene razvoju trgovsko – poslovnih dejavnosti (www.geoprostor.net,..., 2008).
Znotraj vseh območij mešanih dejavnosti so na Selu zgradili dva trgovska centra ter dve novi
proizvodni hali. Na območju Stare vasi so na novo zgradili MIC (mladinski izobraževalni
center), poslovno stavbo, trgovski center Merkur in večstanovanjski objekt. Območja ob
Šaleški in Celjski cesti se v desetletnem obdobju od 1996 – 2006 niso bistveno spremenila. V
prihodnje je na prostih površinah v večjem obsegu načrtovan razvoj poslovnih dejavnosti.
Delu ob Celjski cesti se je leta 2001 spremenila funkcija. Območje je bilo pred tem
namenjeno razvoju proizvodnih dejavnosti, danes pa je opredeljeno kot območje mešanih
dejavnosti.
5.3.3 OBMOČJA OBRTNIH DEJAVNOSTI
Razvoju obrti v Velenju so namenjena tri območja, s skupno površino 13,59 ha (Urbanistična
zasnova mesta Velenje,…, 2002). Znotraj teh con so razvite tudi druge dejavnosti (poslovne,
trgovske, servisne, stanovanjske…), zato bi jih po našem mnenju lahko obravnavali kot
območja mešanih dejavnosti. Na karti Zasnova namenske rabe prostora iz leta 2002, ki nam je
služila kot kriterij opredeljevanja funkcije območja, pa se predeli uvrščajo med območja
obrtnih dejavnosti, zato smo jih v nalogi obravnavali ločeno.

5.3.3.1 OBRTNA CONA SELO
Obrtna cona Selo se nahaja v krajevni skupnosti Konovo. Na območju so obrtne, trgovske in
servisne dejavnosti s stanovanjskimi objekti. (www.geoprostor.net,..., 2008). Podoba prostora
se od leta 1996 ni opazneje spreminjala.
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DOF 13: OC Selo - 1996

Vir: ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave
DOF 14: OC Selo - 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008
5.3.3.2 OBRTNA CONA STARA VAS
DOF 15: OC Stara vas – 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor

DOF 16: OC Stara vas - 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008

Od leta 1996 do 2006 so v omenjenem območju zgradili pet objektov, v katerih so locirani
različni poslovni subjekti (IDEAL avtomatizacija proizvodnih procesov, avto center – prodaja
in servis vozil, specializirana trgovina z električnimi materiali, gostinski lokal, šiviljstvo…),
v prihodnje pa je predvidena gradnja objektov in na račun le teh preobrazba kmetijskih
površin v zazidljiva območja.V načrtu je predvidena gradnja 21 objektov z obrtno, servisno in
oskrbno – centralno namembnostjo in 17 individualnih stanovanjskih hiš
(www.geoprostor.net,..., 2008).
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5.3.3.3 OBRTNA CONA OB PARTIZANSKI CESTI
DOF 17: OC ob Partizanski cesti - 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor
DOF 18: OC ob Partizanski cesti – 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008
Po letu 1996 je bila znotraj obravnavanega območja na zahodnem delu zgrajena nova
bencinska črpalka OMV, na vzhodni strani pa trgovina - železnina Merkur in prav tako nova
bencinska črpalka Petrol.
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5.3.4 OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
Razvoj oskrbnih, storitvenih in družbenih (centralnih) dejavnosti v mestu Velenje poteka
znotraj sedmih obstoječih območij centralnih dejavnosti, ki skupaj merijo 47,16 ha
(Urbanistična zasnova mesta Velenje,…, 2002). Pri razvoju obravnavanih območij se
poudarja ohranjanje identitete urbanistično-arhitekturne zasnove mesta Velenje kot mesta
moderne (Uradni vestnik MO Velenje, 2001).
Leta 1992 je bil na natečaju za ureditev centralnih predelov mesta izbran načrt arhitektov
Nandeta Korpnika in Eda Vučine.
V načrtu predvidevata (Poles, 1996);
-

dograditi in dokončati mestno središče po načrtu arhitekta Trenza ter zaščititi vse
objekte, ki so zgrajeni po tem konceptu,
Tomšičevo ulico ohraniti v celoti in ji omogočiti, da ostane stanovanjska ulica, ki
je oblikovno neodvisna od ostalih stavb,
prostor severno in južno od Kidričeve ceste dopolniti tako, da se ohrani
Strmeckijev koncept »mesta v parku«,
zahodni rob mesta definirati z novimi stavbami (stolpnica, blok, vila) in z
regulacijo Ceste talcev,
z novimi samostojnimi objekti preprečiti sporne prezidave in nadzidave, nove
stavbe pa naj bi imele vidne vse fasade in okoli sebe zelen pas,
južni rob Šaleške ceste preoblikovati v mestno ulico in vzpostaviti močnejši
dialog med mestom in obema gradovoma,
omogočiti, da promet zopet teče neovirano, brez nepotrebnih slepih in enosmernih
ulic ter brez utopičnega ločevanja motornega in peš prometa.

V omenjenem konceptu torej arhitekta nista vnašala veliko novosti, ampak sta poskušala najti
rešitve, ki bi ohranile že zastavljen koncept oziroma načeto identiteto mesta Velenje.
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DOF 19: Območja centralnih dejavnosti - 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor
Prvo območje centralnih dejavnosti je namenjeno pretežno izobraževanju. Znotraj njega se
nahaja OŠ Mihe Pintarja Toleda, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje in
VDC SAŠA (Varstveno delovni center Savinjsko – Šaleške regije). Po letu 1996 so razširili
objekt, kjer ima danes sedež VDC SAŠA in ob njem na nekdanjih zelenicah zgradili igrišče.
Drugo območje centralnih dejavnosti je namenjeno pretežno izobraževanju, del tudi
zdravstvu. Znotraj tega območja je Šolski center Velenje z različnimi srednješolskimi in
visokošolskimi programi, Glasbena šola Velenje, OŠ Antona Aškerca in OŠ Gustava Šiliha.
Na jugovzhodnem delu območja je zdravstveni dom z lekarno. Stavbe na severnem delu
območja so namenjene bivanju.
V sklopu srednjih šol Šolskega centra Velenje so po letu 1996 zgradili nov objekt.
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DOF 20: Območja centralnih dejavnosti - 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008
Del območja številka tri je namenjen upravno – kulturnim funkcijam, del pa trgovsko –
gostinski dejavnosti (www.geoprostor.net,..., 2008).
Znotraj območja stojijo stavbe, v katerih so pomembne upravne službe (Upravna enota
Velenje, Zavod za zaposlovanje, območna služba Velenje, Društvo za kadrovsko dejavnost
Velenje, MOV Velenje, Davčni urad Velenje,…), Dom kulture, v katerem delujejo različne
kulturne organizacije (Zveza kulturnih društev Šaleške doline, Društvo Šaleških likovnikov,
Šaleško literarno društvo,…), Delavski klub, tržnica, Titov trg, večstanovanjske stavbe s
trgovskimi in gostinskimi lokali v pritličju, Hotel Paka ter Center Nova (nekdanja Nama).
Znotraj območja je po letu 1996 prišlo do manjših sprememb, dogradili so Hotel Paka,
zgradili poslovno stavbo A-Fining (za Delavskim klubom) ter preuredili stavbo nekdanje
Name (danes Center Nova z različnimi trgovinami, kavarno in mestno knjižnico).
V območju številka štiri so leta 1997, na stiku Kidričeve in Šaleške ceste, zgradili nov
Nakupovalni center Velenje, na nekdanjih zelenih površinah za pošto dodatna parkirišča, del
prostora vzhodno od pošte, ki je bil prej namenjen parkiriščem, pa so ozelenili. Funkcija
prostora je ostala enaka.
Na zahodnem delu petega območja stoji OŠ Livada. Po letu 1996 so del nekdanjih zelenih
površin preobrazili v parkirišča.
Znotraj centralnega območja v Šaleku je OŠ Šalek s pripadajočimi objekti. Po letu 1996 so
povečali igrišče ob OŠ Šalek, drugače pa se prostor in njegova funkcija nista spreminjala.
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Območje centralnih dejavnosti, na karti označeno s številko šest, predstavlja pozidane in
parkovne površine ob Vili Herberstein. Od leta 1996 znotraj območja ni bilo opaznejših
sprememb.
Zadnje, sedmo območje centralnih dejavnosti je v krajevni skupnosti Gorica. Znotraj območja
je OŠ Gorica s pripadajočimi objekti in trgovski center Eurospin. Stanje v prostoru od leta
1996 ostaja enako, prav tako se ni spremenila funkcija območja.
Območja, namenjena razvoju centralnih dejavnosti, se v preučevanem desetletnem obdobju
niso bistveno spremenila. Zgradili so nov Nakupovalni center Velenje, prenovili stavbo Name
v Center Nova, dogradili Hotel Paka, zgradili poslovno stavbo A-Fining, uredili dodatne
parkirne prostore in dogradili stavbo Šolskega centra Velenje.

5.3.5 REKREACIJSKA OBMOČJA
V razvoju mesta Velenje se vseskozi poudarja pomen zelenih površin. Mesto je začelo
nastajati kot sodobno »mesto v parku«, »mesto sonca in zelenja«. Zelene površine, ki imajo
danes predvsem rekreacijsko funkcijo, predstavljajo pomemben del urbanega okolja in prav
zaradi tega jih je potrebno varovati ter ohranjati njihovo prvotno podobo in funkcijo.

5.3.5.1 REKREACIJSKO OBMOČJE GRAJSKI HRIB
Rekreacijsko območje Grajski hrib se nahaja v krajevni skupnosti Staro Velenje.
Območje je razdeljeno na dva dela, to sta območje Grajskega hriba in območje skakalnic.
Območje Grajskega hriba ima kulturno in parkovno funkcijo, ki je v skladu s posebno
kulturno, zgodovinsko, znanstveno in estetsko vrednostjo gradu in Grajskega hriba
(www.geoprostor.net,..., 2008). Funkcija območja se vseskozi ohranja, tudi spremembe v
prostoru pa se vežejo le na določene manjše estetske ureditve in vzdrževanje in obnavljanje
grajskega parka.
Leta 2000 so znotraj območja skakalnic 75 - metrsko skakalnico povečali na H 94. Športno –
rekreacijska funkcija prostora se ohranja, nadaljnje urejanje območja pa bo potekalo v skladu
z namenom urediti republiški mladinski center smučarskega skakalnega športa
(www.geoprostor.net,..., 2008).
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DOF 21: RO Grajski hrib – 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor

DOF 22: RO Grajski hrib - 2006

Vir: www.geoprostor.net,..., 2008

5.3.5.2 REKREACIJSKO OBMOČJE GRAŠČINE GORICA
V obravnavanem območju novogradnje niso dopustne, vsi posegi v stavbi in v parkovne
površine okoli stavbe pa se lahko izvajajo le ob upoštevanju pogojev pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine in soglasja MOV (www.geoprostor.net,..., 2008). Zaradi
omenjenega načina urejanja območja od leta 1996 v prostoru ni prišlo do bistvenih sprememb.
DOF 23: RO ob graščini Gorica – 2006

Vir: www.geoprostor.net,..., 2008
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5.3.5.3 REKREACIJSKO OBMOČJE SONČNI (MESTNI) PARK
Območje Sončnega parka se nahaja v krajevni skupnosti Stara vas. To je območje osrednjega
mestnega parka, ki je nastal z udarniškim delom v 60-ih letih prejšnjega stoletja kot klasičen
angleški park, opremljen z redkimi drevesnimi vrstami in modernističnimi oblikovnimi
elementi. Paviljon za godbenike s ploščadjo, labirint z modernim aluminijastim kipom,
umetno jezerce in sodobno kotalkališče so elementi, ki so oblikovali park, ki je bil ponos
takratnega mesta. Zaradi slabega vzdrževanja je park začel počasi propadati
(www.velenje.com,..., 2008). V zadnjih letih si v Velenju prizadevajo območje parka urediti
in mu povrniti njegovo prvotno funkcijo, ki jo je skozi čas izgubil.
Mestni park je kategoriziran kot oblikovana naravna dediščina mesta Velenje
(www.geoprostor.net,..., 2008). Od leta 1996 se rekreacijska funkcija prostora ohranja, nov je
le stanovanjski objekt na severovzhodnem robu parka.
SLIKA 12: Sončni park v 60-ih letih

Vir: Poles, 1999
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DOF 24: RO Sončni park – 1996

DOF 25: RO Sončni park - 2007

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor

Vir: www.geoprostor.net,..., 2008

FOTOGRAFIJA 32: Sončni park leta 1965

Vir: Foto Pajk; gradivo hrani arhiv Muzeja Velenje
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FOTOGRAFIJA 33: Sončni park danes

Foto: Tina Prauhart, 2008

5.3.5.4 REKREACIJSKA OBMOČJA OB VELENJSKEM IN ŠKALSKEM JEZERU
Skupna velikost treh rekreacijskih območij ob Velenjskem in Škalskem jezeru, ki se nahajajo
v krajevnih skupnostih Stara vas in Škale, je 52,61 ha (Urbanistična zasnova…, 2002).
DOF 26: Rekreacijska območja ob Velenjskem in Škalskem jezeru - 1996

Vir: MOV, Urad za okolje in prostor
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DOF 27: Rekreacijska območja ob Velenjskem in Škalskem jezeru - 2006

Vir: www.geopedia.si, 2008
Znotraj rekreacijskega območja ob Škalskem jezeru so poleg osrednjega stadiona še drugi
objekti in površine za razvoj športa, rekreacije in turizma (www.geoprostor.net,..., 2008).
Škalsko jezero je bogato z ribami, poleg ribičev pa je jezero z okolico že dolgo priljubljena
rekreacijska točka Velenjčanov. Poleg ribiškega doma z restavracijo so v njegovi bližini še
mestni stadion, vadišče za golf in konjeniški klub. Okoli jezera so speljane poti, namenjene
sprehajanju, teku in ježi, pozimi pa jezero velikokrat zamrzne in se spremeni v zimsko
drsališče (Šterbenk et al., 2004). Po letu 1996 znotraj rekreacijskega območja ni prišlo do
sprememb.
Območje, označeno s številko dva obsega objekte in pripadajoče površine vrtičkarskega
(vikend) naselja »Kunta – Kinte«.
FOTOGRAFIJA 34: Vrtičkarsko naselje Kunta – Kinte ob Velenjskem jezeru

Vir: ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave
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Tretje območje je območje rekreacijsko – turističnega centra Jezero. Konec 90-ih let so s
pepelom zasuli Turistično jezero in tako je danes na tem območju obsežen prostor za različne
prireditve (Pikin festival, Noč ob jezeru…). Obstajajo načrti, da bi na tem delu zgradili Vodni
park, vendar je realizacija projekta še vprašljiva. Od leta 1996 pa znotraj obravnavanega
območja ni bilo drugih opaznejših sprememb.
KARTA 14: Turistično rekreacijski objekti na bregovih jezer

Vir: ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave

Rekreacijska območja na prostem predstavljajo pomemben element urbanega okolja, ki nudi
prebivalcem možnost oddiha, rekreacije in s tem pomembno prispevajo k izboljšanju
življenjskih razmer v mestu. V razvoju mesta Velenje se je vseskozi poudarjal pomen zelenih
in parkovnih površin, ki so jih skozi čas ohranjali, z nastankom jezer in njihovo ureditvijo pa
so ustvarili privlačno objezersko pokrajino in pridobili nove rekreacijske površine. V
prihodnosti je predvidena obnova Sončnega parka, ureditev prostih površin ob Velenjskem
jezeru ter ureditev mladinskega skakalnega centra na območju smučarskih skakalnic.
V desetletnem obdobju, od leta 1996 – 2006, znotraj rekreacijskih območij po pričakovanjih
ni prišlo do bistvenih prostorskih sprememb, saj je za mesto velikega pomena njihovo
ohranjanje in varovanje.
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Konec osemdesetih let se je v razvoju mesta Velenje pričela nova faza – reurbanizacija. V tem
obdobju gre za notranje urejanje in prenovo mesta ter vzpostavitev tistih dejavnosti, ki jih
mesto potrebuje za obstoj in ki nudijo prebivalcem kakovostnejše bivalno okolje. Zaradi
omenjenih dejstev ter omejujočih naravnih dejavnikov za širitev mesta po letu 1996 mesto
Velenje ni prostorsko raslo in se širilo navzven, ampak so se spremembe dogajale predvsem
znotraj obstoječega mestnega tkiva.
Funkcija posameznih mestnih predelov se je večinoma ohranila, menimo pa, da med
industrijskimi, obrtnimi in mešanimi območji ne moremo več določiti natančne meje, saj se
znotraj vseh območij danes razvijajo podobne dejavnosti. Po letu 1996 se je funkcija
spremenila le predelu ob Celjski cesti, ki je bil do leta 2001 predviden za razvoj proizvodnih
dejavnosti, danes pa je namenjen razvoju poslovnih dejavnosti.
Prostorske spremembe znotraj industrijskih, obrtnih in mešanih območij se nanašajo
predvsem na gradnjo novih trgovskih centrov, poslovnih stavb, razvoj servisnih dejavnosti ter
gradnje proizvodnih hal in njihove prenove. Po letu 1996 so v mestu Velenje zgradili sedem
večjih trgovskih centrov, ki so večinoma locirani na robnih predelih mesta, v njim
namenjenim conam, z dobro prometno dostopnostjo. Novi proizvodni objekti so prav tako
nastali na obrobju mesta v industrijskih oziroma mešanih območjih. Nove poslovne stavbe so
gradili na prostih površinah območij mešanih in obrtnih dejavnosti, poslovna stavba A-Fining
pa je nastala v samem mestnem središču. Ob cestni povezavi iz Velenja proti Šoštanju so
zgradili dva nova bencinska servisa, prav tako pa sta po dve bencinski črpalki tudi na vstopu v
Velenje iz celjske in iz koroške smeri.
Prostorske spremembe centralnih območij se nanašajo predvsem na urejanje in prenovo, pri
tem pa se vseskozi poudarja ohranjanje zasnove mesta Velenje kot mesta moderne.
Rekreacijska območja ohranjajo svojo funkcijo in se tudi prostorsko niso bistveno spremenila.
Pokrajino ob jezerih so uredili po končanem ugrezanju, del ob Velenjskem jezeru pa se še
pogreza, zato še ni rekultiviran. Objezerska pokrajina predstavlja pomembno območje bližnje
rekreacije prebivalcev mesta Velenje, zato je ustrezno urejanje in ohranjanje tega območja
izjemno pomembno.
V prihodnje so večje prostorske spremembe načrtovane na območju ob Celjski cesti, kjer je
predvidena gradnja večjega poslovnega centra Trebuša, nov poslovni objekt pa je predviden
tudi na območju današnje avtobusne postaje, ki jo bodo prestavili na novo lokacijo ob bazenu.
Gradnja novih objektov je predvidena znotraj obrtne cone Stara Vas, ob Velenjskem jezeru pa
načrtujejo izgradnjo vodnega parka.
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6. ZAKLJUČEK
V dobrih petdesetih letih se je pokrajina večjega dela Šaleške doline povsem spremenila. Iz
nekdaj agrarne pokrajine se je razvila povsem urbanizirana in industrijska pokrajina. Vzrok za
to je intenzivno premogovništvo, ki je pogojevalo tako nastanek mesta Velenje kot tudi
nastanek vseh treh jezer, ki zasedajo osrednji del Šaleške doline.
Mesto Velenje je današnjo podobo začelo dobivati po drugi svetovni vojni. Prvi načrt za
urbanizacijo Velenja je izdelal arhitekt Strmecki, ki se je zgledoval po svetovno znanem
predstavniku funkcionalizma Le Corbusierju in njegovem »mestu, ki žarči«. Njegova vizija o
kolektivističnem mestu je upoštevala večino smernic modernega urbanizma.
Sredi petdesetih let so začeli graditi Termoelektrarno Šoštanj in izkop premoga se je močno
povečal, v Velenju sta začeli obratovati tudi tovarni Gorenje in Vegrad. Vse to je pogojevalo
širitev mesta in nov urbanistični načrt, ki ga je konec petdesetih let izdelal arhitekt Trenz. V
svojem načrtu je na novo uvedel teorijo »coninga« oziroma ločevanja posameznih funkcij v
mestu. Kot posebna enota nastopa mestno središče, ki je planirano v ravnini, na pobočju pa
nastajajo novi stanovanjski objekti. Z udarniškim delom so tako po načrtu zgradili številne
objekte družbenega pomena in številna nova stanovanja. Vse do sredine šestdesetih let se je
vizija Trenza o modernem mestu »sonca in zelenja« uresničevala. Leta 1966 pa se s krizo v
rudarstvu začne rušiti tudi zastavljeni koncept mesta Velenje. Neugodni gospodarski in
politični vzroki (država ni več podpirala razvoja mesta) so pomenili pričetek več kot
dvajsetletnega obdobja nove, cenejše, tehnološko manj zahtevne industrijske gradnje in
stihijskega reševanja urbanih problemov. Začela se je gradnja na obrobju mesta
(suburbanizacija), nastale so številne nove soseske, precej se je povečala višina zgradb,
pozabljalo se je na zelene površine in kvaliteto bivanja. Na slabšo kvaliteto bivanja je vplivalo
tudi zaradi premogovništva močno degradirano okolje (onesnažen zrak, vode, prst, flora,
ugrezanje površja). To obdobje lahko označimo tudi kot obdobje dezurbanizacije.
V drugi polovici osemdesetih let se prične novo obdobje v razvoju mesta (reurbanizacija), ki
je usmerjena v prenovo in urejanje urbanih območij ter zgoščanje obstoječega mestnega tkiva.
V tem obdobju torej ne gre več za tako očitno preobrazbo pokrajine, ampak za načrtovanje in
preobrazbo že obstoječih con.
S preučevanjem preobrazbe Velenja po letu 1996 smo ugotovili, da se funkcija posameznih
mestnih predelov ni bistveno spremenila. Kot smo izvedeli iz pogovorov na Uradu za okolje
in prostor MOV, bodo kmetijske površine, ki so znotraj mestnega območja, spremenili v
zazidalna območja, saj bodo kot taka bolj uporabna, nove kmetijske površine pa bodo
pridobivali na obrobnih predelih občine Velenje. Znotraj mesta so se preobrazila tudi nekatera
območja, ki so bila prej namenjena izključno industrijskim dejavnostim, zdaj pa so to t.i.
mešana območja, kjer se razvijajo obrtne, proizvodne, servisne, trgovske in storitvene
dejavnosti. Prav tako ni prišlo do velikih prostorskih sprememb pokrajine, pri novogradnjah
gre predvsem za trgovske centre oziroma poslovne stavbe.
V območjih, kjer prevladujejo pretežno industrijske dejavnosti, je prišlo do sprememb le v IC
I, kjer je podjetje Gorenje zgradilo in obnovilo nekatere objekte, na vzhodnem delu cone pa so
nastali trije trgovski centri (Tuš, Müller, Lidl).
V območjih mešanih dejavnosti so na Selu zgradili trgovski center Interspar in Hofer ter
proizvodno halo podjetja Plastika Skaza in objekt podjetja VOC Celje.
Na območju Stare vasi so na novo zgradili MIC (mladinski izobraževalni center), poslovno
stavbo, trgovski center Merkur in večstanovanjski objekt.
80

V območjih, kjer prevladujejo predvsem obrtne dejavnosti, so v Stari vasi zgradili nekaj
objektov z obrtno, servisno in oskrbno namembnostjo (IDEAL avtomatizacija proizvodnih
procesov, avto center – prodaja in servis vozil, specializirana trgovina z električnimi materiali,
gostinski lokal, šiviljstvo…), ob Partizanski cesti pa dve bencinski črpalki in prodajalno –
železnino Merkur.
V območjih centralnih dejavnosti so zgradili nov Nakupovalni center Velenje, prenovili
stavbo Name v Center Nova, dogradili Hotel Paka, zgradili poslovno stavbo A-Fining, uredili
dodatne parkirne prostore in dogradili stavbo Šolskega centra Velenje.
Rekreacijska območja so ostala nespremenjena, izjema je območje ob Velenjskem jezeru, kjer
je na mestu nekdanjega Turističnega jezera, ki so ga zasuli, prireditveni prostor.
Rezultati raziskave nam potrjujejo hipotezo, da zaradi prostorskih omejitev mesto Velenje po
letu 1996 ni več raslo in se širilo navzven v takšnem obsegu kot v preteklosti, ampak so se
spremembe dogajale predvsem znotraj obstoječega mestnega tkiva. Prav tako se je izkazalo,
da se spremembe oziroma novogradnje nanašajo predvsem na gradnjo novih trgovskih
centrov, ki so se množično začeli pojavljati predvsem v zadnjih dveh letih.
Njihova lokacija pa ni v samem mestnem središču (izjema Center Nova in Trgovski center
Velenje), ampak na obrobju mesta v njim namenjenim conam. Tudi v Velenju se torej
odražajo trendi, ki veljajo za večino slovenskih mest.
Zaradi omejitvenih dejavnikov širitve mesta lahko rečemo, da se Velenje v prihodnje ne bo
več posebej širilo. Pričakovati je, da se bodo pozidala še preostala zemljišča, ki so za to na
voljo. Izvedeli smo, da je v bližnji prihodnosti predvidena gradnja večjega poslovnega centra
Trebuša, izgradnja nove avtobusne postaje ob bazenu, na njenem sedanjem mestu pa je prav
tako predviden nov poslovni center. Obstajajo tudi načrti za izgradnjo vodnega parka ob
Velenjskem jezeru.
Na Mestni občini Velenje smo se pozanimali tudi o novem prostorskem dokumentu, ki pa je
še v pripravi, kot kaže, pa bo šlo le za dopolnitve obstoječega Dolgoročnega plana.
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7. SUMMARY
In the last 50 years the landscape of the major part of Šaleška valley has changed completely.
From the former countryside the urban and industrial landscape has developed.The cause for
that was intensive coal mining that also caused the development of the town Velenje and the
origin of the three lakes in the central part of Šaleška valley.
Velenje started receiving its present image after the World War II. The first plan for
urbanization of Velenje was made by architect Stremecki, who followed the world’s known
representative of functionalism Le Courbusiere and his “the city that beams”. His vision of the
town considered the majority of the guidelines of modern urbanism.
In the middle of the fifties the thermoelectric plant Šoštanj was being built, the coal mining
increased, two factories: Gorenje and Vegrad started to operate. All these facts contributed to
the need of a new urban plan that was made by architect Trenz in the late fifties. In his plan he
considered the theory of “coning” separating parts of the town by their functions. The town
centre is a special unit that is planned in the flat land, and on the slopes there are residential
buildings. With the help of the strike labor a lot of important buildings and blocks of flats
were built. Till the middle of the sixties Trenz’s vision of a modern town of the sun and the
green was coming true. In 1966 crisis in coal mining started to influence the town plan.
Political and economical reasons caused a twenty year era of new, cheap and technologically
simple industrial building and elemental solving of urban problems. The building on the
suburb of the town began (suburbanization), the hight of the buildings increased, the green
surfaces and the quality of living were forgotten. The quality of living was also decreased by
degraded environment( polluted air, soil, water, flora…) caused by coal mining. This period
can be marked as a deurbanisation era.
In the second half of the eighties a new era in development of the town (reurbanisation)
began. It was directed into rebuilding and arranging of the existing urban parts. In this period
there were no more changes the surface but transformation of already existing zones.
By studying the transformation of Velenje after 1996 we found out that the function of
individual parts of the town hasn’t changed significantly.
In the environment and spatial planning office of Velenje municipality we got the
information that the agricultural surfaces within the municipality are going to be transformed
into the building zones to make them more useful and the new agricultural land is going to be
acquired on the border lines of the municipality. Within the town some of mainly industrial
parts transformed into so called miscellaneous zones where various economic activities are
being developed. There haven’t been any significant changes of the landscape, the new
buildings are mostly shopping centers or business buildings.
In the industrial zones there have been changes only in the IC1, where company Gorenje
built and rebuilt some buildings, in the eastern part of the zone three shopping centers were
built (Tuš, Müller, Lidl)
In miscellaneous activities zone Sele two new shopping centers: Interspar and Hoffer, an
industrial hall of company Plastika Skaza and a building of company VOC Celja were built.
In the area of Stara vas a new educational center MIC, a business building, a shopping center
Merkur and a residential building were built.
In trademen’s zone in Stara vas several trade and service buildings (IDEAL, a car center, an
electrical material shop, a restaurant ) and in Partizanska cesta two petrol stations and a
hardware shop Merkur were built.
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In the town centre a new shopping center Velenje and a business building A-fining were built,
the shopping center Nama was renovated, hotel Paka was rebuilt, there were some new
parking places arranged and the school center Velenje was finished. The recreation areas
didn’t change except the area around Velenje lake where a part was filled up to make an
entertainment site.
The results of the research show, that because of its spatial limits the town Velenje after 1996
didn’t expand as in the past, but there were changes within the existing structure. The new
buildings were mostly shopping centers that were more often built in the past two years. As
most of the Slovenian towns and cities also Velenje follows the trends to built the shopping
centers in special zones in the suburb.
Because of its limits we can expect that in the following years Velenje is not going to expand
anymore. We’re expecting the building on a few still available sites. Some of the new
buildings planned: a new business center Trebuša., a new bus station and another business
center. There are plans to built a water park by the lake.
We checked in the municipality office about the spatial plans that are still preparing and it
looks like there are not going to be any changes but just some additions to the existing long
term plan.
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