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OMEJITVENI DEJAVNIKI BODOČEGA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
VELENJE
IZVLEČEK:
Prisotnost naravnega bogastva – premoga ter posledično ekspanzivni gospodarski razvoj sta
občino Velenje postavila na zelo pomemben položaj v slovenskem prostoru. Zaradi hitrega
gospodarskega napredka oz. prehoda iz agrarne v industrijsko družbo pa je v občini Velenje
prišlo do večje koncentracije prebivalstva, predvsem v njenem osrednjem delu – Šaleški
dolini. Intenzivna urbanizacija, industrializacija, deagrarizacija so procesi preteklosti, ki so
občino skozi čas precej preoblikovali. Pritiski na ta relativno majhen ter občutljiv prostor se
bodo v prihodnje še nadaljevali in pojavljale se bodo nove težnje razvoja, ki bodo poskušale
obiti oz. premagati glavne omejitve, ki jim stojijo na poti. Diplomsko delo predstavlja izbor
nekaterih temeljnih omejitvenih dejavnikov za nadaljnji prostorski razvoj občine Velenje, ki
bolj ali manj omejujejo, v nekaterih primerih tudi zavirajo bodoči razvoj in jim je pri
usmerjanju nadaljnjega prostorskega razvoja potrebno nameniti posebno pozornost. Izbrani
omejitveni dejavniki zajemajo vse tri temeljne vidike prostorskega razvoja: okoljskega,
družbenega in gospodarskega.
Ključne besede: prostorski razvoj, občina Velenje, Šaleška dolina, omejitveni dejavniki

RESTRICTING FACTORS FOR FURTHER SPATIAL DEVELOPMENT OF
COMMUNITY VELENJE
ABSTRACT:
Presence of natural resources, coal, and consequently expansive economic development has
put the community Velenje in significant position in Slovenian space. The population's
density in community Velenje, especially in its central part Šaleska valley, has grown due to
fast economic advancement or transition into agrarian industrial society. Intensive
urbanization, industrialization, and deagrarization are processes from the past that have
significantly reshaped community over time. Pressures on this relatively small and delicate
area will continue to perpetuate in the future. Moreover, new tendencies for development will
emerge, attempting to deflect or overcome main hurdles on the way. Graduate thesis discusses
some selected fundamental restricting factors that are impacting further spatial development
of community Velenje. They are limiting, and in some cases also hindering future
development. Therefore, we have to take them into particular consideration in directing
further spatial development. Selected restricting factors encompass all three fundamental
views of urbanization: environmental, social and economic.
Keywords: spatial development, community Velenje, Šaleska valley, restricting factors
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1. UVOD
Diplomsko delo je namenjeno predstavitvi nekaterih osnovnih dejavnikov, ki zavirajo ali
omejujejo prihodnji prostorski razvoj obravnavanega območja. S proučevanjem prostora
občine Velenje, predvsem pa Šaleške doline se je ukvarjalo že veliko avtorjev, saj je zelo
specifičen in izrednega pomena tudi iz vidika celotne države. V tem diplomskem delu je prav
tako predmet razprave občina Velenje oz. njen prostorski razvoj. Delo želi predstaviti
pregleden in celovit izbor omejitvenih dejavnikov, ki obstajajo na tem območju ter zavirajo
nadaljnji prostorski razvoj glavnih občinskih (u)porabnikov prostora. Zaradi kompleksnosti
pojava razvijanja prostora je potrebno pri njegovi opredelitvi upoštevati tako okoljske ali
prostorske, družbene ali socialne kot tudi gospodarske ali ekonomske vidike. V diplomskem
delu so izbrani in proučeni glavni omejitveni dejavniki za nadaljnji prostorski razvoj
naslednjih sektorjev: kmetijstva, rudarstva, poselitve in industrije, gozdarstva, vodnega
gospodarstva, turizma in gospodarske infrastrukture ter prostorskega sistema: krajine.
Diplomsko delo se ne ukvarja z rešitvami in možnostmi za usmerjanje razvoja, temveč
predstavlja pregled najizrazitejših okoljskih, družbenih in gospodarskih prostorskih razvojnih
omejitev, ki izbranim sektorjem predstavljajo potencialne ovire za bodoči razvoj. Pri izdelavi
diplomskega dela je bila uporabljena kabinetna metoda, kar pomeni, da so bili omejitveni
dejavniki izbrani in opisani na podlagi pregleda in proučitve obstoječih planskih dokumentov,
nalog, poročil in zakonodaje. Glavni viri, na katere se naloga opira so Osnove za prostorski
plan občine Velenje (OPPOV, 1980) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986-2000.
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh sklopov. V prvem sklopu so prikazane glavne
značilnosti obravnavanega območja ter analiza stanja naravnogeografskih in
družbenogeografskih potez občine Velenje. Osrednji sklop je namenjen seznanitvi s pojmoma
prostorski razvoj in omejitveni dejavniki prostorskega razvoja, ki sta ključna pojma za
razumevanje celotnega dela. Ker predstavlja izbor in opis omejitvenih dejavnikov
prostorskega razvoja glavni cilj tega dela, je poglavje o njihovem pregledu bistvenega
pomena. Zaključni sklop vsebuje krajši povzetek glavnih ugotovitev diplomskega dela ter
seznam virov, literature in prilog.

1.1. Nameni in cilji diplomskega dela
Namen diplomskega dela je predstaviti predvsem prostor občine Velenje, njegovo trenutno
podobo in rabo tal ter iz njiju izhajajoče omejitvene dejavnike za nadaljnji prostorski razvoj
glavnih porabnikov občinskega prostora. Z analizo stanja okoljskih, družbenih in
gospodarskih potez, značilnosti ali procesov občine sem želela ugotoviti, kateri so bistveni
omejitveni dejavniki, ki vplivajo na prihodnji prostorski razvoj sektorjev.
Cilj diplomskega dela je torej izbrati glavne porabnike prostora v občini Velenje ter
omejitvene dejavnike za njihov prostorski razvoj.
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Delovne hipoteze diplomskega dela so:
 v občini Velenje so prisotni različni porabniki prostora, ki oblikujejo njeno sedanjo in
vplivajo na prihodnjo podobo,
 prostor občine Velenje se sooča s pomanjkanjem primernih površin za razvoj
določenih dejavnosti,
 varstvo okolja in trajnostni prostorski razvoj narekujejo strožje zahteve vsem
posegom v prostor,
 na bodoči prostorski razvoj sektorjev negativno vplivajo tudi družbeni in gospodarski
procesi.

1.2. Metode dela
Postopek izdelave diplomskega dela zajema pregled obstoječih virov in literature, podrobno
proučitev strokovnih podlag za prostorski plan občine Velenje in obstoječega prostorskega
plana. Večina obstoječega kartografskega gradiva, ki prikazuje podrobno in strokovno analizo
obravnavanega območja, izhaja iz 80-ih let prejšnjega stoletja. Od takrat so se mnoge stvari že
precej spremenile, predvsem pa se je spremenil obseg tedanje občine Velenje. Diplomsko
delo je nastalo na podlagi kabinetnega dela, s kombiniranjem primernega gradiva in
subjektivnih ocen. Glavne ugotovitve in izbor omejitvenih dejavnikov so predstavljeni v
tekstovni obliki, obogateni s slikovnimi, tabelaričnimi in kartografskimi prikazi.
Analiza stanja in obstoječe rabe tal me je pripeljala do glavnih porabnikov in oblikovalcev
prostora občine Velenje, ki sem jih nato uporabila za nadaljnje proučevanje. Zaradi
kompleksnosti pojava prostorskega razvoja, ki vključuje povezavo človek in prostor, sem v
grobem omejitvene dejavnike razdelila glede na okoljske, družbe in gospodarske vidike. Pri
posameznih vidikih so bili upoštevani določeni kriteriji, ki so mi pomagali pri izboru glavnih
omejitvenih dejavnikov za nadaljnji prostorski razvoj določene dejavnosti. Kriteriji, ki sem jih
uporabila za izbor omejitvenih dejavnikov iz okoljskega vidika so: naravne danosti (relief,
poplavna območja…), degradirana območja (ugrezninska območja, onesnažena območja…)
in varstvena območja. Pri proučevanju družbenih omejitvenih dejavnikov sem upoštevala
naslednje kriterije: obstoječi in predviden demografski razvoj, socialno-ekonomske
značilnosti prebivalstva, kakovost bivanja in prostorska politika. Gospodarski omejitveni
dejavniki za izbrane dejavnosti pa sem pridobila na podlagi proučitve finančnih potez
dejavnosti ter odnosa do ostalih dejavnosti (konflikti med interesi sektorjev).
Okoljske omejitvene dejavnike prostorskega razvoja za poselitev, industrijo in infrastrukturo
sem predstavila tudi v obliki shematske karte.
Končni rezultat so tako trije vidiki oz. tipi omejitvenih dejavnikov, sedem prevladujočih
dejavnosti v občini Velenje ter en prostorski sistem in 50 njihovih razvojnih omejitev.
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2. OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
IN ANALIZA STANJA
2.1. Lega, obseg in omejitev območja
Občina Velenje leži v severnem delu osrednje Slovenije. Obsega 83,88 km² in spada med
manjše slovenske občine, saj zavzema le 0,4 % slovenskega ozemlja (Statistični urad RS).
Razprostira se med 46°19' in 46°26' severne geografske širine ter med 15°04' in 15°12'
vzhodne geografske dolžine (Topografska karta Velenje, 1997).

15°7’

Karta 1: Lega Mestne občine Velenje

46°22’

Vir: http://www.velenje.si (citirano: 11.11.2006)
Po novi regionalizaciji (Orožen Adamič et al., 1999) je območje občine Velenje uvrščeno k
makroregiji Alpski svet. Severni del ozemlja se nahaja na območju mezoregije Velenjsko in
Konjiško hribovje, južni del sega na območje mezoregije Ložniško in Hudinjsko hribovje,
ločuje pa ju vzhodni del Velenjske kotline (Orožen Adamič et al., 1999).
Severna meja občine sega v hribovit svet, ki se razteza od Razborja do Graške Gore in preko
prebojne doline Pake v Hudi luknji do Paškega Kozjaka. Vzhodna meja občine poteka po
Dobrnskem podolju, preko potoka Pirešica, proti jugu na Ponikovsko planoto in Ložniško
gričevje, ki Šaleško dolino ločujeta od Spodnje Savinjske doline. Zahodna meja občine pa
razpolovi Šaleško dolino v smeri sever-jug na območju nekdanje vasi Preloge in se nadaljuje
po spodnjem toku potoka Velunja do podnožja Graške gore. Najvišja točka občine je skrajni
zahodni del Paškega Kozjaka – Špik (1100 m), njena najnižja točka je v naselju Črnova ob
potoku Pirešica (315 m).
Na severu meji občina na občini Slovenj Gradec in Mislinja, na vzhodu na občino Dobrna, na
jugu na občino Žalec, na zahodu pa na občini Polzela in Šoštanj (http://www.velenje.si).
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Na podlagi naravnih ter krajinskih značilnosti je prostor občine Velenje razčlenjen na širše
krajinske enote (Odlok..., 2001):
a) hribovito severno obrobje (Graška gora – Paški Kozjak),
b) dolinsko dno – Velenjska kotlina (Škale – Velenje – Bevče),
c) gričevnato južno obrobje (Podkraj – Šentilj – Črnova)

2.2. Organiziranost občine in njena vloga
Leta 1994 se je občina Velenje razdelila na tri manjše občine in sicer Šoštanj, Šmartno ob
Paki in na Mestno občino Velenje – MO Velenje (v nadaljevanju občino Velenje). K občini
Velenje je bilo ob razdelitvi istočasno priključeno tudi območje Krajevne skupnosti Vinska
gora, ki je bila prej sestavni del občine Žalec. Občina Velenje je ena izmed 11 mestnih občin
v Sloveniji in po številu prebivalcev med njimi zaseda deveto, samo mesto Velenje pa peto
mesto. Razdeljena je na 19 delov - 3 mestne četrti in 16 krajevnih skupnosti (Karta 2).
Naselja, ki ležijo v občini pa so: Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče,
Laze, Lipje, Lopatnik, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak,
Pirešica, Plešivec, Prelska, Podgorje, Podkraj, Silova, Šenbric, Škale, Škalske Cirkovce,
Šmartinske Cirkovce, Velenje in Vinska gora (http://www.velenje.si).
Na območju dolinskega dela občine Velenje in občine Šoštanj izkopljejo večino slovenskega
premoga, pridobijo skoraj tretjino vse električne energije in izdelajo večino gospodinjskih
aparatov. Šaleška dolina se spreminja in ni več izključno premogovniško ter industrijsko
območje. Njeno središče Velenje postaja vedno pomembnejši upravni, trgovski in šolski
center, jezera pa dajejo dolini ter celotni občini še dodatne razvojne možnosti.
Danes je Šaleška dolina gosto naseljeno, gospodarsko intenzivno območje, ki kljub svoji
ozemeljski majhnosti zaseda pomembno mesto v slovenskem gospodarstvu. Zadnja leta se
hitro spreminja zaposlitvena sestava, saj se poleg delovnih mest v premogovništvu, energetiki
in industriji pojavlja vedno več delovnih mest v terciarni in kvartarni dejavnosti (uslužnostne
dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, uprava) (Šterbenk, Ramšak 1999).
Slika 1: Pogled na Šaleško dolino in njeno južno obrobje

Vir: http://www.velenje.si (citirano: 11.11.2006)
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2.3. Naravnogeografske značilnosti
2.3.1. Relief
Reliefno je občina Velenje dokaj razgibana. Zlasti je členovit in gorat njen obrobni del, tako
da pride na površju do veljave razlika med nizkim osredjem kotline ter višjim obodnim
področjem. Pliocensko osredje se vidno loči od višjega oboda in je razrezano s potoki, ki
tečejo proti zahodu (Osnove za prostorski plan občine Velenje – Analiza naravnih danosti,
1980).
Osrednji del občine torej predstavlja dolinski del ob reki Paki, imenovan Šaleška ali
Velenjska kotlina, ki poteka v smeri od severozahoda proti jugovzhodu, njeno dno pa je
široko 2 km in dolgo 8 km. Obrobje kotline so pritoki Pake razrezali v gričevnato in hribovito
pokrajino, ki se na severni strani v obliki stopenj sprva dviguje od 150 do 200 m in v
nadaljevanju od 600 do 1000 m nad dolinskim dnom. To so hribi in planote, ki zapirajo
kotlino in prehajajo v gorski svet vzhodnih odrastkov Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.
Vzhodni del občine Velenje sega na območje zahodnega dela Paškega Kozjaka, ki je del
Vitanjsko – Konjiških Karavank in proti severu in vzhodu zapira Šaleško kotlino (Počkaj
Horvat, 1999).
Karta 3: Digitalni model reliefa občine Velenje

Vir: http://www.geoprostor.net/piso (citirano: 15.2.2007)
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Obsežne sklenjene ravne površine z nakloni do 10 % so v Šaleški dolini (»žrtvovane«
urbanizaciji in eksploataciji premoga). Manjše ravne sklenjene površine so še na področju
Arnač – v povirju Ložnice in Trnove. Razgiban relief z nakloni 10 – 20 % obsega obrobja
zgoraj navedenih ravnin in zavzema pretežno gričevnat svet občine razrezan s posameznimi
pritoki Pake. Strm relief z nakloni 20 – 40 % pa se naslanja na sredogorski svet severnega in
vzhodnega obrobja občine. Nekaj je tudi površja z ekstremnimi nakloni nad 40 % v
apnenčastem in dolomitnem področju severnega in severovzhodnega mejnega občinskega
ozemlja (Osnove za prostorski plan občine Velenje – Analiza naravnih danosti, 1980).

2.3.2. Geološke značilnosti
Dno Šaleške kotline je sestavljeno iz pliokvartarnih plasti in aluvialnega dna, kjer pridobijo
večino premoga, imenovanega lignit. Šaleška kotlina je poleg kvartarne tektonske udorine
Ljubljanskega barja ena najmlajših v Sloveniji, za njeno današnjo obliko pa je najbolj
pomembno obdobje pliocena, saj sta se takrat površje in rečna mreža močno spremenila.
(Počkaj Horvat, 1999) Je del večje velenjsko-dobrniške udorine, ki jo omejujeta dva
neotektonska preloma: smrekovški prelom (topolški) na severu (Topolšica – Gabrke – Škale)
in šoštanjski prelom na jugu (Smrekovec – Bele Vode – Florjan – Šoštanj – Velenje – Vinska
Gora – Dobrna), po sredini pa poteka jasna tektonska črta velenjskega/termalnega preloma
(Topolšica – Šoštanj – Dobrna – Slatina). Severno od smrekovškega preloma se je ozemlje
dvigovalo, južno od njega pa je ozemlje v orogenetskem dvigovanju zaostajalo in se tudi
ugrezalo. Najbolj se je ugrezal južni del med velenjskim in šoštanjskim prelomom, kjer je
nastala globoka velenjska udorina, ki jo je zalila voda in naplavila debele sklade pliocenskega
proda, peska in gline. Ponekod je med nanosi tudi več kot 100 m debela plast premoga lignita,
najdebelejša je na zahodu – okoli 300 m, na vzhodu pa le okoli 100 m. Starost lignita
ocenjujejo na okoli pet milijonov let. Ko je jezero odteklo, so začele delovati površinske reke
in oblikovale dolino. Na obrobju kotline prihaja na površje predpliocenska podlaga velenjske
udorine, na severu kot triasni dolomit, granit in tonalit, južno od velenjskega preloma pa kot
oligocenski in miocenski peščeni laporji, peščenjaki in andezitni tufi. Paška sinklinala je v
glavnem sestavljena iz srednjetriasnih apnencev in dolomitov, med katerimi so podolžni
pasovi peščenjakov, na jugovzhodni strani pa je največ permskih in karbonskih plasti (Počkaj
Horvat, 1999). Slabo tretjino pojezerskega površja sestavljajo razmeroma mehke,
groboklastične usedline, ki so dokaj enakomerno razprostranjene. Manj kot tretjino tal
sestavljajo trše in neprepustne metamorfne kamnine, ki jih je največ v Velunjskem grabnu
oziroma Družmirskem pojezerju. Karbonatne in flišne kamnine sestavljajo petino vsega
pojezerskega površja. V dolinskem dnu pa so glineno peščeni sedimenti. Magmatske kamnine
in njihovi tufi sestavljajo večinoma Velunjski graben, najmlajši nanosi potokov so le ozki
pasovi ob njih, le Družmirsko polje je obsežnejše. Bistvena značilnost geološke zgradbe je, da
so višji predeli pojezerij oziroma dolinski obod zgrajeni iz starejših, za erozijo večinoma
odpornih kamnin. Dolinsko dno pa sestavljajo mehki, nesprijeti in mladi sedimenti, ki so za
človekove posege in kasnejšo denudacijo ter erozijo precej občutljivejši. (Šterbenk, 1999)
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2.3.3. Podnebje
Območje občine Velenje ima zmernocelinsko podnebje in spada v osrednjeslovensko
klimatsko območje. Pred mrzlimi vetrovi s severa jo varuje hribovito obrobje, proti
jugovzhodu pa je bolj odprta. Srednja mesečna januarska temperatura v Velenju je - 1°C,
julijska 19°C, srednja letna temperatura pa znaša 9, 2°C. V zimskem času je med višjimi
prisojnimi legami in mokrotnim dolinskim dnom pogost toplotni obrat. Največ padavin je v
severozahodnem delu pokrajine – 1300 mm (v Velenju pa 1232 mm), ki padejo junija in
julija, najmanj pa jih pade januarja in februarja. Snežna odeja traja povprečno 48 dni na leto,
meglenih dni pa je povprečno 36, največ septembra, oktobra in pozimi. Prevladujejo smeri
vetrov zahodnega in vzhodnega kvadranta, kar se ujema s smerjo doline. V dnu kotline so
najšibkejši vetrovi zvečer in ponoči, najmočnejši pa okrog poldneva. Velenjska kotlina je,
zaradi kotlinske lege in velikih izpustov, med najbolj onesnaženimi v Sloveniji.
Gorati in hriboviti severni ter vzhodni del občine ima hladnejše podnebje. Srednja januarska
temperatura na Paškem Kozjaku je – 4, 4°C in povprečna količina padavin na leto znaša 1147
mm. Paški Kozjak prestreže vlažne vetrove z juga in jugozahoda, prvi sneg pa lahko tukaj
pade že oktobra. (Počkaj Horvat, 1999)

2.3.4. Prsti in rastje
V Velenjski kotlini so prsti zelo raznolike. Na pliocenskih usedlinah ravninskega dela v
okolici mesta Velenje so se razvile psevdooglejene prsti, na katerih so v glavnem travniki.
Vrhnji horizonti so debelejši ob vznožju pobočij. Na kvartarnih rečnih nanosih ob Paki in
pritokih so rjave aluvialne prsti, kjer, zaradi ugodnih lastnosti in majhnega naklona površja,
prevladujejo njive. (Počkaj Horvat, 1999)
V naravno urejenem razmerju med obilnimi padavinami in zmernimi temperaturami
prevladuje v dolini izprana prst, imenovana podzol. Dolinsko dno, prekrito z rečnimi nanosi,
je peščena, srednje izprana prst, višje ležečim terasam pa dajeta osnovo mastna jezerska glina
in ilovica. Težka za obdelovanje, malo prikladna grudasta ilovica, bolj znana pod imenom
¨borova prst¨ je bila doslej zaradi pomanjkanja apna in slabega zračenja namenjena predvsem
iglastemu gozdu, travnikom in sadovnjakom. Na pojezerskem ozemlju so razvite različne
prsti, ki so posledica pestre kamninske sestave tal. Pedološka odeja je sicer sklenjena, vendar
različno debela in prepustna. Ker je večinoma ilovnata, so narasle vode kljub prevladujoči
pokritosti z gozdom, kalne. Preperelinske oziroma pedološka odeja je zelo pomembna saj je
glavni potencialni vir nastajajočih jezerskih sedimentov in vir mineralnih ter organskih snovi.
Pedološka odeja pogojuje tudi razširjenost in intenzivnost kmetijske rabe tal. Ker njena
rodovitnost ni velika (spranost, zbitost, zakisanost) tudi ni, skupaj z reliefom večjih osnov za
intenzivnejše kmetijstvo.
Na suhih prisojnih legah v toplem pasu je naravno rastje gozd hrasta puhavca in črnega gabra,
v hribskem pasu od 350 do 750 m je naravno rastje bukov gozd, ki je zaradi človekovih
posegov spremenjen v mešani in iglasti gozd, v nadmorskih višinah nad 750 m pa, zaradi
selektivnega redčenja listavcev, prevladujejo iglasti gozdovi.
V hribovitem obrobju sta se na triasnih apnencih in dolomitih razvili rjava prst in rendzina,
porašča pa jih mešan gozd. Na silikatnih kamninah je nastala kisla rjava prst, ki jo na osojnih
pobočjih porašča gozd, na prisojnih pa se na njih nahajajo njive, sadovnjaki in vinogradi. Na
apnencu v najvišjem pasu uspevata bukev in jelka, nižje pa bukev in bor, na dolomitu pa
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sestoji smreke in bukve, gabra in bora, hrasta in gabra ter javorja in jelše. (Počkaj Horvat,
1999)

2.3.5. Vodne površine
Glavni površinski vodotok je reka Paka, ki v dolžini 13,5 km teče po ozemlju občine s svojimi
levimi: Jablanski graben, Loka, Trebušnica, Veriželj, Slatina in desnimi pritoki: Lepena,
Ljubela ter na meji z občino Šoštanj še delno Velunja. Drugi večji potok, ki pokriva vzhodni
vodozbirni del občinskega prostora sta Črni potok z iztekom v Pirešico, ki delno poteka po
skrajnem vzhodnem delu občinskega prostora (Odlok..., 2001). Paka izvira pod pohorskim
vrhom Volovico (občina Mislinja) in se v zgornjem toku prebija skozi apneniško sotesko
Hudo luknjo do Velenjske kotline. V preteklosti naj bi Paka tekla južno od vinske gore v
Spodnjo Savinjsko dolino, zaradi ugrezanja Velenjske kotilne pa se je ob južnem robu kotline
obrnila proti zahodu ter nato proti jugovzhodu do Rečice ob Paki (občina Šmartno ob Paki),
kjer se izliva v Savinjo. Paka je hudourniška reka s snežno-dežnim režimom, najnižji pretok
ima avgusta, najvišjega spomladi, srednji letni pretok v Šoštanju (občina Šoštanj) pa je 2,5
m³/s. Do Trebeliškega je Paka v prvem do drugem kakovostnem razredu, do Velenja pade v
drugega do tretjega, v Pesju pa je že v tretjem kakovostnem razredu. Onesnaženi so tudi njeni
pritoki. V Prelogah se vanjo izliva Lepena, ki se izteka iz Velenjskega jezera in jo, poleg
industrijskih in kanalizacijskih odplak, še dodatno onesnaži. Dolgoletno onesnaževanje je
življenje v Paki močno osiromašilo, tako da lahko v njej prebivajo le manj občutljivi
organizmi. Pred začetkom izkopavanjem lignita je bila rečna mreža v Velenjski kotlini
sklenjena, zaradi ugrezanja pa so v osredju desnega dela porečja Pake pričela nastajati jezera
(Počkaj Horvat, 1999).
V občini Velenje se trenutno nahajata le dve jezeri: Škalsko in Velenjsko, saj so leta 2002
Turistično jezero zasuli z mešanico sadre in pepela (www.minet.si/sola/images/...). Pred
pričetkom izkopavanja je bilo to površje delno poseljeno in namenjeno pretežno kmetijski
rabi. Tam, kjer so danes jezera, je bilo več podeželskih naselij, ki so skoraj v celoti izginila
(Škale, Družmirje, Preloge). Zaradi premogovništva se podoba doline še vedno spreminja, iz
leta v leto pa se spreminjajo tudi Šaleška jezera. Tako je zelo pomembno, da ob podatkih o
jezerih (velikost, globina, kakovost) navajamo tudi letnico, na katero se nanašajo. Leta 2005
je prostornina ugrezninske kotanje presegala 120 milijonov (mio) m³ in zavzemala dobrih 6
km² površine. Najgloblje dele te kotanje zapolnjuje voda v podobi treh jezer, ki predstavljajo
približno tretjino prostornine (več kot 46 mio m³) in prav tako tretjino površine ugreznine (2,1
km²). Jezera, ki jih napajajo potoki, so dobila imena po naseljih, ki so se morala umakniti
ojezerjevanju (Škalsko, Družmirsko – leži v občini Šoštanj), oziroma po mestu, ki je zaradi
premogovništva postalo objezersko naselje (Velenjsko) (http://www.velenje.si).
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2.4. Družbenogeografske značilnosti
2.4.1. Demografske značilnosti
Tendence demografskega razvoja so vseskozi močno vplivale na izoblikovanje prostora
občine Velenje. Od števila in strukture prebivalstva pa je odvisen tudi sedanji in prihodnji
izgled ter funkcija obravnavanega prostora.
Mesto Velenje je postalo glavno razvojno središče Šaleške doline šele po 2. svetovni vojni, z
razvojem premogovnika. Do leta 1945 je bilo Velenje le trg, mesto je postalo leta 1959, v
začetku petdesetih je postalo občinsko središče, danes pa je peto največje mesto v Sloveniji
ter, poleg Celja, glavno zaposlitveno in gospodarsko središče Savinjske regije. Sprva je bilo
naselje neznatno rudarsko središče z razvito kolonijo dolgih pritličnih hiš za rudarje vzhodno
od starega premogovniškega jaška. Po letu 1954 se je izkop premoga povečal, intenzivno se je
pričela razvijati industrija, ustvarjene so bile ugodne zaposlitvene možnosti in zato se je
število prebivalcev silovito povečalo. Med letoma 1961 in 1991 se je število prebivalcev
povečalo za skoraj trikrat in po stopnji rasti prebivalstva je Velenje presegalo povprečje
ostalih mest v Sloveniji. Glavni razlog za naraščanje prebivalstva je bilo priseljevanje nove
delovne sile iz območij nekdanje Jugoslavije (tretjina vseh priseljencev) in drugih občin
Slovenije (polovica vseh priseljencev). V sedemdesetih letih je bila intenziviteta priseljevanja
najmočnejša in takrat je bilo zgrajenih tudi največ stanovanj (Počkaj Horvat, 1999).
Po letu 1981 se je v občini Velenje rast prebivalstva upočasnila, predvsem zaradi zmanjšanja
migracijskega salda, ki je bil najvišji v sedemdesetih letih. S tem se je zmanjšal tudi dotok
mladega prebivalstva, kar je nekoliko vplivalo na upad rodnosti (Sajko, 1994).
Od leta 1995 je na območju občine Velenje opazno stagniranje prebivalstva (leta 2004 je v
občini živelo 33.642 prebivalcev, Statistični letopis RS, 2005) in tudi tukaj, tako kot na
območju celotne Slovenije, počasi prihaja do demografske krize. Do zmanjševanja števila
občanov prihaja zaradi postopnega zniževanja rodnosti – manjše je število žensk v rodni dobi
in hkratnega povečevanja neto imigracije. Negativni trendi na področju rodnosti povzročajo
staranje prebivalstva, kar pomeni, da se najmlajše starostne skupine krčijo (do 15 let), širijo pa
se starejše starostne skupine (najštevilčnejša je od 45 do 50 let) (Josipovič, 2004).

2.4.2. Poselitev
Predvsem intenzivno razvijanje industrije, posledični demografski razvoj in naravne možnosti
so pomembno vplivali na usmerjanje poselitve, nastanek glavnih poselitvenih območij in s
tem na preoblikovanje prostora občine, predvsem pa mesta Velenje.
Do leta 1954 je bilo središče mestnega dogajanja in razvoja omejeno na stari del mesta pod
gradom, prvotno kmečki zaselek Stara vas in po vojni zgrajeni del novega Velenja, vzhodno
od starega rudniškega jaška. Po letu 1954 se je Velenje pričelo širiti proti jugu na ravninski
svet desnega brega Pake, na levem bregu pa se je med letoma 1959 in 1964 oblikovalo
upravno, kulturno, poslovno in trgovsko središče. Po letu 1964 se je pričela gradnja
enodružinskih hiš in v začetku sedemdesetih se oblikujeta četrt družinskih hiš Konovo na
severovzhodu mesta in vilska četrt severno od Stare vasi. Po letu 1974 se z gradnjo
blokovskih stanovanjskih sosesk mesto razširi proti vzhodu in jugovzhodu, po letu 1980 pa se
pozida tudi območje Sela ob regionalni cesti Velenje – Slovenj Gradec. V osemdesetih se že
pojavijo prvi zametki suburbanizacije, ko se gradnja družinskih hiš prične pomikati proti
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podeželskim naseljem v okolici (Prostorski dejavniki bodočega družbeno-gospodarskega
razvoja, 1984). Danes je na območju občine Velenje je 25 naselij in še vedno je prisoten
proces praznjenja v manjših naseljih ter močna koncentracija prebivalstva v mestu Velenju in
njegovi okolici (Prostorski dejavniki bodočega družbeno-gospodarskega razvoja, 1984). Leta
2004 je več kot 80 % vseh občanov živelo v mestnem območju Velenje, najvišja gostota
poselitve pa je na predelu blokovne stanovanjske gradnje Gorica, kjer doseže 455 preb./ha
(povprečje za občino je 4 preb/ha). Za večino preostalih naselij je značilno manjše število
prebivalcev (povp. od 200 do 400), le v naseljih Podkraj in Škale število presega 500
prebivalcev (Odlok..., 2001).
Po številu prebivalcev je 25 naselij občine Velenje razvrščenih v :
 naselja do 200 prebivalcev (10 naselij): Janškovo selo, Lopatnik, Lopatnik pri
Velenju, Ložnica, Pirešica, Podgorje, Šenbric, Silova, Škalske Cirkovce in
Šmartinske Cirkovce,
 naselja od 201 do 500 prebivalcev (12 naselij): Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovec,
Kavče, Laze, Lipje, Paka pri Velenju, Paški Kozjak, Plešivec, Prelska in Vinska gora,
 naselja od 501 do 1500 prebivalcev (2 naselji): Podkraj pri Velenju, Škale,
 naselje nad 1500 prebivalcev: Velenje.
Na hribovitem obrobju velenjske občine, ki obdaja dolino, so locirane številne krčevine in
samotne kmetije. Te so se marsikje strnile v zaselek ali pa je ta nastal kot prvotna oblika na
zaobljenih hrbtih gričev in hribov. Za ta obrobna območja velenjske občine je značilna
ostarela sestava prebivalstva, ki poleg pomanjkanja kmečke delovne sile in izseljevanja
oblikuje gospodarsko in socialno podobo pokrajine. Le v višjih legah je več kmetijskih
gospodarstev, ki se ukvarjajo izključno s kmetijstvom, v nižjih se prebivalstvo že močneje
vključuje v migracijske tokove in se zaposluje v nekmetijskih dejavnostih. Kmečka
gospodarstva imajo navadno tudi več članov kot gospodinjstva brez zemljiške posesti, na njih
pa prevladuje moško prebivalstvo, saj so zaposlitev in poroke povzročile predvsem
odseljevanje žensk. Na gozdnih krčevinah prisojnih in položnejših pobočij Paškega Kozjaka
so se razvile izključno samotne kmetije, saj strnjenih naselij skoraj ni. Z večanjem nadmorske
višine se zmanjšuje število v skupino nanizanih domačij, v glavnem so poseljena planotasta
območja na prehodu s strmih pobočij v zložnejši svet, velik vpliv na poselitev pa ima tudi
bližina pitne vode. Samotne kmetije so z gradnjo gozdnih cest v sedanjosti postale prometno
dostopnejše, kar pa je omogočilo tudi vse večji razmah gradnje počitniških hišic. Najvišje
ležeči zaselek je Sv. Jošt (1063 m) in velja za središče Paškega Kozjaka (Počkaj Horvat,
1999).
Poleg močne koncentracije prebivalstva v Šaleški dolini, se v zadnjih letih pojavljajo tudi
suburbanizacija, disperzna urbanizacija in celo dezurbanizacija. Do teh procesov prihaja
predvsem zaradi izboljšanja prometne dostopnosti, povečanja števila osebnih vozil, širjenja
telekomunikacij, zemljiške politike, črnih gradenj, samovoljnega lociranja različnih
proizvodnih objektov in gradnje počitniških bivališč. Razpršenost naselij pa otežkoča oskrbo,
draži infrastrukturno opremo ter pospešuje prostorsko anarhijo in spontani razvoj nekaterih
naselij. Le majhen delež naselij občine Velenje je bil deležen resne pozornosti pri njihovem
planiranju in graditvi, zato so se marsikatera širila brezoblično, brez jasnega in trdnega
dolgoročnega koncepta razvoja. Pospešena gradnja enodružinskih hiš je močno vplivala na
prostorsko širjenje naselij, tako da so ponekod nastale četrti individualnih hiš s slabo
izkoriščenim zemljiščem, na drugi strani pa stanovanjski bloki, ki se počasi že spreminjajo v
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manj vredne in socialno problematične dele naselij (Prostorski dejavniki bodočega družbenogospodarskega razvoja, 1984).

2.4.3. Gospodarstvo
Gospodarski potencial občine Velenje predstavlja 435 poslovno delujočih gospodarskih družb
in 724 malih in srednje velikih samostojnih podjetnikov. 94,7 % družb je majhnih, 2,5 % je
srednje velikih in 2,8 % je velikih družb. Nekoliko se je povečal delež malih in srednjih
družb, struktura pa še vedno odstopa od slovenskega povprečja. Kljub sorazmerno velikemu
številu majhnih družb, imajo na rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje
gospodarske družbe. Osnovne dejavnosti tega dela gospodarstva so predelovalna industrija, z
večinsko proizvodnjo strojev in naprav, sledi rudarstvo in energetika, trgovina, gradbeništvo
in storitvene dejavnosti.
Velike gospodarske družbe zaposlujejo blizu 80 % vseh zaposlenih v občini, od tega
zaposluje 57,8 % predelovalna dejavnost, 11,8 % trgovina, 11,5 % rudarstvo, 7,8 %
gradbeništvo, 6 % poslovanje z nepremičninami in poslovne storitve, 1,9 % gostinstvo,
preostali zaposleni pa so razpršeni po drugih dejavnostih.
Največ delavcev zaposlujejo podjetja: Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Premogovnik
Velenje, d.d., Gorenje notranja oprema, d.o.o., Vegrad, d.d., HTZ, d.o.o., Gorenje, I.P.C.
d.o.o. Med srednjimi družbami zaposlujejo največ: Gorenje orodjarna, d.o.o., Komunalno
podjetje, d.o.o., Gorenje gostinstvo, d.o.o., Gorenje Indop, d.o.o., Fori, d.o.o., PUP, d.d.
Male družbe z večjim številom zaposlenih v občini pa so: Hernaus profesionalno čiščenje,
d.o.o., Vegrad – invalidska dejavnost, d.o.o., APS avtoprevozniško in servisi, d.d., PLP lesna
industrija, d.o.o., Erico Velenje, Inštitut za ekološke raziskave in Veplas Media, d.o.o.
Največ celotnega prihodka ustvarjajo velike gospodarske družbe v dejavnostih rudarstva,
energetike, industrije in gradbeništva kar 74%, in s tem presegajo slovensko povprečje za
skoraj 30 odstotnih točk.
Po deležu ustvarjenega celotnega prihodka posamezen panoge je v porastu predelovalna
industrija 56 %, gradbeništvo 8 %, delež rudarstva (5,8 %) rahlo pada, delež trgovine tudi
rahlo pada in je 18 %. Narasel je delež dejavnosti s področja svetovanja in posloven storitve
na 5,8 %, gostinstva in turizma 1 %, ter dejavnosti ostalih storitev ostajajo v nespremenjenem
deležu 1 %. (http://www.velenje.si)

2.5. Osnovna raba tal
V zadnjih 50 letih se je raba tal na območju občine precej spremenila. Delež kmetijskih tal se
je zmanjšal s 51 % na 30 %, delež gozda se je s 47 % povečal na 51 %, največja pa je
sprememba deleža nerodovitnih tal, ki je z 2 % narasla na 12 % (Sanacijski program za zla
MO Velenje, 2003). Po izmeri rabe površin občine iz leta 2002 (Preglednica 1), lahko
ugotovimo visok delež gozdnatosti, precej nizek delež kmetijskih zemljišč in visok delež
urbaniziranosti (okoli 17 % stavbnih zemljišč). Nemajhen delež površja občine pripada
jezerom, takšno razmerje v osnovni rabi zemljišč pa je posledica porušenega ravnovesja
zaradi rudarjenja in njegovih posledic (degradacija zemljišč, pospešena urbanizacija)
(Odlok..., 2001).
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Preglednica 1: Osnovna raba prostora MO Velenje v letu 2002
OSNOVNA RABA
STANJE 1999
PLANIRANO
Gozd
51 % (4.275 ha)
50,9 % (4.270 ha)
Najboljša kmetijska zemljišča
18,3 % (1.534 ha)
18 % (1.512 ha)
Druga kmetijska zemljišča
12,3 % (1.034 ha)
12 % (1.028 ha)
Stavbna zemljišča
16,3 % (1.367 ha)
16,8 % (1.399 ha)
Območja kamnolomov
0,3 % (27 ha)
0,3 % (27 ha)
Jezera
1,8 % (150 ha)
1,77 %1 (147,5 ha)
100 % (8.388 ha)
100 % (8.388 ha)
SKUPAJ
Vir: Odlok o spremembah in dopolnitvah ..., 2004

Preglednica 2: Pregled površin ureditvenega območja mesta Velenje po pretežni
namembnosti
VELIKOST VELIKOST PLANIRANO
PREVLADUJOČA NAMEMBNOST
v ha
v%
v ha
Območja za stanovanja
336,37
24,6
339,51
Območja za centralne dejavnosti
47,16
3,5
Območja mešanih dejavnosti
82,40
6,0
Območja proizvodne dejavnosti
134,82
9,8
Območja obrtno proizvodnih dejavnosti
35,88
2,6
Območja deponij, pokopališč
58,54
4,2
Območja pridobivanja kamna
21,26
1,5
Območja za rekreacijske in športne
140,16
10,3
dejavnosti, zelene površine
Območja gozdov (s posebnim pomenom)
433,28
31,5
432,39
Območja kmetijske rabe
83,71
6,0
82,43
Ureditveno območje – skupaj
1.373
100
1.374
Vir: Odlok o spremembah in dopolnitvah…, 2004

1

Leta 2002 so Turistično jezero zasuli (velikost 2,5 ha), zato je delež jezerskih površin danes malenkost nižji
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Karta 4: Zemljišča občine Velenje po namenu

Vir: http://www.geoprostor.net/piso (citirano: 15.2.2007)

stavbno zemljišče znotraj UON

varovalni gozd - G20

stavbno zemljišče zunaj UON

lesnoproizvodni gozd

najboljše kmetijsko zemljišče

vodna površina

druga kmetijska zemljišča

območja kamnolomov

gozd s posebnim pomenom - G30

območje pridobivanja premoga
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2.5.1. Območja industrije in poselitve
V občini Velenje so proizvodne dejavnosti razporejene ob robu mesta Velenje, znotraj
ureditvenega območja mesta pa jim je namenjenih 6 proizvodnih območij v velikosti 134,82
ha. V industrijski coni 1 se nahaja kovinsko predelovalna industrija, v industrijski coni Selo
pa je skoncentrirana gradbena dejavnost. Industrijska cona 2 je namenjena skladiščni,
transportni, trgovski in poslovni dejavnosti, ki se navezuje na železniški transport. Ostala
območja proizvodnih dejavnosti so opredeljena kot mešana območja (obrtna, obrtnoproizvodna, poslovna, servisna, trgovska, prometna in podobno), to pa so območje Trebuš,
avtobusne postaje, Sela, Starega jaška in Stare vasi (Odlok..., 2001).
Večje koncentracije območij za družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti so locirane v
mestu Velenje in zavzemajo okoli 9 % ureditvenega območja mesta (Odlok..., 2001).
Posebno kategorijo v odnosu do opredeljevanja razpoložljivih površin za poselitve,
predstavljajo obstoječa naselja. Izločena so naselja, ki zavzemajo območja večja od 1 ha. Na
osnovi analize strukture dejansko pozidanih površin in na osnovi izdelane urbanistične
dokumentacije je ocenjeno, da bo v okviru obstoječih naselij, z dopolnitvami in
rekonstrukcijami možno znatno razbremeniti potrebe po novih površinah, kar velja tudi za
centre v nemestnih krajevnih skupnostih (Osnove za prostorski plan občine Velenje – Sinteza:
izhodišča za prostorski razvoj, 1980).

2.5.2. Območja površinskega pridobivanja rudnin
Rudarstvo je zelo stara dejavnost, ki je močno vplivala na preobrazbo in prostorski razvoj
občine Velenje. Pridobivanje lignita je v rokah Premogovnika Velenje, ki se je pričel razvijati
že leta 1887, siloviti razvoj pa je doživel sredi petdesetih let z rahlim padcem v obdobju
premogovne krize med letoma 1967 in 1968. Nato je sledil ponovni vzpon in leta 1985 je bil
dosežen rekordni izkop premoga (5,1 mio ton) (Počkaj Horvat, 1999). Po tem letu se je izkop
postopoma zmanjševal in je leta 2005 znašal okoli 4 mio ton. Premog, ki ga izkopavajo se
imenuje lignit, namenjen pa je predvsem za proizvodnjo električne energije v TE Šoštanj.
Skoraj celotno ravninsko dno Velenjske kotline, od Konovega na vzhodu do Topolšice na
zahodu, predstavlja nahajališče lignita (Odlok..., 2001). Pridobivalni prostor Premogovnika
Velenje znotraj MO Velenje obsega 532,16 ha oz. 6,3 % občinskega prostora (Odlok..., 2004).
Na območju pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje (MO Velenje, O Šoštanj) je
podeljena rudarska pravica za izkoriščanje, kar pomeni, da ima ta dejavnost absolutno
prednost pred vsemi ostalimi. Z vsakim letom se obseg pridobivanja lignita zmanjšuje, do leta
2015 pa je predvideno zaključevanje pridobivanja. Celotna rudarska dejavnost pa naj bi bila
zaključena predvidoma leta 2030 (Odlok..., 2001). Izkopavanje lignita je na obravnavanem
območju povzročilo naslednje učinke:








ugrezninsko območje, nastanek jezer,
reliefne spremembe na ugreznjenem delu Šaleške doline,
propad naselij ( Družmirje, Preloge, deli naselij),
naselbinske spremembe v Šaleški dolini,
spremembe cestnega omrežja,
spremembe rabe tal na ugreznjenem in ugrezninskem območju,
zmanjšanje obdelovalnih površin, večja intenzifikacija kmetijstva in sečnja gozdov
(pritiski na gozdove),
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 spremembe desnih pritokov Pake (Lepene, Sopote, Velunje) – danes se ne izlivajo več
neposredno vanjo, temveč so jezernice,
 izguba rodovitnih kmetijskih tal na nekdanjem Družmirskem polju,
 negativni vplivi na prst (z razlomom površja premeša preperelinska odeja, erozija
prsti) in rastje,
 praznjenje, stagnacija, zmanjševanje števila prebivalstva (prepoved novogradenj) v
dolinskem dnu,
 priseljevanje ljudi na severna obrobja jezer (Škale, Cirkovce, Gabrke, Ravne),
nastanek spalnih naselij (Šterbenk,1998).
Zaradi delovanja Premogovnika Velenje prihaja tudi do stebrnih udarov, ki se na površju
čutijo kot rahli potresni sunki oz. tresljaji predvsem na območju naselja Pesje, kjer so
prebivalci venomer v strahu zaradi pokanja sten v njihovih stanovanjskih objektih.
Premogovnik prebivalcem Pesja že plačuje odškodnine za nastale poškodbe na objektih
(Žerdoner 2004).
Pridobivalno območje premoga je območje sedanjih in bodočih podzemnih pridobivanj
premoga, kjer je onemogočena vsaka gradbena ali podobna dejavnost do popolne stabilizacije
ugrezajočih se površin (Osnove za prostorski plan občine Velenje – Sinteza: izhodišča za
prostorski razvoj, 1980).
V občini Velenje sta tudi dva kamnoloma:
 kamnolom dolomita v Selu v velikosti 9,3 ha in
 kamnolom dolomita v Paki v velikosti 14,6 ha.
Na območju občine je tudi več nahajališč apnenca (več opuščenih kamnolomov v Paki in pod
vasjo Plešivec), dolomit se izmenjaje z apnencem pojavlja še na več lokacijah, boksit pa se
nahaja na mejnem območju z občino Žalec v Arnačah (Odlok..., 2001).

2.5.3. Območja kmetijske rabe
Mestna občina Velenje meri 8.350 ha, od tega 2.612 ha kmetijskih zemljišč in 4.255 ha
gozdov. Večina kmetijskih zemljišč (59,7 %) je zatravljenih, ostalo predstavljajo njive,
intenzivni sadovnjaki in vinogradi. Večina kmetij, teh je 496 (glede na popis kmetijskih
gospodarstev iz leta 2000), leži na nadmorski višini 300 – 800 m, vse so uvrščene v kategorijo
kmetij s težjimi pridelovalnimi razmerami. Prevladuje živinoreja oziroma pridelava mleka in
mesa. V višinskih predelih je glavna dejavnost pitanje govedi, vedno bolj se uveljavlja tudi
reja drobnice, prašičereja je namenjena predvsem lastni oskrbi s svinjskim mesom. Na
manjših kmetijah v nižjih predelih se je v zadnjih letih povečal interes za tržno pridelavo
vrtnin, kmetije so tako vključene v kontrolo integrirane pridelave zelenjave. Nekaj kmetij se
je odločilo za ekološko kmetijstvo, ukvarjajo se z govedorejo in rejo drobnice. Z intenzivnim
sadjarstvo se ukvarja nekaj manjših pridelovalcev, prevladuje pridelava jabolk, glavnino sadja
pridela KZ Šaleška dolina v svojih intenzivnih nasadih. Vinogradništvo je prisotno v manjšem
obsegu in je namenjeno predvsem lastnim potrebam vinogradnikov (http://www.velenje.si).
Najboljša kmetijska zemljišča so razdrobljena po celotnem prostoru občine do nadmorske
višine 700 m, večji sklenjeni ravni kompleksi pa so na območju Šentilja, Vinske gore, Črnove
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in na severnem obrobju pridobivalnega prostora premogovnika. Na območju Bevč in Šentilja
so predvidene površine za melioracijo (Odlok..., 2001).

2.5.4. Območja gozdov
Občina Velenje je precej gozdnata, predvsem na svojem severnem, severovzhodnem in
južnem obrobju. Poleg lesnoproizvodnega pomena gozdov se vse bolj uveljavlja njihov
rekreativni pomen in vsestranski pomen za izboljšanje življenjskih razmer. Gozdovi varujejo
naselja, tehnične infrastrukture in kmetijska zemljišča pred naravnimi stihijami. Poleg
varovalne funkcije opravljajo še turistično-rekreativno, poučno, raziskovalno, ljudsko
obrambno in družbeno-gospodarsko. Gozdovi v občini so pretežno v zasebni lasti, to so
gozdovi v bližini naselij in zaledju kmetijskih zemljišč, kjer pa je gozdna posest najbolj
razdrobljena. Večje gozdne posesti in parcele so vezane na višje ležeče kmetije (Osnove za
prostorski plan občine Velenje – Analiza naravnih danosti, 1980).
Zaradi različnih človekovih vplivov se v današnjih gozdovih odraža spremenjenost gozdnih
sestojev, predvsem drevesne sestave in sestojnih zgradb. Naravno bi na območju občine
Velenje prevladovala listnata vegetacija z nizkim deležem primešanih iglavcev. Dejansko
stanje pa je takšno, da prevladujejo iglavci (55 % smreke, 12 % bora), saj je bil njihov razvoj,
zaradi večje tržne vrednosti, načrten in pospešen (Odlok..., 2004).

2.5.5. Območja prometnic in ostale infrastrukture
S prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo se zagotavlja predvsem ustrezno
povezanost in čimbolj enakomerno oskrbo vseh naselij in proizvodnih območij v občini.
Šaleška kotlina je prometno odprta na jugu proti Celjski kotlini, do katere vodijo cestne
povezave ob potoku Pirešica (do Celja), ob potoku Ložnica (do Polzele) in ob Paki (do
Mozirja). Do Mislinjske doline na severu pa je speljana cesta ob Paki navzgor skozi sotesko
Huda luknja. Železniška povezava proti severu je bila leta 1968 zaradi nedonosnosti ukinjena,
aktualna pa je še vedno železniška proga proti Savinjski dolini. (Počkaj Horvat, 1999)
Za družbeno ekonomski razvoj je zelo pomembna zanesljiva energetska oskrba. Občina
Velenje (skupaj z občino Šoštanj) proizvaja 60% celotne slovenske energije, kar predstavlja
zanjo tudi velik obremenitveni poseg v zvezi s porabo tal, onesnaženostjo voda in zraka
(Projekt »Velenje 2000«, 1984). Cestna infrastruktura občine sestoji iz obstoječe
kategorizirane cestne mreže (državne in občinske).
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Preglednica 3: Državne ceste, ki potekajo skozi ozemlje občine Velenje
DOLŽINA
KATEGORIJA
ŠT.
POTEK
/km
CESTE
CESTE
(v celoti)
Dravograd - Slovenj Gradec-Velenje G1
4
51,665
Arja vas
Poljana - Črna - Šantvid - Šoštanj R2
425
46,470
Velenje
R2
426
11,755
Pesje - Gorenje - Letuš
R2
429
10,920
Višnja vas - Dobrna - Črnova
R3
694
15,490
Velenje - Dobrteša vas
Velenje - Škale - Graška gora R3
696
29,169
Šmiklavž -....
Vir: Odlok o spremembah in dopolnitvah…, 2001
Preglednica 4: Občinske – lokalne ceste (med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah)
ŠT. CESTE ali
POTEK
DOLŽINA /m
ODSEKA
450010
3.097
Zg. Črnova – Sp. Črnova
450020
2.542
Vinska gora - Prelska - Lokovina
450030
1.943
Potočnik - Prelska
450040
4.687
Dobrna - Janškovo selo - Vinska gora
450050
6.774
Paka – Lopatnik - Lipje
450060
3.077
Gorica – Bevče
450070
4.678
Sp. Lipje - Šalek
450080
5.235
Paka - Loke - Vraček - Dobrna
450090
6.275
Paka - Paški Kozjak - Gornji Dolič
450100
4.521
Škale - Hrastovec - Škalske Cirkovce
450110
4.211
Konovo - Šenbric - Šmartinske Cirkovce
450120
4.340
Sopota - Plešivec
410122
750
S. obvoz. - Velunja - MO Velenje - S. Grad.
408012
2.512
Stanovšek - Podgorje
450130
2.741
Konovska - Škalska cesta
490500
2.955
Andraž - Podkraj pri Velenju
450140
3.140
Staro Velenje - Podkraj
450150
2.021
Zg. Kavče - Sp. Kavče
450160
2.436
Podkraj - Arnače
450170
2.283
Zg. Črnova - Arnače
450180
2.629
Zg. Laze - Sp. Laze
261010
2.176
Megalec - Pik - Graška gora
450190
2.877
Klasirnica - Jezero
77.900
SKUPAJ
Vir: Odlok o spremembah in dopolnitvah…, 2001
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Ostale občinske lokalne ceste so skladno s kategorizacijo občinskih cest uvrščene v
podkategorije: zbirne mestne (LZ) in mestne ceste (LK). Občinsko cestno mrežo dopolnjujejo
javne poti (JP) v naseljih in med naselji (Odlok…, 2001).
Karta 5: Cestno omrežje občine Velenje

Vir: http://www.geoprostor.net/piso (citirano: 20.3.2007)

Ceste
mestna cesta ali krajevna cesta
zbirna mestna ali krajevna cesta
lokalna cesta
javna pot
Državne ceste
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V občini je zelo gosto tudi omrežje komunalne infrastrukture, kar prikazuje Karta 6.
Karta 6: Komunalna infrastruktura občine Velenje

Vir: http://www.geoprostor.net/piso (citirano (20.3.2007)
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Električno omrežje je zelo prilagodljivo terenskim in družbenim razmeram, vendar je hkrati
velik porabnik površin, saj terja obsežne varnostne pasove, pa tudi v pokrajinski podobi zelo
dominira, kar narekuje skrbnejše načrtovanje tras. Preko območja Mestne občine Velenje
potekajo koridorji naslednjih visokonapetostnih daljnonovodov 110 in 220 kV, z naslednjimi
oznakami:
•
•
•
•
•
•

odsek 1 x 220 kV daljnovoda Podlog - Obersielach / obstoječi (D-213),
odsek 2 x 110 kV daljnovoda Velenje – Slovenj Gradec / obstoječi (D-1012),
odsek 2 x 110 kV daljnovoda Šoštanj – Velenje / obstoječi (D-1013),
odsek 1 x 110 kV daljnovoda Šoštanj – Podlog I / obstoječi (D-1014),
odsek 1 x 110 kV daljnovoda Šoštanj – Podlog II / obstoječi (D-1015)
razdelilna transformatorska postaja 110/20kV Velenje.

Slika 2: Pogled na Šaleško kotlino proti vzhodu

Vir: http://www.velenje.si (citirano 11.11.2006)

2.5.6. Območja deponij in pokopališč
V občini Velenje se nahajajo tri aktivna pokopališča: glavno mestno pokopališče v Podkraju,
pokopališče v Škalah in pokopališče v Vinski Gori in eno neaktivno Šmartno – Velenje
(Odlok..., 2001). Za vsako pokopališče mora biti izdelan ureditveni načrt, ki določa, kako naj
se pokopališče uredi (opredelitev površin za pokope, opredelitev površin za raztros pepela,
opredelitev infrastrukture ob in na pokopališču, zasaditev pokopališča, ločenost pokopališča
od ostalega prostora, ipd.) (Odlok o pokopališčem redu, 2000).
Znotraj ureditvenega območja mesta Velenje je urejena sanitarna deponija komunalnih
odpadkov v velikosti 29,6 ha. Na deponiji je organizirano nadzorovano odlaganje odpadkov
iz treh občin (MO Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) (Odlok..., 2004). V celoti leži znotraj
pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje in hkrati tudi znotraj ureditvenega območja
mesta Velenje (Odlok ..., 2001). V občini je odvoz odpadkov organiziran za 98 %
prebivalcev. Z izjemo centralnih predelov Velenja je povsod vzpostavljeno ločeno zbiranje
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odpadkov, ki pa je še v začetni fazi. Komunalno odlagališče je eno najbolje urejenih v
Sloveniji, vendar bo kmalu zapolnjeno. Sprejet je bil odlok o ravnanju in odlaganju
komunalnih odpadkov v MOV in program ukrepov (Sanacijski program za tla v MO Velenje,
2003).
V občini Velenje se nahaja tudi območje deponije premoga v velikosti 18,5 ha, ki sega tudi v
prostor sosednje občine Šoštanj (Odlok ..., 2001).

2.5.7. Rekreacijske in zelene površine
Vsa športno rekreacijska območja se v glavnem nahajajo znotraj ureditvenega območja mesta
Velenje (območje športnih stadionov, rekreacijsko območje ob Velenjskem in Škalskem
jezeru športno območje sedanje smučarske skakalnice ob Velenjskem gradu, rekreacijsko
območje Trebeliško s specifičnimi dejavnostmi, dve manjši območji v Pesju ter območji
predvidenih ureditev za športno rekreacijske namene pod vilo Herberstein in vzhodno od
stanovanjskega obmčja v Gorici), v njegovi okolici in v širšem občinskem prostoru pa so
predvsem gozdovi s sprehajalnimi potmi (gozdne površine Graške gore, Plešivca, Cirkovc,
Paškega Kozjaka ter Velikega in Malega Kožlja). V mestu Velenje so naslednje večje javne
urejene površine: centralni mestnem parku (Sončni park), za katerega je predvidena sanacija,
osrednje mestne parkovne površine Titovega trga, vzdolž reke Pake, v neposredni okolici
Velenjskega gradu. Zelenice in igrišča v sklopu stanovanjskih in drugih območij predstavljajo
pomemben delež zelenih površin v mestu (Odlok..., 2004).

2.5.8. Območja naravne in kulturne dediščine
Območja ohranjanja narave v občini Velenje so (Uradni vestnik MO Velenje, 2004):
 Krajinski park Huda Luknja – Paški Kozjak: nastal je kot posledica odkopavanja
premoga, zanj pa je značilna pestrost življenjskih prostorov: jezero, močvirja, mlake,
grmišča, gozd, travniki, sadovnjaki in ruderalno območje, ki nudijo pogoje za
naselitev številnih živalskih in rastlinskih vrst. Na tem območju so zasledili okoli 120
vrst ptic oz. 30 % vseh znanih v Sloveniji, med njimi je kar 29 vrst ogroženih, okoli
52 vrst ptic na tem območju gnezdi, 56 vrst pa tu prezimuje ali se zadržuje na preletu.
Preko Škal in okoliških jezer poteka pomembna selitvena pot, kar dokazujejo tudi
predstavniki nekaterih redkih vrst, kot so npr.: črnovrati ponirek, veliki kormoran,
rjava čaplja, tatarska žvižgavka, raca žličarka in druge. V Škalah je bilo registriranih
šest vrst predstavnikov red ujed, ki sodi med najbolj ogrožene. Poleg naravovarstvene
vzgoje in izobraževanja nudi park nudi tudi dobre in zanimive rekreacijske možnosti
(http://www.velenje.si).
 Naravni spomenik Velunja peč: nad Vegradovim kamnolomom, ob magistralni cesti
Velenje – Slovenj Gradec, se v gozdu nahaja okoli 10 m visok naravni most. V
njegovih stenah je voda izoblikovala 4 kraške jame, globoke od 11 do 30 m. Potok je
pod mostom ustvaril 5 – in 7 – metrska slapova (http://www.velenje.si).
Zakon o varstvu kulturne dediščine opredeljuje nepremično in premično kulturno dediščino
ter ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva, dolžnosti in pravice lastnikov
kulturne dediščine, strokovni in inšpekcijski nadzor na tem področju ter sankcije za kršitev
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določb tega zakona. Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni in drugače
oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela
kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in
dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je
zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti; naselbinska območja, zlasti stara
mestna in vaška jedra, oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine
stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe in drugi predmeti, ki so v
zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine;
arhivsko gradivo; knjižnično gradivo; predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega,
umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega,
etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na Slovenskem.
Dediščina so po tem zakonu nepremičnine ali njihovi posamezni deli, skupine nepremičnin in
območja ter premičnine in njihove zbirke. Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in
vsebinskih lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so
opredeljeni kot dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in
zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja. Ohranjanje in
varovanje dediščine je skrb vseh in vsakogar. Dediščino je treba ohranjati in varovati v vseh
okoliščinah (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 1999).
Seznam enot kulturne dediščine v občini Velenje leta 2003 navaja 2 naselbinski (Velenje –
mestno jedro, Velenje – trško jedro), 6 arheoloških, 11 sakralnih, 32 profanih stavbnih, 44
etnoloških ter 26 memorialnih enot kulturne dediščine - skupaj torej 121 enot.
Objekti varovanja kulturne dediščine na območju občine Velenje, ki imajo velik pomen za RS
in jih država posebej varuje, pa so:
 Velenje – Mestno jedro
 Laze pri Arnačah – Grad Švarcenštajn
 Velenje – Grad Velenje
Na področju urejanja prostora država izraža ta interes z nadzorom načina njihovega
upoštevanja v občinskih prostorskih aktih ter s pripravo prostorskih in razvojnih načrtov za
njihovo obnovo in funkcioniranje. Poleg tega, da se ti kulturni spomeniki varujejo po splošnih
varstvenih usmeritvah za stavbno dediščino, se pri njih postavlja zahteva, da mora biti
dejavnost v objektu v skladu s spomeniškim značajem posameznega kulturnega spomenika,
kar pri nekaterih lahko pomeni tudi, da dejavnost služi le potrebam varstva in po potrebi
konserviranju in restavriranju (Smernice varstva kulturne dediščine…, 2003).
Varstveni režimi v območjih varstva naravne in kulture dediščine lahko omejujejo rabo
prostora oziroma zmanjšujejo potenciale. Pri uveljavljanju varstvenih ciljev ne gre za
primarno oz. izključno rabo prostora (razen pri rezervatih), pač pa za usmerjanje in
omejevanje rabe zaradi prekrivanja interesov razvoja in varstva. Možnosti za razvoj različnih
dejavnosti je treba iskati ob upoštevanju varstvenih režimov. Zato je potrebno preveriti
sedanje stanje na področju varstva naravnih in kulturnih vrednot ter težnje in razvojne
možnosti, ki jih ta območja vendarle imajo kljub poudarjenim varstvenim ciljem. Opredeliti je
potrebno prostorska merila za določanje območij, ki so predlagana za razglasitev naravnih
parkov in naravnih rezervatov, območij kompleksnega varstva kulturne dediščine. Na ta način
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bodo opredeljene možnosti prostorskega razvoja na območjih varstva narave in kulture
(Analiza…, 2001).

2.6. Stanje okolja
Obravnavano območje sodi med najbolj degradirana območja v Sloveniji, čeprav se je njeno
stanje v sedanjosti že močno izboljšalo. Problemi prekomernega obremenjevanja okolja v
občini Velenje se kažejo predvsem v onesnaženosti posameznih sestavin okolja. Izstopa
onesnaženost površinskih vodnih virov in zraka. Zaradi bližnje termoelektrarne (TE Šoštanj)
je ozračje občasno nevarno onesnaženo na obsežnih površinah velenjske in šoštanjske občine.
Pitna voda se uporablja tudi v tehnološke namene in kot transportno sredstvo za tekoče
odpadke. Prisotni so trendi izrazitega povečevanja zlasti komunalnih odpadkov, cestno
prometnih ter suburbanizacijskih prostorskih in emisijskih pritiskov. Med prostorskimi
razvojnimi procesi pa je v ospredju zgoščevanje gonilnih sil in večplastnih pritiskov na okolje
v občutljivem dolinsko-kotlinskem ekosistemu ter hkrati razraščanje obmestja in opuščanje
kulturne pokrajine v robnih ter hribovitih območjih. Onesnaženost okolja zmanjšuje
privlačnost bivanja predvsem v Šaleški dolini in produktivnost obnovljivih naravnih virov.
Onesnažena so tudi tla, saj so obremenjena in spremenjena zaradi različnih človekovih
dejavnosti, ki se odvijajo na majhnem prostoru. Poleg premogovništva se je razvila tudi
industrija. Obe gospodarski panogi sta sprožili močno urbanizacijo. Posledice naštetega so
izguba in degradacija tal zaradi premogovništva, onesnaževanje zaradi emisij in spremenjena
raba tal zaradi širjenja naselij in industrijskih objektov. Ob premogovništvu se je v sosednji
šoštanjski občini razvila elektroenergetika, ki na tla vpliva s plinskimi, tekočimi in trdnimi
emisijami. Kmetijska dejavnost se je z dolinskega dna umaknila na obrobje, kjer se je
intenzivirala, s tem pa so se pritiski na kmetijska tla in njihova obremenjenost povečali. Vse
navedene dejavnosti in prebivalstvo pa vplivajo na tla tudi zaradi nastajanja in ravnanja z
odpadki. Divja odlagališča so še vedno problem, saj je njihovo število z leti celo naraslo – iz
33 v letu 1989 na 82 v letu 2000. Premalo se tudi kontrolira ravnanje z viški živinskih gnojil
(Sanacijski program za zla MO Velenje, 2003).
Občasen prekomerni hrup, ki tudi predstavlja eno izmed vrst onesnaženja, povzročajo
eksplozije v kamnolomih Paka in Selo, konstanten pa objekti transporta, železnice in ceste na
območju pridobivalnega prostora premogovnika, v bližini naselja Pesje. Ob cestah hrup nikjer
ne presega kritičnega nivoja, pogosto pa je presežen maksimalno dovoljeni nivo (Odlok…,
2001).
Na spreminjanje kakovosti okolja bo tudi v prihodnje še naprej vplivala vrsta dejavnikov.
Nepredvidljivih ali težko predvidljivih je vrsta dogajanj v pridobivalnem prostoru rudnika v
prihodnosti. Mogoče je slabšanje kakovosti zaradi predvidene rasti rabe vode in naraščanja
količin odpadnih voda. Večja poraba kemičnih snovi v kmetijstvu lahko, ob njihovi neustrezni
rabi, dodatno ogroža kakovost površinskih in podtalnih voda. Na slabšanje kakovosti zraka
lahko vpliva spremenjena struktura v porabi goriv in njihova večja poraba. Z gospodarsko
rastjo in rastjo prebivalstva bodo naraščale količine posebnih komunalnih odpadkov. S
porastom prometa se pričakuje tudi porast hrupa. Možen je pojav neznanih substanc v okolju,
raznih sevanj, vibracij ipd. Na drugi strani pa lahko pričakujemo izboljšanje kakovosti okolja
ob doslednem uvajanju dogovorjenih ukrepov.
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Za uresničitev načel vzdržnega razvoja je treba prostorski razvoj usmerjati v odpravljanje
obstoječih razvrednotenj oz. v izboljšanje stanja okolja in hkrati v preprečevanje nastajanja
novih poslabšanj. Stanje okolja je treba ob načrtovanju prostorskega razvoja obravnavati kot
omejitveni dejavnik za dejavnosti, ki bi utegnile stanje poslabšati in kot spodbujevalni
dejavnik za dejavnosti in rabe, ki ob svojem razvoju ohranjajo ali celo izboljšujejo okoljske
razmere (Študija ranljivosti okolja, 2003).
Pretekli družbeni in gospodarski procesi v bivalnem in delovnem okolju Šaleške doline so
deloma že omejili njene razvojne vire, predvsem kmetijske, poselitvene in surovine. Naravni
razvojni viri so še razmeroma ohranjeni, saj se obnovljivi viri (vodne in gozdne površine)
širijo, po končanem podzemnem krčenju lignitnih zalog (predvidoma do leta 2025) pa bo pod
površjem ostalo še več kot polovica raziskanih in ugotovljenih zalog neobnovljivih virov
(Špeh, 2004).
Karta 7: Degradirano območje Šaleške doline

Vir: Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske regije, 2004
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3. OMEJITVENI DEJAVNIKI PROSTORSKEGA RAZVOJA
3.1. Prostorski razvoj
Po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP, 2002) je prostorski razvoj spreminjanje prostora
zaradi človekovih dejavnosti, vzdržen prostorski razvoj pa je zagotavljanje take rabe prostora
in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih
dobrin, varstvu kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja,
omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.
Temeljni cilji urejanja prostora so omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem
gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov in z
njimi povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteženosti razvojnih potreb, pri
čemer je treba prostor urejati tako, da se:
1. zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem
prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije;
2. omogoča kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, zagotavlja
kvaliteten in human razvoj mest in drugih naselij ter zagotavlja njihovo oskrbo;
3. doseže prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih
dejavnosti v prostoru;
4. zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti;
5. zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova
uporaba v skladu z zakonom;
6. zagotavlja varstvo okolja, ohranja narava in kulturna dediščina, omogoča trajnostno
rabo naravnih dobrin in varuje druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja;
7. omogoča obrambo države in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Urejanje prostora mora prav tako prispevati k ustvarjanju čimbolj prepoznavnega reda v
prostoru (Zakon o urejanju prostora, 2002).
Prostorska zakonodaja, poleg pomanjkanja ustreznih lokacij, predstavlja danes eno izmed
glavnih ovir za razvoj podjetništva, za prihod tujih investicij, pa tudi za gradnjo ustrezne
infrastrukture ter sistem poselitve. Administrativni in drugi postopki, ki so potrebni za
vzpostavitev novega stavbnega zemljišča za različne dejavnosti, so pogosto precej dolgotrajni
(Analiza …, 2001).

3.2. Veljavna prostorska zakonodaja in predpisi
Zakoni in njihova določila predstavljajo absoluten omejitveni dejavnik prostorskega razvoja
nekaterim dejavnostim, ki bi s svojim delovanjem posegla v prostor. Poleg določil, ki
določajo varstvena območja so pomembni tudi nekateri drugi državni ali občinski planski
dokumenti, ki opredeljujejo območja urejanja in možnih posegov v prostor. Zaradi njihovih
vsebinskih pomanjkljivosti pa včasih prihaja tudi do neučinkovitosti in neskladij v sistemu
državnega pa tudi občinskega planiranja.
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3.2.1. Državni prostorski dokumenti
Po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 18/84 in vseh kasnejših spremembah in
dopolnitvah) so graditev, širitev, prenova naselja in drugi posegi v prostor možni le na
območjih, ki so predvideni v planskih aktih. To pomeni, da mora biti zemljišče v občinskem
prostorskem planu opredeljeno kot zazidljivo stavbno zemljišče. Pogoji in merila posegov v
prostor so natančneje opredeljeni v prostorskih izvedbenih aktih.
Temeljni zakoni s področja urejanja prostora so:
 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 18/84 z vsemi kasnejšimi popravki in
dopolnili),
 Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list RS, št. 18/84 s
popravki in dopolnili),
 Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84 s popravki in dopolnili),
 Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana RS (več dopolnitev).
Pomembna so tudi določena navodila in predpisi kot so:
 Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Uradni list RS, št. 14/85),
 Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Uradni list RS, št. 20/85),
 Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list RS, št. 17/85).
Zakon o urejanju prostora
Je zakonski akt, ki krovno določa temeljna načela in pravne postopke usklajevanj
najrazličnejših interesov v prostoru. Ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih
ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za
gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov. Določa pa tudi pogoje za opravljanje
dejavnosti prostorskega načrtovanja in določa prekrške v zvezi z urejanjem prostora in
opravljanjem dejavnosti prostorskega načrtovanja (ZUreP, 2002).
Po ZUreP-u bi naj vsaka občina pripravila Strategijo prostorskega razvoja občine po
uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), s pripravo
prostorskega reda pa po uveljavitvi Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in
ju morajo sprejeti najkasneje v treh letih pa uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja
Slovenije (20.07.2007) oziroma Prostorskega reda Slovenije (13.11.2007) (Program …,
2006).
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor določa, da se naselja in drugi posegi v
prostor urbanistično načrtujejo tako, da je njihova urbanistično-arhitektonska podoba
usklajena s krajevnimi značilnostmi, naravnimi vrednotami, kulturno dediščino in tipologijo
regionalne arhitekture ter z drugimi naravnimi in z delom pridobljenimi vrednotami okolja.
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Pri urbanističnem načrtovanju naselij in drugih posegov v prostor je treba posebej proučiti in
upoštevati njihov vpliv na okolje. Dejavnost z neizogibno škodljivimi vplivi na okolje se
načrtuje tako, da so ti vplivi v okviru s predpisi dovoljenih stopenj omejeni na najmanjšo
možno mero. Z urbanističnim načrtovanjem je treba v ureditvenih območjih naselij in v
drugih poselitvenih območjih predvideti ureditev zelenih površin.
Prostorski izvedbeni akti (PIA) po tem zakonu so prostorski ureditveni pogoji (PUP) in
prostorski izvedbeni načrti (PIN). Pripravljajo se na podlagi podatkov o naravnih lastnostih
prostora, njegovi obstoječi in predvideni rabi in ob upoštevanju strokovnih podlag za
dolgoročni in srednjeročni družbeni plan ter posebnih strokovnih podlag, določenih v
programu priprave prostorskih izvedbenih aktov. S posebnimi strokovnimi podlagami se
podrobneje razčlenijo naravne lastnosti in ustvarjene razmere na območju prostorskega
izvedbenega akta in ugotovijo vplivi predvidenih prostorskih ureditev na okolje. S
prostorskim izvedbenim načrtom se podrobneje določijo urbanistični, oblikovalski,
gradbenotehnični, tehnološki in drugi pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer in, med
drugim, ukrepi za ohranjanje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega
okolja. Prostorski izvedbeni načrt (lokacijski načrt – LN, ureditveni načrt – UN, zazidalni
načrt – ZN), je podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja in parcelacijo zemljišč. V programu
priprave prostorskih izvedbenih aktov so navedeni organi, organizacije in skupnosti, od
katerih je treba pridobiti soglasje k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov. Vsi osnutki PIA
so javno razgrnjeni, zbirajo se pripombe in izvede se javna obravnava (Mehanizmi ohranjanja
biotske raznovrstnosti in njene trajnostne rabe).

3.2.2. Pomanjkljivosti veljavne prostorske zakonodaje
Zakonske rešitve omogočajo uresničevanje in izvajanje temeljnih nalog glede urejanja
prostora in naselij, vendar se je v zadnjem desetletju uveljavilo preveč sistemskih in
vsebinskih pomanjkljivosti, katerih posledice se odražajo tako v prostoru kot tudi v
strukturiranju naselij:
 Pomanjkanje instrumentov za urejanje prostora: sistem planiranja ne definira
ukrepov, kako načrtovano stanje doseči. Gre za ostanek iz prejšnjega družbenega
sistema, ko je vlogo instrumentov nadomeščalo t.i. dogovorno planiranje. Zaradi
pomanjkanja instrumentov je stopnja uresničljivosti prostorskih planov nizka.
 Sistem planiranja sloni na pasivni prostorski politiki: sistem urejanja prostora/naselij
niti pri opredeljevanju omejitev ni dosleden, saj velik del problematike ni definiran ali
pa je preohlapno (npr. oblikovna določila, komunalna opremljenost, urbanistični
standardi glede dostopnosti do zelenih površin, izobraževalnih ustanov, števila
parkirišč). Posledica tega je »normativna praznina«, ki se v naseljih odraža v
pomanjkanju skupnih javnih površin, parcialnosti ureditev, vizualni degradaciji.
 Presplošna, oziroma premalo natančna določila glede urejanja naselij ter
nediferenciranost meril: zakonodaja ne loči med strukturnimi značilnostmi naselij,
čemur bi morali biti prirejeni različni načini urejanja.
 Pomanjkanje enotnih normativov za urejanje naselij: smernice za urejanje naselij na
občinski ravni so opredeljene samo v »prostorskem planu« države, kjer pa so zelo
splošne in premalo prostorsko diferencirane. Slovensko urbanistično planiranje ne
premore minimalnih enotnih normativov za urejanje naselij niti v obliki priporočil. V
prostorskem planu države je veliko vsebin nedorečenih, saj so predmet podrobnejših
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strokovnih gradiv ali navodil za izvajanje (npr. primerne oziroma minimalne gostote v
stanovanjskih območjih, definiranje oblikovno homogenih območij). Tovrstnih
konkretnejših usmeritev in navodil pa naša praksa nima, kar je tudi posledica
odsotnosti tretjega nivoja planiranja na ravni pokrajin.
Pomanjkljiv urbanistični nadzor: sistem planiranja nima vgrajenih varovalk za
neprimerne in protizakonite posege v prostor. Pri tem ne gre le za sankcije proti
posameznim investitorjem, urbanističnemu nadzoru bi moralo biti izpostavljeno tudi
delo občinskih upravnih organov in strokovnih služb, ki pripravljajo urbanistične
dokumente. Že prislovična neučinkovitost inšpekcijskih služb pa je v veliki meri
vzrok razširjenemu pojavu »črnih gradenj«.
Odsotnost elementov za spremljanje in vrednotenje sistema urejanja naselij: v
nobenem dokumentu niso opredeljeni kazalniki za spremljanje poselitvenih razmer,
zato se kazalniki tudi statistično ne zbirajo. Kakršnokoli ocenjevanje poselitvenih
razmer je zato posplošeno, saj temelji na vzorčnih primerih. Neopredeljenost
kazalnikov za spremljanje poselitvenih razmer onemogoča objektivno analizo pojava,
njegovo spremljanje in usmerjanje.
Strokovno vprašljive rešitve, ki se nanašajo na urejanje naselij v dolgoročnem planu
RS ter na nekatere zakonske akte in predpise. Nekaj najbolj spornih:
o definiranje ureditvenih območij za razložena naselja in disperzno poselitev
ni potrebno; takšna rešitev postavlja razložena naselja v neenakopraven
položaj s strnjenimi naselji, hkrati pa že v zasnovi onemogoča urbanistično
urejanje ter izvajanje politike stavbnih zemljišč;
o parcelacija zemljišč se opravi na željo naročnika (lastnika zemljišča).;
navodilo o parcelaciji zemljišč Geodetske uprave RS določa, da lahko
lastnik zemljišča naroči zemljiško parcelacijo neodvisno od mnenja
urbanistične službe; takšna rešitev je povsem v nasprotju z načeli urejanja
naselij, saj pospešuje razpršeno gradnjo in promet s kmetijskimi zemljišči
med zasebniki;
o definiranje ureditvenega območja naselja je premalo natančno, predvsem
»tehnično«, ne pa vsebinsko; v veljavnem zakonu je določeno, da
vključuje samo zazidana in zazidljiva stavbna zemljišča, ne pa tudi
nezazidljivih stavbnih zemljišč, ki jih je potrebno varovati zaradi
naselbinske podobe ali zelenega obroča okoli pozidanih površin;
o pomanjkljivo usklajevanje med sektorji, katerih dejavnost se odraža v
prostoru; po uveljavljeni praksi vsak sektor zase pripravlja »sektorske«
plane, ki jih vedno ni mogoče uskladiti v koherentno celoto; še pogosteje
se dogaja, da sektorski plani predpisujejo omejitve za razvoj naselij ali
uvajajo konceptualne zasnove, ki ne podpirajo sprejetega koncepta
poselitve.
Neupoštevanje zakonskih določil za uveljavljanje javnega interesa v praksi: že tako
pomanjkljiva zakonodaja se v celoti ne izvaja. Najbolj razširjeno je urejanje
posameznih posegov s PIA, ki le tem niso namenjeni (npr. vsebina PUP-ov pogosto
nadomešča izvedbene akte, čeprav so po zakonu namenjeni le manjšim gradbenim
posegom), t.i. »ex post« planiranje, ko se naselja širijo glede na interes
investitorja/graditelja, ne pa na podlagi izdelanih strokovnih podlag. Sredstva iz
naslova prispevkov za uporabo komunalnih zemljišč pa se namesto za nakup
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nezazidanih stavbnih zemljišč pretakajo k drugim uporabnikom proračunskega
denarja.
 Odsotnost zemljiške politike oziroma sistema usmerjanja, pridobivanja, komunalnega
opremljanja in posredovanja stavbnih zemljišč: postopek gradnje, ki je odvisen od
izbora stavbne parcele, pridobivanja urbanistične dokumentacije do fizične gradnje
stanovanjske hiše, je povsem prepuščen posamezniku. Namesto da bi družbena
skupnost usmerjala gradnjo na komunalno opremljena in urbanistično obdelana
območja (območja, za katera je izdelan zazidalni ali ureditveni načrt), izbor in
ureditev stavbnega zemljišča prepušča (samo)graditeljem. Posledica tega je »ex post«
planiranje, v katerem se stavbna zemljišča določajo na podlagi pobud
krajanov/lastnikov zemljišč, ne pa na podlagi presoje o primernih površinah za
stanovanjsko gradnjo; to spreminja prostorski plan v goli formalnopravni dokument.
Od tod izvira tudi v prostoru močno zaznavna parcialnost prostorskih ureditev, saj se
urbanistična dokumentacija pripravlja za vsak objekt posebej, ne pa za celotno naselje
ali vsaj del naselja; takšne razmere v naseljih onemogočajo racionalnejše urejanje
urbanega razvoja.
 Odsotnost celovitejšega koncepta prostorskega razvoja naselja: to omogoča
zakonodaja, ki ne predpisuje in vzpostavljanja celovitosti stanja urbanistične
dokumentacije. Le redka naselja so urbanistično celovito obdelana, večinoma se
urejajo na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev in lokacijske dokumentacije za
različno prostorsko opredeljene segmente. Med najpomembnejšimi vzroki neurejenih
razmer je prav parcialni pristop, saj se urbanistično načrtovanje izvaja predvsem za
stanovanjsko gradnjo, manj pa za urejanje javnih površin, zelenic, parkirnih mest,
komunalne infrastrukture, proizvodnih območij, itn. Še posebej akuten je ta problem v
mestih, kjer načrtovanje strnjeno zazidanega mesta zahteva usklajeno zemljiško,
prometno, davčno in ekološko politiko, česar ob sedanjem sistemu skoraj ni mogoče
doseči. Odsotnost celovitejšega koncepta prostorskega razvoja naselja je v sistemu, ki
nima »zaloge« stavbnih zemljišč, sicer povsem razumljiva, vendar iz vidika urejanja
prostora povsem nesprejemljiva (Gospodarske cone in prostorski razvoj Slovenije,
2002).

3.2.3. Pristojnost občine na področju urejanja prostora
Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se v skladu s temeljnimi določbami ZureP-a ter z
usmeritvami strateških prostorskih aktov države določa raba prostora in prostorske ureditve
lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji
prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi
varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih
spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami na lokalni ravni. Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:
1. usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje
prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni
ravni;
2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
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5. vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;
6. vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
7. spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v
prostoru;
8. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.
Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine, na njih
uveljavlja predkupno pravico, vodi prenovo ter uveljavlja in izvaja druge ukrepe iz svoje
pristojnosti v javno korist. Prostorske ureditve se določajo in načrtujejo s prostorskimi akti.
Občinski prostorski akti so strategija prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in
krajinskimi zasnovami, prostorski red občine ter občinski lokacijski načrti. Prostorske
ureditve, ki so skupnega pomena za državo in občine, država in občine načrtujejo skupno.
Skupni prostorski akt države in občin je regionalna zasnova prostorskega razvoja. Dve ali več
občin se lahko dogovorijo o skupni pripravi občinskih prostorskih aktov (Zakon o urejanju
prostora, 2002).
V prostorskem razvoju je potrebno združiti organsko in plansko obliko ustvarjanja prostora. V
prvi gre za spontano rast, uvajanje novih prvin ter ureditev in prilagajanje danim možnostim.
V drugi pa gre za uvajanje določenega prostorskega sistema z vidika družbene
organiziranosti, osredotočenja odločanja, ukrepanje in racionalnost. V prihodnosti pa bo
najuspešnejši tisti pristop, ki bo učinkovito združeval obe obliki in sproščal ustvarjalne težnje
ljudi.
Obravnavanje dolgoročnega prostorskega razvoja je, zaradi različnih razlogov, zelo težavno.
Pri prostorskem razvoju se ni mogoče omejiti le na globalne napovedi, je kompleksen, saj
zajema celotno družbeno delovanje, sklepi o prostorskem razvoju pa so praviloma izredno
daljnosežni, kar še poveča njegovo napovedovanje. Na področju prostorskega razvoja je še
marsikaj neurejenega in nerazčiščenega (družbeni cilji glede prostorskega razvoja, prenova
mest, zakonodaja, zemljiška renta, nedodelane delovne metode itd.). Tako so na področju
prostorskega urejanja pogosta odstopanja od splošnih in dolgoročnih družbenih ciljev v korist
kratkoročnih učinkov in parcialnih interesov. Čeprav postaja prostorsko planiranje vse bolj
ekonomska kategorija, veliko prostorskih in urbanističnih planov ostaja neuresničenih
(Prostorski dejavniki bodočega družbeno-gospodarskega razvoja, 1984).

3.2.4. Občinski prostorski dokumenti
Namen Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: SPR MOV) je
priprava temeljnega prostorskega razvojnega dokumenta občine, ki bo nadomestil obstoječi,
sedaj veljavni Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Velenje. Prostorske sestavine družbenega plana občine Velenje so bile izdelane v
prejšnji družbeno-ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja. Zaradi
spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji ter kljub
kasneje sprejetim spremembam, te prostorske sestavine dolgoročnega plana ne zagotavljajo
več želenega usmerjanja prostorskega razvoja.
Namen Prostorskega reda Mestne občine Velenje (v nadaljevanju PR MOV) je priprava
temeljnega izvedbenega prostorskega akta MOV, ki bo nadomestil sedaj veljavne odloke o
prostorskih ureditvenih pogojih ter nekatere druge prostorske izvedbene akte.
S SPR MOV bo opredeljen prostorski razvoj MOV in določene usmeritve za urejanje prostora
na območju MOV, ob upoštevanju novih družbeno-gospodarskih razmer, tehnološke
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globalizacije, vloge Slovenije v evropskih integracijah ter v skladnosti s Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in z regionalno zasnovo
prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (v pripravi). S PR MOV bodo določena
območja namenske rabe prostora, pogoji in merila ter ukrepi za načrtovanje v prostoru, pogoji
za pripravo lokacijskih načrtov ter pogoji za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja
graditev objektov. V postopku priprave SPR MOV in PR MOV bo potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje (Program …, 2006).
Trenutno so vsem naseljem v občini Velenje, s prostorskimi sestavinami planskih aktov,
določena ureditvena območja. To so območja zazidalnih in nezazidalnih strnjenih stavbnih
zemljišč, ki so določena za graditev objektov in naprav, območja, ki so dolgoročno
predvidena za razširitev stavbnih zemljišč in območja, ki se jim ohrani primarno namensko
rabo, vendar jo je treba podrejati zahtevam poselitve.
Ureditveno območje regionalnega in občinskega središča – mesta Velenje se ureja na osnovi
izhodišč iz urbanističnih zasnov (UZ). Na tem območju prebiva okoli 85 % vseh prebivalcev
občine Velenje. Na severozahodnem delu je njeno ureditveno območje omejeno s
pridobivalnim prostorom premogovnika, kar onemogoča širitev naselja v tej smeri. Trasa
magistralnega plinovoda in njegov varstveni pas pa omejujeta ureditveno območje na vzhodni
strani. Na ureditvenih območjih ostalih naselij občine živi okoli 10 % občinskega
prebivalstva, izven ureditvenih območij naselij pa prebiva okoli 5 % občinske populacije.
V občini se nahaja tudi več območij počitniških hiš: Trebeliško, Paka – Lopatnik, Paka – nad
Loko in Paški Kozjak (Odlok…, 2004).
Posamezna območja občine Velenje se urejajo po prostorskih celotah in njihovih delih.
Prostorski izvedbeni načrti (PIA), ki urejajo prostor velenjske občine so:
a) Zazidalni načrti (ZN): z njimi se urejajo pomembnejši deli mesta Velenje in naselij
Lubela, Škale – Hrastovec in Šentilj, kjer se na območjih zazidave prepletajo osnovne
dejavnosti, manjša območja graditve s prevlado ene dejavnosti in specifični objekti.
b) Ureditveni načrti (UN): urejajo območja, kjer je predvidena celovita prenova,
območja dopolnilnih gradenj, obnavljanje in vzdrževanje obstoječe gradbene
infrastrukture, komunalne in prometne ureditve na območju mesta Velenje in
območja, kjer so predvideni posegi v prostor, ki niso gradnja, vendar predstavljajo
večjo trajno spremembo prostora – območja kamnolomov v Paki in Selu.
c) Lokacijski načrti (LN): z njimi se urejajo posegi – gradnje infrastrukturnih objektov in
naprav, kjer je posledica nova izključna raba prostora ter posegi – gradnje
infrastrukturnih objektov in naprav in ureditev vplivov, kjer je posledica prekrivajoča
raba v vplivnem območju objektov.
Prostor občine, izven ureditvenega območja mesta Velenje, urejajo prostorski ureditveni
pogoji (PUP) za posamezna prostorsko zaključena območja:






PUP 02: Škale – Hrastovec,
PUP 03: Bevče, Cirkovce, Paka in Plešivec,
PUP 05: Kavče, Pesje in Podkraj,
PUP 06: Arnače, Laze in Šentilj,
PUP 07: območje Škalskega in Velenjskega jezera.
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Prostor občine, znotraj ureditvenega območja mesta Velenje, urejajo prostorski ureditveni
pogoji (PUP) za posamezna prostorsko zaključena območja:











PUP S4/6: Pesje,
PUP S4/8: Podkraj,
PUP S4/5: Stara vas,
PUP S4/4: Nad Stanetovo,
PUP S4/3a,b in G4/3c: Šmartno – Velenje,
PUP S4/1: Konovo,
PUP S4/9a: Za gradom,
PUP 04: za dele mesta Velenje,
PUP: Gorica
PUP 04: za odprti prostor mesta Velenje (zeleni PUP) (Odlok …, 2001).

3.2.5. Značilnosti in problemi prostorskega razvoja občine Velenje
Globalni razvoj obravnavanega območja sta v preteklosti regulirala dva temeljna prostorska
dokumenta, sprejeta v letu 1956 in 1957 (Regionalni plan Šaleške doline in Generalni
urbanistični plan Velenja). Z družbenim planom občine 1972 do 1980 so bili začrtani temelji
za policentrični razvoj. Velenju in Šoštanju se je pridružilo Šmartno ob Paki kot tretje
razvojno središče v prejšnji občini Velenje (Odlok …, 2001). Glavno vlogo je imelo Velenje
in vanj se je postopoma preseljevalo vedno več prebivalstva ter vsa pripadajoča družbena in
komunalna infrastruktura. Do leta 1994, ko je prišlo do delitve občine Velenje na tri dele, je
mesto Velenje, kljub policentričnemu razvoju, že močno dominiralo v prostoru. Dosedanji
razvoj tega območja je predvsem odraz neposredne povezanosti delovnega in bivalnega
okolja, kar še posebej velja za mesto Velenje. To dokazuje tudi oznaka »rudarsko mesto«, ki
izhaja iz zgodovine urbanizacije. Rudarska dejavnost na obravnavanem območju je povzročila
tako prostorske, ekonomske kot tudi socialne posledice. V preteklosti sta se občina in
rudarjenje razvijala paralelno, kasneje so se pojavili še drugi dejavniki (Gorenje), za bodoči
razvoj pa je pomembno vprašanje, kako nadomestiti rudarski razvojni potencial. Kot
posledica preteklosti so v občini še vedno prisotne razlike med krajevnimi skupnostmi in tudi
med konkretno realizacijo ter normativnim konceptom.
Na območju mesta Velenje in še na nekaterih območjih občine (predvsem na območju
družbeno usmerjene stanovanjske in individualne gradnje) je rast v glavnem prostorsko
načrtno usmerjena, a žal ne vedno brez vpliva ožjih ali skupinskih lastniških interesov.
Zasnova načrtnega usmerjanja rasti je vseskozi doživljala različne spremembe, ki so se
odražale v določenih neskladjih v prostorski zasnovi. Poleg tega pa se v novejšem obdobju
pojavlja razvejano življenje zasebne družinske gradnje, ki brez posebne prostorske ureditvene
smotrnosti drobijo kmetijska in stavbna zemljišča, kvarijo najlepše predele krajine in
povzročajo neracionalne dolžine komunalnih naprav (npr. črne ali izsiljene legalne gradnje)
(Prostorski dejavniki bodočega družbeno-gospodarskega razvoja, 1984).
V velenjskem prostoru so na področju poselitve opazni tudi nekateri ostali negativni pojavi, ki
jim je potrebno pri urejanju prostora posvetiti še posebno pozornost in predstavljajo omejitve
vzdržnemu prostorskem razvoju:
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 velika samovolja pri posegih v prostor, s čimer je povezano povečanje ogroženosti
zaradi naravnih nesreč in plazov (kritična je predvsem KS Vinska Gora);
 nezakonita gradnja objektov, predvsem zaradi neupoštevanja skupnih in dolgoročnih
potreb po prostoru in zdravem okolju;
 pomanjkljivo izvajanje zakonodaje in neučinkovito izvajanje nadzora inšpekcijskih
služb (v velenjski službi Inšpektorata za okolje je zaposlena le ena oseba, ki izvaja
nadzor nad celotnim območjem Upravne enote Velenje);
 pomanjkanje urejenih stavbnih zemljišč ter
 togost prostorskih izvedbenih aktov: zaradi dolgotrajnega postopka spreminjanja
prostorskih planov je prilagajanje obstoječim razmeram nepriljubljeno. Zato se
uporabniki zavzemajo za ohlapnejša določila, ki omogočajo več manevrskega prostora
pri izvajanju, s tem pa tudi več odklonov od planskih usmeritev (Žerdoner, 2004).
Poleg samih stanovanj so izjemnega bivanjskega pomena še druge, spremljajoče prvine, ki
izhajajo iz bližnjega naravnega, kulturnega in socialnega okolja. Pri stanovanjih stopa v
ospredje velikost, lega, dostopnost, cena, urejenost in funkcionalnost. Bližnje socialno okolje
predstavlja prijetno družabno izkušnjo (ali pa odtujenost, konfliktnost), pri kulturnem okolju
posebej izstopajo kulturni ambient, arhitektura, materialna dediščina izbranih bivalnih
območij, pa tudi prvine ustvarjene, negovane narave, kot so zelenice in parki. Naravno okolje
je ohranjeno in vzdrževano predvsem na robu naselij ali blizu njih in pomeni predvsem na
podeželju izjemen potencial. Seveda ne moremo mimo obremenitev, ki jih prinašajo različne
dejavnosti, vključno z bivanjem (zlasti zraka, vode in množenje gospodinjskih odpadkov).
Ekološke obremenitve so sorazmerno visoke v območjih večjih zgostitev prebivalstva in
dejavnosti in že prihaja do opaznih konfliktnih rab prostora. Pritisk v suburbanizirana
območja je v veliki meri prav posledica ekoloških obremenitev v večjih zgostitvah.
Obremenitve vode, zraka, tal, in tudi vizualno (zasmetenost, neurejenost, odpadki itn.) so
element poslabševanja bivalne kakovosti v določenem okolju, ki jo je mogoče do neke mere
kompenzirati z lahko dostopnim in bistveno kvalitetnejšim rekreacijskim okoljem (Zupančič,
2001)
Na obravnavanem območju je obstoječi stanovanjski fond v glavnem socializiran, to pomeni,
da je relativno manj privatnih lastnikov stanovanj, kar pa povzroča tudi zaostrena
stanovanjska razmerja, predvsem prihajajočim generacijam.
Razlike v kvaliteti stanovanj predstavljajo zelo pomemben faktor družbeno prostorskega
razvoja in so prisotne tudi v velenjskem prostoru. Tako lahko opazimo na eni strani bivanjska
območja, ki so potrebna revitalizacije oz. obnove, na drugi strani pa nova, predvsem
individualna bivanjska območja. Govorimo lahko o bipolarni stanovanjski strukturi:
kolektivno – individualni. Občinsko središče še vedno kraljuje nad prostorom, čeprav
prihodnost prinaša tendenco dekoncentracije in naraščanje usklajenega načrtovanja med
mestnimi in nemestnimi krajevnimi skupnostmi. Vse bolj se krepi proces suburbanizacije ter
odseljevanje prebivalstva iz samega središča mesta Velenje v primestne in celo podeželske
krajevne skupnosti. Predvsem prihaja do zamenjevanja prebivalstva, saj je prebivanje v
večstanovanjskih hišah v večini primerov le priprava za bivanje v individualnih hišah. »Beg iz
mesta« je pokazatelj, da urbano življenje ni najbolj privlačno za prebivalce občine, primestna
individualna hiša pa je zelo zaželen način bivanja. Ta predvsem subjektivna usmeritev, zaradi
realnih omejitev (ekonomskih in fizičnih – pomanjkanje prostora), predstavlja enega od
problemov nadaljnjega razvoja občine. Na prostoru občine je prisotnih veliko individualnih
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graditeljev in pogosto se pojavljajo primeri neracionalne gradnje (preveliki, nefunkcionalni
tlorisi). Prostor s tem postaja vse bolj redka dobrina, ki zahteva organizirano racionalno
urejanje (Prostorski dejavniki bodočega družbeno-gospodarskega razvoja, 1984).
Pregled preteklih poglavitnih značilnosti poselitvenega razvoja občine Velenje, z vidika
gospodarskih dejavnikov, pokaže, da je poselitvene procese zaznamovala razvojna dinamika
gospodarstva, ki je korenito spremenila podobo obravnavanega območja. Vzrok se nahaja v
sektorsko zasnovanem razvoju premogovništva, energetike in industrije v sklopu nekdanjega
gospodarskega sistema SFRJ. Desetletje razvoja v samostojni Sloveniji je zaznamovalo
gospodarsko prestrukturiranje, z izvedbo številnih sanacijskih ukrepov za zmanjšanje
pritiskov na okolje (Bricelj, 2004). S procesom globalizacije pa so se v zadnjih letih že pričele
pojavljati spremembe, ki jih pospešuje hiter tehnološki razvoj, povezan zlasti z naraščajočo
mobilnostjo, novimi komunikacijskimi tehnikami in posledično spremenjeno strukturo
delovnih mest. Ti razvojni trendi, ki bodo v prihodnosti še intenzivnejši, predstavljajo nove
izzive tudi za bodoči prostorski razvoj. Novi razvojni impulzi definirajo prednostna območja
za bivanje tudi v odprtem, naravnem prostoru izven poseljenih območij, kar povzroča
razpršeno širjenje pozidave na vedno nova zemljišča in s tem povečuje stroške infrastrukture,
prometa, energije ter pogosto na račun negativnih vplivov na okolje (zasedanje odprtega
prostora itd.). Občinska prostorska politika pooseblja stalno prisotno nihanje med podporo
ekonomskemu razvoju in temu nasprotni skrbi za zagotavljanje kvalitetnega bivanja. V skladu
s tem tudi različni prostorsko politični strateški dokumenti urejanja prostora vključujejo
značilno problematiko razvoja urbanih struktur, ki se kaže v odnosu do gospodarskih zahtev
na eni strani in ekoloških omejitev na drugi (Gospodarske cone in prostorki razvoj Slovenije,
2002).
Značilnosti preteklega velenjskega gospodarstva sta enostranski gospodarski razvoj in visoka
stopnja rasti, v bodoče pa je, zaradi razvoja tehnologije, organizacije dela in pomanjkanja
strokovnih delavcev, pričakovati obdobje nizkih stopenj. Do izraza že prihajajo neugodna
struktura zaposlenosti po sektorjih dejavnosti, enosmerna dnevna migracija ter omejevanje
fizičnega prostora (Prostorski dejavniki bodočega družbeno-gospodarskega razvoja, 1984).
Težišče gospodarskega razvoja in glavni vir zaposlitve občine še vedno predstavljata
Premogovnik Velenje in Gorenje, saj zaposlujeta več kot dve tretjini velenjskega aktivnega
prebivalstva (Počkaj Horvat, 1999).
Usklajen razvoj gospodarstva in negospodarstva, turizma in podeželja, je tesno povezan z
okoljem in razpoložljivim prostorom ter infrastrukturo in pogoji za razvoj kadrov in kakovost
življenja v najširšem smislu. Tako je kakovostno načrtovanje celotnega občinskega in tudi
regijskega razvoja izjemnega pomena. Dolgoročno bo ta odvisen od vodilnih sil, ki delujejo v
pretežno »zrelih panogah«, od inovativnosti v industriji ter prestrukturiranja v rudarstvu in
energetiki. Tako bo tudi v razmerah globalne konkurence in internacionalizacije teža razvoja
občine slonela na velikih družbah. Pri tem bodo v obliki (ne)spodbujanja pomembno vlogo
odigrali lastniki in država, potrebno pa bo tudi usklajeno sodelovanje lokalnih skupnosti in
nosilcev razvoja. Eden najpomembnejših pogojev za razvoj občinskega gospodarstva je
urejeno in konkurenčno poslovno okolje (tudi poslovne cone) ter urejena prometna in
energetska infrastruktura. Za razvoj gospodarstva občine in sosednjih regij predstavlja ozko
razvojno grlo sedanja neustrezna povezava na avtocesto MB-LJ. Razvojna zavora pa je tudi
prostorsko načrtovanje na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju, ki ne sledi zahtevam
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podjetniškega razvoja in zagotavljanju pogojev za vključevanje mladih v razvoj občine
(Avberšek, 2004).
Pretekla gospodarska struktura je močno vplivala na razporeditev dejavnosti in poselitve v
občini Velenje ter na celoten prostorski razvoj. Tipično delovno intenzivna tehnologija
sekundarnega sektorja, ki še danes ustvarja pretežni del družbenega proizvoda, potrebuje
velike količine, predvsem moške delovne sile z razmeroma nizko stopnjo izobrazbe.
Množična priseljevanja delavcev iz različnih predelov Slovenije in tudi iz republik nekdanje
Jugoslavije pa so povzročila velike prostorske in družbene spremembe. V občini Velenje
danes obstaja delitev na delovno in bivalno sfero, kar se zelo očitno kaže tudi v obsegu
dnevnih migracij. Velenjski prostor je zaradi precejšne koncentracije delovnih mest tudi
delovno okolje za mnoge, ki bivajo v precej oddaljenih območjih. Gre predvsem za migracije
delavcev z nižjo izobrazbo in dohodkom (migracije »nizkega standarda«) (Prostorski
dejavniki bodočega družbeno-gospodarskega razvoja, 1984). Delež sekundarnega sektorja v
družbenem proizvodu počasi upada in strukturne spremembe zaposlenosti se, sicer z
nekajletnim zamikom za večjimi regionalnimi središči, v občini Velenje počasi že odvijajo.
Število zaposlenih v terciarnem sektorju se povečuje in v prihodnosti je pričakovati vse
močnejšo vlogo trgovine, prometa in obrti (malega gospodarstva), po zaprtju obratovanja
Premogovnika Velenje pa gotovo tudi informacijske proizvodnje.
V občini je prisotna velika brezposelnost in slabo razvito malo gospodarstvo. Eden od
razlogov za pomanjkanje investicij je slaba povezava z ostalimi kraji, tako z avtocesto, kot
tudi železnico. Mladi občani občutijo tudi pomanjkanje delovnih mest za izobražence, saj v
občini najdejo delovno mesto le nižje kvalificirani ljudje, zato pogosto študentje ostajajo v
krajih, kjer so možnosti za zaposlitev večje, predvsem v Ljubljani in Mariboru – prihaja do
»bega možganov«. Na velenjski območni službi Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2003 je
višje in visoko izobraženi kader predstavljal kar 4,4 % vseh brezposelnih oseb na tem
območju (Žerdoner, 2004).
Prisoten je velik delež oseb s poklicno šolo (III. in IV.) in nižji delež višjih izobrazbenih
nivojev, zlasti kadrov s srednješolsko in visokošolsko izobrazbo. Šolski center Velenje je
nosilec različnih srednje in visokošolskih programov, kjer se izobražuje veliko mladih iz
celotne občine in tudi iz sosednjih regij. Problem nastane po končanju šolanja, saj mnogi ne
dobijo prave zaposlitve. Čedalje več mladih se odloča tudi za študij v glavnih slovenskih
univerzitetnih središčih, veliko pa jih tam tudi ostane, saj v občini primanjkuje delovnih mest
za visokokvalificirane kadre (»beg možganov«). Stopnja izobrazbe pomembno vpliva na
osebni razvoj posameznika, njegovo razmišljanje in delovanje, vpliva pa tudi na osebni
dohodek. To sta dva ključna faktorja, ki določata, kje, kako in s kom bo posameznik živel,
oblikujeta njegove želje in potrebe ter posredno vplivata na poselitvene trende. Večina mladih
izobraženih ljudi, ki najdejo delo v domači občini, želi zapustiti stara bivališča, kjer so
prebivali s starši in si poiskati svoje domovanje. V prvi fazi so to manjša stanovanja v
blokovskih naseljih, v kasnejši fazi pa jih veliko želi imeti individualno hišo obdano s čimveč
zelenja nekje blizu mesta. Takšne tendence mladih niso redke in občutno pripomorejo k
razvoju novih oblik poselitve.
Zaradi sorazmerno visoke stopnje brezposelnosti v občini, ki je leta 2002 znašala 11,4 %
(povprečje za Slovenijo 10,2 %), razmere na področju dela niso najbolj ugodne.
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Aktualni problemi urejanja prostora občine Velenje:
a) Premalo komunikacije med oblastjo, opozicijo in glavnimi akterji občine – občani;
b) Prava strategija za bodoči razvoj občine še ni izdelana.
c) Prisotne so slabe transportne povezave in slaba infrastrukturna opremljenost podeželja
(slaba povezanost občine z avtocesto KP – MB).
d) V prostorskih aktih ni predvidenih potrebnih lokacij za gradnjo (individualnih hiš na
podeželju ali podjetniških hal), prostorski akti so tudi togi in neživljenjski, hkrati pa
obstajajo nekatera zemljišča v lasti občine, ki jih je potrebno vzdrževati, zanjo pa
predstavljajo velik strošek.
e) Pomanjkanje stanovanj za mlade družine.
f) Geodetski topografski in katastrski načrti so neažurni. Zaradi sprememb v prostoru
nekateri akterji – graditelji predlagajo, naj se uporabljajo letalski posnetki iz
digitalnega informacijskega sistema PISO, ki kažejo dejansko stanje v prostoru.
g) Občinska uprava naj ne bi bila naklonjena razvoju podjetništva, saj naj bi povzročalo
večjo brezposelnost. V občini Velenje je skoraj nemogoče najti prostor za podjetniške
dejavnosti, npr. za avtoprevozništvo (po veljavnih predpisih, ki urejajo to dejavnost, je
zanjo potrebno imeti parkirne prostore za tovornjake). V večini primerov si
avtoprevozniki sami uredijo parkirne prostore, tudi pred lastnimi domovi, kamor take
površine ne sodijo.
h) Ob avtocesti KP – MB, ob izvozu Arja vas, Žalec, dograjujejo poslovno – industrijsko
cono Arnovski gozd, ki bo zelo verjetno še dodatno okrnila gospodarstvo v Šaleški
dolini. Tako obstaja nevarnost, da se bodo podjetja, zaradi bližine avtoceste preselila v
to cono, Velenje pa bo brez ustreznih ukrepov zoper tak pojav, počasi začelo
gospodarsko stagnirati ali celo propadati.
i) Občina ni dovolj zainteresirana za razvoj podeželja in s tem za razpršeno gradnjo. Pri
tovrstni gradnji so stroški izgradnje javne infrastrukture zelo visoki in neracionalni.
Ljudje želijo graditi, a ne pridobijo ustreznih dovoljenj ali pa gradijo brez njih – na
črno.
j) Velik problem v občini je tudi ločeno zbiranje odpadkov, odlok za to dejavnost je bil
sprejet, a ljudje niso dovolj ozaveščeni, da bi se sortiranje aktivno in učinkovito
izvajalo.
k) Kljub zmanjševanju emisij iz TE Šoštanj in težkih kovin v tleh, je onesnaženost še
vedno velik problem celotne Šaleške doline in njene okolice.
l) Prisotne so slabe povezave z javnim lokalnim avtobusnim prevozom, raba osebnih
avtomobilov pa se še povečuje, promet je, zlasti v glavnih prometnih konicah, zelo
gost, vedno bolj izrazit pa je tudi problem pomanjkanja parkirnih prostorov, kljub
uvedbi modrih con.
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3.3. Omejitveni dejavniki prostorskega razvoja
Pri nadaljnjem usmerjanju prostorskega razvoja je potrebno upoštevati določene omejitve, ki
onemogočajo ali zavirajo človekovo poseganje v prostor. Imenujemo jih lahko tudi prostorske
razvojne omejitve ali omejitveni dejavniki prostorskega razvoja. V nadaljevanju so ti v
grobem opredeljeni z vidika okolja, družbe in gospodarstva, navezujejo pa se na posamezna
sektorska področja in prostorske sisteme.
Znotraj omenjenih vidikov so bili upoštevani različni kriteriji, ki so pripeljali do končnega
izbora omejitvenih dejavnikov za področje kmetijstva, rudarstva, industrije in poselitve,
turizma, prometa in infrastrukture, vodnega gospodarstva ter gozdarstva.
V splošnem je prostorski razvoj pojav preoblikovanja okolja, ki vključuje interakcijo dveh
glavnih akterjev – človeka in prostora. Vsakršno poseganje človeka v prostor, ob upoštevanju
načel trajnostnega razvoja, se mora prilagajati določenim zahtevam, ki izhajajo iz okolja
samega, njegovih naravnih danosti ter njegovih bolj ali manj premostljivih omejitev. Vnašanje
novih prostorskih elementov v naravne, delno že preoblikovane ali v povsem umetne sisteme
pa je v veliki meri odvisno tudi od človeškega faktorja in vrste antropogenih procesov, ki
lahko v določenih primerih zavirajo uresničevanje primernega prostorskega razvoja. Človek
izkorišča prostor v različne namene: za poselitev, kmetijstvo, gozdarstvo, rudarstvo,
industrijo, vodno gospodarstvo, infrastrukturo, rekreacijo. Zato so se razvili različni sektorji,
ki za svoje delovanje, v prvi vrsti, potrebujejo primeren prostor in naravne vire. Ta dejavnika
sta bila v preteklosti skoraj edini omejitvi za razvoj neke dejavnosti, v sedanjem času in v
bodoče pa se, poleg naravnih danosti, pojavlja vse več omejitev, ki skrbijo za vzdržen
prostorski razvoj in čimvečjo zaščito naravnega okolja.
Glavna delitev omejitvenih dejavnikov prostorskega razvoja:
a) omejitveni dejavniki prostorskega razvoja iz okoljskega vidika,
b) omejitveni dejavniki prostorskega razvoja iz družbenega vidika,
c) omejitveni dejavniki prostorskega razvoja iz gospodarskega vidika.
Pri opredelitvi omenjenih omejitvenih dejavnikov so bili za vsak vidik upoštevani tudi
določeni kriteriji.
Preglednica 5: Kriteriji za določanje omejitvenih dejavnikov prostorskega razvoja občine
Velenje
OKOLJSKI
DRUŽBENI
GOSPODARSKI
OMEJITVENI
OMEJITVENI
OMEJITVENI
DEJAVNIKI
DEJAVNIKI
DEJAVNIKI
 finančni vidik,
 obstoječi in predviden
 naravne danosti (relief,
demografski razvoj,
 odnos do ostalih
poplavna območja…),
dejavnosti
 socialno-ekonomske
 degradirana območja
značilnosti prebivalstva,
(ugrezninska območja,
onesnažena območja…),  kakovost bivanja,
 prostorska politika
 varstvena območja
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4. PREGLED OMEJITVENIH DEJAVNIKOV
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE VELENJE
Pregled omejitvenih dejavnikov prostorskega razvoja v posameznih podpoglavjih obravnava
okoljske, družbene in gospodarske omejitvene dejavnike za nadaljnji prostorski razvoj glavnih
oblikovalcev prostora občine Velenje (Preglednica 6).
Preglednica 6: Omejitveni dejavniki prostorskega razvoja občine Velenje
DEJAVNOST

OKOLJSKI VIDIK

DRUŽBENI VIDIK

GOSPODARSKI VIDIK

Kmetijstvo

• površja z večjimi nakloni,
severno ekspozicijo in
slabšo rodovitnostjo prsti
• mokrotna območja
• onesnažena tla
• ugrezninska območja
• vodovarstvena območja
• neobnovljivost naravnega
vira – premoga
• slaba kvaliteta premoga
• površine z večjimi
nakloni in višje ležeča
območja
• nestabilna območja
(ugrezninska območja)
• vodna območja
• varstvena območja
primarnih infrastrukturnih
naprav
• najboljše kmetijske
površine
• varovana gozdna območja
• obstoječa poselitvena
območja

• zmanjševanje števila
kmečkega prebivalstva
• drobljenje kmečke posesti
• problemi pridobitve
ustrezne prostorske
dokumentacije

• nekonkurenčnost te
dejavnosti znotraj
Evrope

• nižanje števila delovnih
mest v premogovniku po
letu 2020
• upadanje števila
prebivalstva
• problemi s pridobivanjem
zemljišč
• dolgotrajni postopki
načrtovanja in
neučinkovita politika
prostorskega planiranja

• neekonomičen izkop
lignita

Turizem

• degradirana območja

• pomanjkanje
usposobljenega kadra
• pomanjkanje turistične
tradicije
• premajhna ponudba
turističnih izobraževalnih
programov

Promet in infrastruktura

• površine z večjimi
nakloni in višje ležeča
območja
• ugrezninska območja
• vodna območja
• najboljše kmetijske
površine
• varovana gozdna območja
• količina in kakovost
vodnih virov

• problemi s pridobivanjem
zemljišč

• neprimeren odnos
prebivalstva do pitne vode

• onesnaženost gozda
• ugrezninska območja

• prevladovanje zasebnega
lastništva gozda

Rudarstvo

Poselitev in industrija

Vodno gospodarstvo

Gozdarstvo

• večji stroški
infrastrukture pri
razpršeni gradnji
• dražja delovna sila
zaradi prevozov
• slaba oskrba in
prometna povezanost
podeželja
• nesorazmerje med
malimi in velikimi
podjetji
• slabo razvita prometna
povezava z ostalo
Slovenijo
• visoke dajatve
• pomanjkanje celovitih
turističnih produktov,
• slabo razvita prometna
in turistična
infrastruktura
podeželja,
• pomanjkanje
investitorjev
• prekrivanje interesov z
razvojem kmetijstva in
gozdarstva

• prekrivanje interesov z
razvojem kmetijstva,
poselitve in industrije
• prekrivanje interesov z
razvojem poselitve in
infrastrukture
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4.1. Omejitveni dejavniki prostorskega razvoja iz okoljskega vidika
Vsaka dejavnost, ki je vezana na fizični prostor, njegova naravna bogastva in geografsko
lokacijo je postavljena pred problem, kako si zagotoviti potrebne pogoje za uspešno
delovanje, ob upoštevanju vseh določil, naravovarstvenih zahtev ter interesov drugih
sektorjev.
Že skoraj optimalno izkoriščena območja, relativna majhnost in občutljivost prostora ne
nudijo več veliko možnosti za nadaljnjo prostorsko širjenje. Tudi okoljske omejitve
predstavljajo v sodobnem času veliko oviro za zagotavljanje primernih lokacij (varstvena
območja zajetij pitne vode, zaščitena območja krajinskih parkov, hrup, prevetrenost itd.). Te
so zajete v pravnih določilih, ki jih morajo upoštevati določene industrijske panoge. V
prihodnosti je pričakovati zmanjšanje pomena tradicionalne industrije, z razvojem
telekomunikacij (Gospodarske cone in prostorski razvoj Slovenije, 2002).
Kljub napredku komunikacijske tehnologije, prometne infrastrukture in informacijske
tehnologije je lokacija še vedno zelo odvisna od konkretnih terenskih razmer. Prostor ni
abstrakten in zamenljiv, temveč enkraten in nenadomestljiv. Možno pa ga je prilagoditi in
predvsem se mu prilagoditi, kar je tudi bistvo ideje sonaravnega razvoja (Družba in prostorski
razvoj Slovenije, 2001). Pojem primernosti prostora pomeni oceno za bolj ali manj ugodno
kombinacijo naravnih in ustvarjenih lokacijskih dejavnikov v posameznih prostorskih
območjih. Opredelitev primernostnih območij omogoča omejevanje in izločanje con oz.
kompleksov, zemljišč z različno primernostjo za posamezne dejavnosti. Prednostna območja
so rezultat vrednotenja primernosti in na drugi strani ugotovljenih potreb po prostoru, ki jih
narekujejo družbene potrebe (Osnove za prostorski plan občine Velenje – Sinteza: izhodišča
za prostorski razvoj, 1980). Pri vrednotenju prostora in opredeljevanju primernosti površin za
usmerjanje nadaljnjega prostorskega razvoja oz. izločevanju neprimernih ali manj primernih
površin iz območij planskih ureditev je potrebno natančno proučiti vse naravne danosti, ki
posredno ali neposredno omejujejo razvoj določene dejavnosti v prostoru.
V okviru vplivov na naravo sta zaradi pozidave prizadeti geosfera (zaradi emisij in zemeljskih
del ter sprememb površinskega pokrova, posebej pri industriji zaradi večjih sklenjenih
kompleksov) in hidrosfera (zaradi sprememb vodnega režima, naravnih kakovosti in
onesnaženj, zaradi zahtev po osuševanju, zaščiti pred poplavami, sprememb v odtoku
površinskih voda, zaradi zajemanja podtalnice za potrebe pitne vode, zajemanja tehnološke
vode, povečanega pritoka onesnaženih voda iz točkovnih virov in povečanega onesnaženja
zaradi spiranja s površine s padavinsko vodo). Ozračje se spreminja zaradi sprememb
površinskega pokrova (pozidava tal) in emisij (iz prometa, kurišč, industrijskih dimnikov).
Biosfera je prizadeta zaradi sprememb površinskega pokrova, mikroklimatskih, talnih,
hidroloških razmer, povečanja hrupa, sprememb svetlobnih razmer in onesnaženj. Prostor kot
naravni vir je zaradi poselitve prizadet predvsem zaradi onemogočanja nadaljnje izrabe zaradi
zasedbe prostora (območja mineralnih surovin), zaradi emisij (tla, vode) ali neposredne
odstranitve (gozd, kmetijska zemljišča) ter zaradi sprememb kakovosti krajine. V okviru
ugotavljanja ranljivosti bivanjskih kakovosti zaradi poselitve je eden od pomembnih sklopov
ugotavljanje ranljivosti že poseljenega prostora oziroma naselij samih. Zaradi širitve oziroma
zgoščevanja naselij se veča onesnaženje zraka, voda in tal, poveča se stopnja hrupa.
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Industrijske cone vplivajo tako na naravo kot na vire in bivanjsko okolje. Razlike glede
ranljivosti okolja med industrijo in drugimi poselitvenimi območji nastajajo predvsem zaradi
višje intenzitete negativnih vplivov, pa tudi zaradi dejstva, da industrija vpliva na več sestavin
okolja. Za svoje delovanje namreč potrebuje večje sklenjene, izravnane površine, več panog je
vezanih na tehnološko vodo, potrebni so korenitejši posegi za stabilizacijo terena in zaščito
pred poplavami, večje kot pri drugih vrstah poselitve so tudi emisije. Zaradi industrije so
poleg kmetijskih površin, vodnih virov, gozda in mineralnih virov prizadeti tudi potenciali za
turizem in druge vrste poselitve (Študija ranljivosti okolja, 2003).
Kriteriji, ki so bili uporabljeni za opredelitev okoljskih omejitvenih dejavnikov prostorskega
razvoja posameznih sektorjev:
 naravne danosti (relief, poplavna območja…),
 degradirana območja (ugrezninska območja, onesnažena območja…),
 varstvena območja.

4.1.1. Okoljski omejitveni dejavniki za razvoj kmetijstva
Pri obravnavanju okoljskih omejitvenih dejavnikov za bodoči razvoj kmetijstva je pomembno
dejstvo, da v občini Velenje občutno primanjkuje primernih površin za to dejavnost. Omejitve
izločene na podlagi naravnih danosti in varstva okolja so:





površja z večjimi nakloni, severno ekspozicijo in slabšo rodovitnostjo prsti,
poplavna območja,
onesnažena tla,
ugrezninska območja.

Površja z večjimi nakloni, severno ekspozicijo in slabšo rodovitnostjo prsti
Glede na lastnosti prsti ter relief obstajajo različno primerna območja za razvoj kmetijstva
(Osnove za prostorski plan občine Velenje – Analiza naravnih danosti, 1980):
1. Najbolj primerna območja:
 pedološke talne enote: rendzina, rjava sprana tla, razvita obrežna karbonatna tla, rjava
nasičena tla, rjava avtrična tla, koluvialna tla na mehkih karbonatnih kameninah,
pokarbonatna tla, kislo rjava tla;
 nagib zemljišča: od 0 do 10 % (neomejena uporaba mehanizacije), do 20 % za
večletne nasade;
 osončenje: ravnine, prisojne lege za večletne nasade;
 nadmorska višina: do 600 m.
To so območja z ugodnimi pogoji brez omembe vrednih pomanjkljivosti za njive, travnike
(enakovredne), večletne nasade (sadovnjake), vinograde, hmeljišča.
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2. Srednje primerna območja:
 pedološke talne enote: nerazvita in slabo razvita tla, rjava močno sprana tla, srednje
močan glej, pobočni psevdoglej, pokarbonatna tla, kisla rjava tla;
 nagib zemljišča: od 20 do 45 % ter od 45 do 65 % za večletne nasade;
 osončenje: vse lege razen izrazito severne;
 nadmorska višina: do 600 m.
To so območja z nekaterimi pomanjkljivostmi, ki otežujejo predvsem njivsko, travniško rabo.
3. Manj primerna območja:
 pedološke talne enote: surova obrečna tla, rendzina, rjava močno sprana tla, kislo
rjava tla, litosoli, regosoli;
 osončenje: severna, severovzhoda lega;
 nadmorska višina: nad 600 m, do 600 m z večjimi nagibi.
To so območja z bistvenimi pomanjkljivostmi pogojev in zato primerna predvsem za
travniško rabo – travniki in košenice z vmesnimi manjšimi njivskimi območji, pašniki za
govedo in drobnico, višje ležeči pašniki za govedo in drobnico.
4. Pogojno primerna območja:
 pedološke talne enote: srednje močan in močan glej;
 nagib zemljišča: pod 10 %.
To so območja z nekaterimi bistvenimi pomanjkljivostmi, ki jih je mogoče izboljšati ali
odpraviti s hidrotehničnimi ukrepi.
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Karta 8: Kmetijska zemljišča v občini Velenje glede na naklon površja

Vir: Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske regije, 2004
Mokrotna območja
Neurejena vodna območja, ki so izločena iz območij usmerjanja bodočega prostorskega
razvoja otežujejo ali onemogočajo uporabo prostora za večino pomembnejših dejavnosti. Na
takšnih območjih so obdelava, rast ali pospravljanje pridelkov omejeni ali onemogočeni.
Kmetijska izraba na pogosteje poplavljenih in mokrotnih tleh je omejena na manj kvalitetne
travinje, v primeru njivske obdelave tal pa so pridelki nezanesljivi in slabše kakovosti.
Mokrotna tla so psevdoglejna ter zablatena tla, na katerih zaradi pomanjkljivega odtoka lastne
ali zunanje padavinske vode ter pogosto drobno zrnastih tal, zastaja površinska voda. Takšna
tla se v občini nahajajo na območju Šentilja, kjer zaradi neurejenega povirja Ložnice in
Trnove prihaja do zastajanja površinskih voda (Osnove za prostorski plan občine Velenje –
Analiza naravnih danosti, 1980).
Onesnažena tla
Tla v občini Velenje so obremenjena in spremenjena zaradi različnih človekovih dejavnosti,
ki se odvijajo na majhnem prostoru. Poleg premogovništva se je razvila tudi industrija. Obe
gospodarski panogi sta sprožili močno urbanizacijo. Posledice naštetega so izguba in
degradacija tal zaradi premogovništva, onesnaževanje zaradi emisij in spremenjena raba tal
zaradi širjenja naselij in industrijskih objektov. Ob premogovništvu se je v sosednji šoštanjski
občini razvila elektroenergetika, ki na tla vpliva s plinskimi, tekočimi in trdnimi emisijami.
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Kmetijska dejavnost se je z dolinskega dna umaknila na obrobje, kjer se je intenzivirala, s tem
pa so se pritiski na kmetijska tla in njihova obremenjenost povečali. Vse navedene dejavnosti
in prebivalstvo pa vplivajo na tla tudi zaradi nastajanja in ravnanja z odpadki. Naravne danosti
v občini so ugodne v smislu fizikalnih lastnosti tal, saj geološka podlaga omogoča nastanek in
tesnenje jezer ter preprečuje večjo nevarnost plazenja tal. Kemijske lastnosti tal so manj
ugodne, saj na območju prevladujejo naravno kisla tla, ki se zaradi vnosa dušikovih in
žveplovih spojin dodatno zakisujejo.
Zaradi izkopavanja premoga se je površje Šaleške doline v pridobivalnem prostoru
velenjskega premogovnika ugreznilo. Debel sloj premoga in temu primerna odkopna metoda
sta vzrok za zelo globoke pogrezke. Tretjino ugreznin je zalila voda (ugrezninska jezera), na
preostalih dveh tretjinah tal je relief poškodovan (razpoke, zdrsi), močno pa se je poslabšal
tudi videz pokrajine. Velik del ugrezninskega območja je namenjen za objekte in
infrastrukturo premogovništva in elektroenergetike. Doslej je ugrezanje zajelo 6 km² površin
(v občini Velenje in občini Šoštanj), ki so bile večinoma namenjene kmetijstvu. Ugrezanje in
ojezerjevanje je povzročilo izgubo kmetijskih površin in odseljevanje ljudi iz naselij v
pridobivalnem prostoru. Pomembno je izpostaviti uspešno sanacijo ugreznin v kmetijske in
rekreativno športne namene, saj je na rekultiviranem ozemlju v okolici jezer nastalo
priljubljeno rekreacijsko in sprehajalno območje Velenjčanov. Za degradacije, ki so posledica
rudarskih del so izvedene sanacije, razen za ceste, ki so se ugreznile in jih ni bilo mogoče
obnoviti. Zato je bila potrebna izgradnja nove obvoznice, v skladu z Zakonom o rudarstvu.
Večji problem je tudi kemijska degradacija oz. onesnaževanje tal v občini, ki je predvsem
posledica emisij zračnih onesnažil. Pomembnejši viri onesnažil so: Termoelektrarna Šoštanj,
Gorenje, promet, manjša industrija in obrt ter druge urbane dejavnosti. Zaradi usedanja
onesnažil na tla sta v občini Velenje ugotovljena dva procesa degradacije tal: zakisovanje tal
in kopičenje težkih kovin v vrhnji plasti tal. Tla v občini so že naravno kisla, dodatno pa se
zakisujejo še s kislimi padavinami in uporabo mineralnih gnojil. Z ekološkega stališča so kisla
tla neugodna, ker se v njih raztapljajo tudi snovi, ki so drugače netopne (npr. težke kovine).
Zakisovanje poleg tega zmanjšuje pridelek in gozdni prirastek. Posledice zračnega
onesnaževanja so visoke vsebnosti kadmija in arzena na nekaterih območjih občine. Z leti se
je zračni vnos kadmija znižal kar za desetkrat, znižuje pa se tudi letni zračni vnos arzena v tla.
Vsekakor lahko to pozitivno spremembo povežemo s sanacijo termoenergetskih objektov.
Za Šaleško dolino sta značilna dva načina radioaktivnega onesnaževanja tal in okolja, ki ju
povzroča obratovanje TEŠ. To so radioaktivne emisije iz dimnikov TEŠ in odlaganje EF
pepela, žlindre in stabilizata (mešanica EF pepela in sadre). Območje sanacije ugreznin
obsega 70 ha, na njem pa je odloženo skupaj 13 milijonov ton pepela in žlindre ter 700.000
ton sadre. Sevanje na območju sanacije ugreznin je glede na naravno ozadje povišano, vendar
le v njegovi ožji okolici. Vsebnost naravnih radionuklidov v tleh in rastlinah v okolici
odlagališča niso povišane in ne presegajo dovoljenih vrednosti glede na naravno okolje.
Na območju občine Velenje je o obremenjenosti kmetijskih tal z ostanki fitofarmacevtskih
sredstev zelo malo podatkov. Edina raziskava o tem je iz leta 1999. Na podlagi analiz 11-tih
talnih vzorcev je bilo ugotovljeno, da so vsebnosti polikloriranihbifenilov (PCB) pod mejo
določljivosti, ostanki kloriranih ogljikovodikov (npr. DDT) so v tleh še vedno prisotni kljub
obdobju 30-tih let od prepovedi njihove uporabe. Potencialni problem na njivskih tleh
predstavljajo ostanki atrazina, ki se nahaja v kombiniranih pripravkih za zatiranje plevela. V
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enako skupino sodi tudi simazin. Uporaba mineralnih gnojil poveča vnos arzena, kadmija in
kobalta v kmetijska tla, vendar ta predstavlja manj kot 2 % delež letnega zračnega vnosa.
Krma na nekaterih območjih je onesnažena z kadmijem. Problem onesnaževanja tal je tudi
prekomerno (pogosto) gnojenje določenih območij z živalskimi gnojili. Pretirana uporaba
fiziološko kislo delujočih gnojil vpliva na zakisovanje tal. Ravnanje travniških površin fizično
degradira tla in negativno vpliva na kvaliteto zemlje (Sanacijski program za tla v MO Velenje,
2003).
Ugrezninska območja
Z razvojem rudarstva in intenzivnega izkoriščanja premoga so nastala razmeroma obsežna
ugrezninska območja, ki s svojimi nestabilnimi razmerami predstavljajo degradirane površine,
kjer je onemogočen razvoj za večino dejavnosti. Eksploatacijsko območje premoga torej
močno zmanjšuje prostor občine Velenje in na njem se nahaja 148,75 ha oz. 40 % kmetijskih
zemljišč, ki se bodo še ugreznila pod Velenjskim jezerom ter na območju sanacije ugreznin
med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom (Odlok …, 2001).
Vodovarstvena območja
Na območjih intenzivnega kmetijstva je treba nujno upoštevati omejitve v okviru
vodovarstvenih pasov na vodovarstvenih območjih (Paški Kozjak). Potencialne kmetijske
površine se nahajajo tudi v neposredni bližini jezer, pri čemer je treba predvideti varstvene
cone do koder lahko gre intenzivno kmetijstvo oziroma predvideti oblike kmetovanja
primerne za ohranjanje stalne kakovosti vode v jezerih.

4.1.2. Okoljski omejitveni dejavniki za razvoj rudarstva
V okviru naravnih danosti predstavljata pomembna omejitvena dejavnika bodočega razvoja
rudarstva:
 neobnovljivost naravnega vira – premoga,
 slaba kvaliteta premoga.
Neobnovljivost naravnega vira
Neobnovljivi naravni viri so sestavine okolja, ki počasi nastajajo v geološki zgodovini in jih iz
uporabnosti za človeka obravnavamo kot zaloge oz. po količini omejene (končne) vire. Iz
vidika izkoriščanja rudnega bogastva je pomembno dejstvo, da je vsaka raba naravnih virov
odvisna od pojavnosti mineralnih surovin v prostoru in da so mineralne surovine večinoma
neobnovljivi naravni vir. Do zavedanja o neobnovljivosti premoga – lignita je prišlo šele v
zadnjem času, ko je globalno krčenje narave in njenih virov tako močno poseglo v naravne
strukture ekosistemov.
Raziskave so pokazale, da se v podzemlju Šaleške doline nahaja še 580 milijonov ton
premoga. Od pričetka izkopavanja (konec 19. stoletja) do danes so izkopali okoli 200
milijonov ton. Po aktualnih načrtih naj bi do zaključka delovanja premogovnika izkopali še 80
milijonov ton (Špeh, 2004).
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Slaba kvaliteta lignita
Velenjski lignit je precej slabe kvalitete saj ima nizko kurilno vrednost (10 MJ/kg) ter visoko
vsebnost pepela (18,5 %) in žvepla (1,43 %). Iz okoljevarstvenih razlogov bo njegova raba
usmerjena le na termoenergetske objekte z ustrezno tehnologijo čiščenja izpustov.

4.1.3. Okoljski omejitveni dejavniki za razvoj poselitve in industrije
Omejitve za bodoči razvoj poselitve in industrije iz okoljskega vidika predstavljajo:








površine z večjimi nakloni in višje ležeča območja,
nestabilna območja,
vodna območja,
varstvena območja infrastrukturnih naprav,
najboljše kmetijske površine,
varovana gozdna območja,
obstoječa poselitvena območja.

Površine z večjimi nakloni in višje ležeča območja
Površine z nakloni nad 40 % so iz gradbeno – tehničnih vidikov ocenjene kot neprimerne.
Površine z naklonom med 20 in 40 % pa sodijo med relativne omejitve, za katere je gradbena
zahtevnost zmanjšana. Niso primerne za intenzivno gradnjo, razen v posebnih primerih, kjer
primerjava npr. z izgubo kmetijskih zemljišč utemeljuje višje gradbene stroške na strmejših
naklonih. Ta območja se nahajajo severno in severovzhodno od Šaleške doline in so, zaradi
oddaljenosti od občinskega središča in slabše dostopnosti, manj razvita (Osnove za prostorski
plan občine Velenje – Analiza naravnih danosti, 1980).
Površine z večjimi nakloni se v glavnem nahajajo na območjih z višjo nadmorsko višino, torej
severno od Šaleške doline, kjer se razprostira Velenjsko-Konjiško hribovje. Tu prevladujejo
težji pogoji za bivanje, slabša je prometna povezanost in infrastrukturna opremljenost, zato so
ta območja manj privlačna za usmerjanje poselitve in industrije.
Nestabilna območja
Od lastnosti kamenin in zemljin so odvisni pogoji temeljenja objektov, težavnost izvedbe
gradnje in druge karakteristike, ki omogočajo, da je določeno urbanistično območje
opredeljeno kot ugodno ali neugodno pri prostorskem planiranju. Lastnosti posameznih
kamenin in njihove nosilne sposobnosti, ki so bile ugotovljene na območju občine, pa so
naslednje:
a) Magmatske kamenine in njihovi tufi – tu so združene globočine in predornine ter
njihovi tufi različnih starosti. Preperele kamenine so podvržene eroziji, kot gradbeni
kamen pa so uporabne le sveže. Ozemlje, zgrajeno iz magmatskih kamenin, je zelo
stabilno.
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b) Metamorfne kamenine – vključeni so kristalasti skrilavci z nizko in visoko stopnjo
metamorfoze. Metamorfne kamenine imajo spremenljive in neenakomerne fizikalnomehanske lastnosti in so ponekod globoko preperele. Preperele cone so nagnjene k
plazenju in podvržene eroziji.
c) Karbonatne kamenine – zastopajo jih apnenci in dolomiti različnih starosti in izgleda.
Na njih so pogosta velika melišča, ki so pretežno nestabilna, drugod pa tvorijo
karbonatne kamenine stabilna pobočja tudi ob potresih.
d) Fliš in flišu podobne kamenine – zastopajo jih peščenjaki, laporji, glinovci, lapornati
in peščeni apnenci, konglomerati, breče in celo tufi. Geotehnične lastnosti so zaradi
heterogene sestave močno anizotropne. Pri preperevanju dajejo obilico preperine, ki je
stabilna pri naklonu pobočij manjših od 10 %. Plazovi v preperini so zelo pogosti, še
posebej, če je vpad plasti neugoden.
e) Kombinacija karbonatnih in flišu podobnih kamenin – vključujejo tiste predele
skitskih in ladinsko-krajinskih plasti, kjer na geološki karti apnenci in dolomiti niso
ločeni od flišoidnih skrilavih in peščenih usedlin.
f) Klastične usedline s precej laporovca in glinovca – tu so združene različne klastične
usedline s plastmi laporovca in glinovca terciarne (mlajše) starosti z nižjo stopnjo
diogeneze. Preperinski pokrov teh kamenin je podvržen eroziji in nagnjen k plazenju.
g) Lapornati glineni sedimenti – tu so izdvojeni lapornati glineni sedimenti mlajše
terciarne starosti. Podvrženi so hitremu preperevanju in eroziji, preperina pa je
nagnjena k plazenju. Imajo močno izraženo anizotropnost mehanskih lastnosti.
h) Glineno-peščeni prodni sedimenti – sem spada kompleks plastovitih jezerskih usedlin
mlajšega terciarja z nizko stopnjo diageneze. Podvrženi so eroziji in nagnjeni k
plazenju. Značilna zanje je velika anizotropnost inženirsko-geoloških lastnosti.
i) Nanosi rek in potokov ter pobočij – naplavine rek in potokov so sestavljene iz proda,
peska, melja in gline. Od sestave je odvisna tudi nosilnost tal.
Kompleksi aluvialnih naplavin niso izolirani in so glede na sestavo lahko stabilni ali pa
nestabilni. Za gradnjo oz. za umestitev poselitvenih ali proizvodnih območij v občinski
prostor so najbolj občutljivi glineno-peščeni prodnati sedimenti in nanosi rek, ki se nahajajo v
ravninskem delu obravnavanega območja, v bližini Pake, njenih pritokov in Šaleških jezer.
Od lastnosti kamenin je odvisna tudi njihova stabilnost, zato je pri obravnavi geoloških
razmer pomembna tudi kategorizacija območja glede na stabilnost terena. Nestabilna tla so
eden izmed absolutnih (izločilnih) kriterijev za omejevanje nadaljnjega razvoja, pogojno
stabilna pa eden izmed relativnih omejitev. Obstajajo torej tri vrste stabilnosti terena:
a) Stabilna območja: to so tisti deli terena, ki so v naravnih pogojih stabilni in tudi
običajni gradbeni posegi ne morejo porušiti ravnovesja.
b) Pogojno stabilna območja: so tisti deli terena, ki so v naravnih pogojih stabilni, pri
izvajanju različnih gradbenih del pa lahko pride do porušenja ravnotežja. Za vsak nov
objekt je potrebno stabilnost terena posebej oceniti in predvideti eventuelne sanacijske
ukrepe.
c) Nestabilna območja: so tisti deli terena, kjer opažamo nevarne porušitve že sedaj. Za
sanacijo takšnih območij so potrebne posebne raziskave.
Eksploatacijsko območje Premogovnika Velenje spada med najbolj nestabilna območja v
občini. Nestabilna tla so poleg pridobivalnega območja premoga, tista območja oz. deli
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terena, kjer so opazne nevarne porušitve (Osnove za prostorski plan občine Velenje – Sinteza:
izhodišča za prostorski razvoj, 1980).
Karta 9: Erozijska območja in žarišča na območju občine Velenje

Vir: Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske regije, 2004
Vodna območja
Na poplavnih območjih občine Velenje so vse dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost, prepovedane. Dovoljeni so samo posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1. – 2. kakovostni razred, morajo biti izvzeti iz
vsakršne gospodarske rabe. Na vodnem in priobalnem zemljišču jezer ni dovoljeno posegati v
prostor, z izjemo primerov, ki jih določa Zakon o vodah. Pri načrtovanju posegov na
erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih je potrebno upoštevati omejitve skladno z
Zakonom o vodah (Odlok ..., 2004), V občini je potrebno, ob upoštevanju naravnih
zakonitosti vodnega režima, varovati količino ter kakovost vode v vseh pojavnih oblikah, kot
tudi sam vodni in obvodni prostor. Usmerjanje novogradnje na poplavno varna območja je
ključnega pomena. Z njimi se ne sme posegati na obvodne retencijske površine, ki so
pomembne za vzdrževanje visokovodnega režima vodotoka ali na obsežnejša erozijska in
zaradi vode nestabilna območja. Gradnja objektov ni dovoljena v pasu 5 m levo in desno od
osnovne struge hudourniških odsekov vodnih tokov (v zgornjem delu) ter v pasu 10 m levo in
desno od osnovne struge nižinskih odsekov vodnih tokov (v srednjem in spodnjem delu). V
izjemnih primerih je, skladno z danim vodnogospodarskim soglasjem, dovoljena tudi manjša
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razdalja. Sanacija poškodb in vzdrževanje strug vodotokov se naj bi izvajala z vzdolžnimi in
prečnimi zgradbami iz biološkega ter kamnitega materiala ter z objekti lokalnega
protipoplavnega varovanja. Na erozijskih in plazljivih območjih gradnja objektov načeloma ni
možna, le izjemoma na osnovi predhodne geološke presoje pristojnih institucij in po
predhodni sanaciji območja. Raba vode Pake in njenih pritokov v druge namene –
ribogojnice, namakanje, male HE, je možna le ob večjih pretokih z ustreznim soglasjem,
prednost pa ima raba vode za pitje in napajanje živine.
Zaradi ohranitve visokovodnega režima Pake s pritoki in Pirešice v zgornjem toku, ki občasno
poplavljajo pribrežna zemljišča, so dopustna le lokalna varovanja posameznih že pozidanih
območij. Pri tem pa se poplavne retezijske površine voda s povratno dobo 10 let ali več v
največji možni meri ohranijo. Dopustni so ukrepi za varovanje kmetijskih površin pred
visokimi vodami s povratno dobo 10 let (Odlok ..., 2001).
Vodovarstveno območje obsega del vodonosnika v katerem podzemna voda odteka v smeri
zajetja in območje iz katerega padavinske in površinske sladke vode nanašajo del
vodonosnika iz katerega podzemna voda odteka v smeri zajetja ali območje iz katerega je
možen vpliv na zajem vode za oskrbo s pitno vodo iz površinskih sladkih vodotokov.
Vodovarstveno območje mora biti zavarovano pred onesnaženjem z vodovarstvenimi conami.
Najožje vodovarstveno območje - CONA 0 je območje v neposredni okolici zajetja vira pite,
ki je praviloma zavarovano z ograjo. Notranje vodovarstveno območje – CONA I je območje
najstrožje sanitarne zaščite. Obsega območje v neposrednem zaledju zajetij ali črpališč, iz
katerega podtalnica v 50. dneh priteče do zajetij. Dnevni potovalni čas zadošča za razpad
biološkega onesnaženja. Zunanje vodovarstveno območje – CONA II določenega zajetja je
območje stroge sanitarne zaščite. Obsega območje iz katerega priteče podtalnica do zajetja v
365 dneh. Potovalni čas temelji na zadrževanju odtoka in zniževanju koncentracij počasi
razgradljivih polutantov. Vplivno vodovarstveno območje – CONA III določenega zajetja je
območje z blagim režimom zaščite. Zajema celotno napajalno območje vodonosnika, iz
katerega se podtalnica izteka v smeri zajetja oz. črpališča in območja od koder se lahko
onesnažene površine vode iztekajo na napajalno območje vodonosnika, ali se lahko
onesnažena podtalnica sosednjega vodonosnika pretaka v napajalno območje obravnavanega
vodonosnika. Zunanje meje vodovarstvenega območja sovpadajo z zunanjimi mejami
vplivnega vodovarstvenega območja – CONE III. Za vodovarstvena območja velja načelo, da
se ukrepi zaostrujejo in se seštevajo s približevanjem zajetju. Vsi varstveni ukrepi, obveznosti
in prepovedi, ki veljajo za bolj oddaljeno vodovarstveno območje, veljajo tudi za
vodovarstveno območje, ki je bližje zajetju. (Odlok o varstvu virov pitne vode na območju
MO Velenje, 2001)
Pri vodnih virih velja omeniti neurejena poplavna območja ter spreminjanje količine vode.
Pomen voda je vsebinsko opredeljen po geografskih razmerah, stopnji družbeno –
ekonomskega, socialnega in prostorskega razvoja območij. Vsem opredelitvam so skupne
naslednje funkcije vode: biološka, proizvodna, transportna, higienska in kulturno-estetska. Za
nemoteno uresničevanje teh funkcij potrebujemo vodo v zadostnih, stalnih količinah ter v
ustrezni fizikalni, kemični in biološki kakovosti.
Poleg samih vodnih virov so omejitveni dejavnik prostorskega razvoja poselitve tudi
neurejena vodna območja. Na pogosteje poplavljenih območjih je poselitev onemogočena, na
redkeje poplavljenih pa omejena. Zaradi dodatnih zaščitnih ukrepov terja izgradnja
infrastrukture višje stroške (Osnove za prostorski plan občine Velenje – Analiza naravnih
danosti, 1980).
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Varstvena območja primarnih infrastrukturnih naprav
Zakon o javnih cestah in Odlok o občinskih cestah usmerjata razvoj prometnic in določata
njihova varstvena območja. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob državni
cesti na državno cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba
prostora omejena. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli
drugih objektov in naprav v varovalnem pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem
Direkcije za ceste.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran državne ceste
širok (Zakon o javnih cestah, 1997):
•
•
•
•
•

pri avtocestah 40 m,
pri hitrih cestah 35 m,
pri glavnih cestah 25 m,
pri regionalnih cestah 15 m,
pri državnih kolesarskih poteh 5 m.

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in
promet na njej je ob teh cestah varovalni pas v katerem je raba prostora omejena. Gradnja in
rekonstrukcija gradbenih objektov, ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v
varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem Urada. Varovalni pas se meri od
zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok (Odlok o občinskih
cestah, 2000):
•
•
•
•
•

pri lokalni cesti 10 m,
pri javni poti 6 m,
pri javni poti za kolesarje 3 m,
pri zbirni mestni cesti 10 m,
pri mestni cesti 8 m.

Za obstoječi magistralni plinovod Podlog – Ravne sta določena ožji varstveni pas v širini 2 x
30 m po vsej dolžini trase in širši varstveni pas v širini 2 x 250 m po vsej dolžini trase. Varuje
se tudi trasa predvidenega magistralnega plinovoda, ki naj bi potekal vzporedno z že
obstoječim. Varuje pa se tudi okvirni koridor trase priključenega cevovoda na obstoječi
magistralni plinovod iz smeri Velenje proti naselju Gorenje v občini Šmartno ob Paki.
Zaradi izjemnih prostorskih pogojev se varuje infrastrukturni koridor Paka in površine,
namenjene predvidenim ali zasnovanim regulacijam, magistralnim in občinskim komunalnim
objektom in napravam posebnega namena (Odlok…, 2004).
Ohranjeni deli trase opuščene železniške proge, od občinske meje z občino Mislinja do meje
ureditvenega območja mesta Velenje, se prav tako varujejo (Odlok…, 2004). Varuje se tudi
varstveni pas glavne železniške proge in regionalne železniške proge v širini 200 m, ter
industrijskega tira v širini 80 m, merjeno od osi skrajnih tirov.
Varstveni pasovi prenosnega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 400 kV merijo 25
m, nazivne napetosti 220 kV 20 m in nazivne napetosti 110 kV 15 m. Pasovi prostozračnega
distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV pa merijo 10 m,
merjeno od osi skrajnih vodov.
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Varujejo se pasovi prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več v širini 100 m,
distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar v
širini 30 m in drugega distribucijskega plinovoda, manjšega od 1 bar v širini 5 m, merjeno od
osi voda.
Varstveni pasovi vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega
telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov,
ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno
korist, razen priključkov nanje pa merijo 1,5 m, merjeno od osi posameznega voda (Pravilnik
o vrstah…, 2003).
Celotno območje občine leži pod zračnimi potmi, kar pomeni, da je za gradnjo objektov, ki bi
utegnili s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, potrebno pridobiti ustrezno
soglasje Ministrstva za promet in zveze ter Uprave RS za zračno plovbo (Odlok..., 2001).
Najboljše kmetijske površine
Če želimo prostor ovrednotiti, ga je potrebno razvrstiti v različne kategorije, kjer se
upoštevajo dosedanji načini rabe zemljišča, različna kakovost tal in različna velikost ter oblika
parcel. Kategorizacija kmetijskih zemljišč:
I. kategorija: sem so uvrščena zemljišča, kjer je možna najširša kmetijska raba ter uporaba
vseh vrst kmetijske mehanizacije zaradi ugodnega reliefa (0 – 10 % naklon). Teh površin je še
nekaj v Šaleški dolini ob Paki in jih je potrebno nameniti izključno primarni rabi.
II. kategorija: širi se severno od Velenja, na manjših ravnicah potokov ter na osamelih
kmetijah v višjih legah. Kmetijska raba je že delno otežkočena, zaradi slabših fizikalnih,
kemičnih in bioloških lastnosti tal, kar tudi zmanjšuje možnosti izbora gojenja kmetijskih
rastlin. Vrednost zemljišča zmanjšuje tudi relief, ki ni povsem raven (10 – 20 % naklon). V to
kategorijo so uvrščeni pobočni in ravninski psevdogleji.
III. kategorija: zaradi prepletanja njivskih površin s travniškimi, je tu otežkočena možnost
kmetijske rabe tal. Naklon je večji od 20 %, ponekod se na primernem tipu tal pojavljajo
plantaže sadnega drevja, v glavnem pa je to področje travno-pašnega gospodarstva.
IV. kategorija: prisotna je velika vlaga (potrebne so hidromelioracije), zemljišča pa v
glavnem pokriva travnati svet.
V. kategorija: naklon je tukaj večji od 45 %, zato so za kmetijstvo tla neuporabna.
Zavzemajo travnati svet razgibanega reliefa, kjer so zaradi strmih pobočij tla plitva in sušna
(različne vrste rendzin), kar preprečuje oranje in obdelovanje.
VI. kategorija: zastopana je v hribovitih in gorati pobočjih, kjer naravne danosti ne
dopuščajo obdelovanja zemlje. Osnovna funkcija zemlje te kategorije je rastišče rastlin. Paziti
je potrebno, da se tej kategoriji, z neracionalno pozidavo, neutemeljenimi prometnicami ipd.,
ne odvzame njena primarna namembnost.
VII. kategorija: sem spada nerodoviten svet melišč, prodišč, sipin, skalnati svet, kjer ni
možno gospodarsko uspevanje rastlinstva.
VIII. kategorija: sem so uvrščene zazidane površine, strnjena mestna naselja in objekti,
obdani z zelenjem, večja strnjena kmetijska poslopja, urbanistično urejena zemljišča, ki so
zamenjala primarno rabo zemljišča. Za kmetijsko proizvodnjo so ta območja za vedno
izgubljena in potrebno je poskrbeti, da se z urbanizacijo ne bi uničevala za kmetijstvo najbolj
primerna zemljišča.
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Poglavitna značilnost kmetijskih zemljišč na območju občine Velenje je njihova
neenakomerna razporeditev v prostoru. Raznolikost teh kmetijskih zemljišč je marsikje ovira
za njihovo racionalno rabo. Relativno močno širjenje poselitve na boljša kmetijska zemljišča,
opuščanje kmetijske rabe na manj primernih zemljiščih in hkrati nakup kmetijskih zemljišč s
strani nekmetov, vzpodbujajo razen naravnih tudi nekateri družbeno pogojeni vzroki, ki
otežujejo uveljavljanje ukrepov za varovanje zemljišča. V večini območja občine, predvsem v
okolici Velenja je kmetijstvo postranski vir dohodkov gospodarstev, katerih člani so zaposleni
v drugih poklicih. Takšen status napelje lastnika k prodaji kmetijskih zemljišč in k
zmanjševanju interesa za zaščito kmetijskih zemljišč za potrebe kmetijstva. Dispariteta
dohodkov kmetijskih proizvajalcev, ki izhaja iz nizke produktivnosti dela in tudi omejenega
obsega proizvodnih sredstev ter njihove neustrezne prostorske razporeditve, predvsem
kmetijskih zemljišč, ki so po obsegu in kvaliteti malo primerna za strnjeno rentabilno
proizvodnjo, v večini primerov napeljuje k zmanjšanju interesa tudi kmetijskih proizvajalcev
za zaščito kmetijskih zemljišč.
Za razvoj strukture osnovnih kmetijskih kategorij je značilno redno zmanjševanje obsega
kmetijskih zemljišč tako, da se znotraj zmanjšanega obsega kmetijskih zemljišč izvaja
prestrukturiranje posameznih zemljiških kategorij in sicer redno v korist kategorij, ki
zahtevajo ekstenzivnejšo obdelavo. Le sorazmerno majhen del kmetijsko intenzivnejših
kategorij se je še bolj intenziviral.
Kmetijski prostor se v ravninskih predelih občine zmanjšuje predvsem zaradi urbanizacije in
eksploatacije premoga. Neposredna deagrarizacija pa vpliva na splošno opuščanje kmetijskih
zemljišč v celotni občini. Urbanizacija je tudi glavni razlog za drobljenje najprimernejših
kmetijskih zemljišč na ravnini. Zaradi tega in nastopanja enklav med zazidalnimi površinami
je k izgubam kmetijskih zemljišč potrebno prišteti še površine med zazidanimi zemljišči, ki
jih ni mogoče več vključevati v intenzivnejšo kmetijsko rabo.
V prihodnosti so pričakovane še večje spremembe v izrabi tal. Zaradi opuščanja kmetijskih
zemljišč prihaja tudi do zaraščanja v gozdove, kar pomeni povečevanje deleža gozda.
Območja kmetijskih zemljišč z najširšo in delno otežkočeno kmetijsko rabo: iz potencialno
poselitvenega prostora se so izločene kmetijske površine I. – V. kategorije na 1. in 2.
pedosekvenci ter I. – III. Kategorije na ostalih pedosekvencah. Ta zemljišča predstavljajo
glede pedoloških lastnosti, nagiba, lege zemljišč in klimatskih razmer, primerna zemljišča za
kmetijstvo in jih je potrebno varovati kot pomemben naravni vir (Osnove za prostorski plan
občine Velenje – Sinteza: izhodišča za prostorski razvoj, 1980).
Varovana gozdna območja
Gozdno gospodarstvo na podlagi določenih normativov varuje obstoječa gozdna območja z
različnimi funkcijami. Med ekološke funkcije se uvrščajo varovanje gozdnih zemljišč in
sestojev ter hidrološka, biotopska in klimatska funkcija, med socialne pa zaščitna,
rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko-zdravstvena obrambna in estetska
funkcija ter varovanje naravne in kulturne dediščine:
 Funkcijo varovanja gozdih zemljišč in sestojev opravljajo vsi gozdovi, še najbolj pa
gozdovi na strmih, skalovitih legah, ki varujejo tla in sestoje pred erozijo, hudourniki,
snežnimi plazovi ter ostalimi negativnimi vplivi neživega okolja. V občini Velenje
varovalni gozdovi 1. stopnje poudarjenosti poraščajo strma, skalovita in prepadna
pobočja Paškega Kozjaka in vzpetine nad sotesko reke Pake. Za te gozdove velja
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poseben režim in jih ni dovoljeno izkoriščati v gospodarske namene. Varovalni
gozdovi 2. stopnje poudarjenosti pa poraščajo strmejša in erodibilna pobočja na
širšem območju Paškega Kozjaka, Lubele in ostalih pretežno karbonatnih hribov.
Gozdovi z izredno poudarjeno hidrološko funkcijo (1. stopnja poudarjenosti)
poraščajo ožja območja virov pitne vode, vodnih zajetij in izvirov (območja 1. in 2.
varstvene cone po odloku o zaščiti virov pitne vode) ter površja nad poznanimi
kraškimi jamami. V neposredni bližini vodnih zajetij se gozdarska dejavnost ne
izvaja. Ti gozdovi se nahajajo predvsem v katastrski občini (k.o.) Plešivec, vzdolž
gornjega toka Lubele ter posamični sestoji na pobočjih Stropnika, Pušnikovega vrha
in Hrastja. Gozdovi z 2. stopnjo poudarjenosti poraščajo potencialna vodovarstvena
območja s prepustno podlago in širše vodozbirno območje (3. varstvena cona po
odloku o zaščiti virov pitne vode).
Gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti biotopske funkcije zaradi velikega pomena pri
ohranitvi živalskih vrst se nahajajo na manjših območjih v primestni in agrarni krajini
ter v krajinskem parku Škale.
Gozdovi z 2. stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije poraščajo zeleni pas okoli
mesta Velenje in območja okoli večjih naselij. Ti gozdovi blažijo klimatske ekstreme,
zmanjšujejo moč vetra in prispevajo k ugodnejšim življenjskim pogojem.
Varovalni gozdovi, ki imajo zaščitno funkcijo s 1. stopnjo poudarjenosti, poraščajo
strma pobočja nad regionalno cesto proti Mislinji, varujejo pa infrastrukturne in
stanovanjske objekte.
Gozdovi zelenega pasu in ostali gozdovi v kilometrskem pasu okoli mesta Velenje in
večjih naselij spadajo v 1. stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvene funkcije. Ti
gozdovi blažijo negativne vplive onesnaženja in hrupa, ki se pojavljajo na urbanih
področjih. Gozdovi z 2. stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvene funkcije se
nahajajo v tri-kilometrskem pasu okoli Velenja, v bližini kamnolomov ter v bližini
gosto poseljenih področij okoli Velenja.
Zaradi specifičnosti Velenjskega prostora, sta turistična in rekreacijska funkcija
varovalnih gozdov združeni. Močno sta poudarjeni v zelenem pasu in na področju
rekreacijskega centra Jezero (1. stopnja poudarjenosti), nekoliko manj pa v bližini
večjih zaselkov na južni strani občine (Arnače, Šentilj, Laze), na območju k.o. Paški
Kozjak in ob Šaleški planinski poti (2. stopnja poudarjenosti).
V gozdovih občine so prisotni tudi številni objekti naravne in kulturne dediščine in
ponekod okoliški gozd predstavlja sestavni del teh dediščin, zato je z njim potrebno
prilagojeno gospodariti. To so gozdovi z 2. stopnjo poudarjenosti.
Z 2. stopnjo poudarjenosti estetske funkcije so opredeljeni posamični gozdni sestoji,
gozdni otoki, izraziti gozdni robovi in posamezna drevesa, ki največ prispevajo k
lepoti krajinske podobe.
V neposredni bližini Velenja se nahajajo tudi gozdovi z 2. stopnjo poudarjenosti
poučne funkcije (Odlok ..., 2004).

Obstoječa poselitvena območja
Območja strnjene poselitve na mestnem območju Velenja trenutno še nudijo nekaj primernih
površin za nadaljnjo širitev, vendar dolgoročno ne zadostujejo povpraševanju po novih
težnjah razvoja. Poseben problem je in bo tudi v prihodnje iskanje primernih lokacij za
industrijske in gospodarske dejavnosti.
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Karta 10: Izbrani okoljski omejitveni dejavniki prostorskega razvoja v občini Velenje za
poselitev, industrijo in infrastrukturo

Kartografska podlaga: Topografska karta 1:25.000, Geodetska uprava RS; Shematska
karta: Izdelava Tina Erjavec
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4.1.4. Okoljski omejitveni dejavniki za razvoj turizma
Glavni okoljski omejitveni dejavnik za razvoj turizma v občini Velenje ima svoj izvor v
ustvarjeni podobi prostora, ki je nastala ob intenzivnemu delovanju človeka.
Degradirano območje
Na širšem območju pojezerja Šaleške doline se prepletajo številne rabe tal, prevladujoča je
premogovniško-industrijska raba, ki močno zaznamuje skoraj celotno ravninsko dno. To
obsega nasip pepela in sadre med Družmirskim in Velenjskim jezerom, deponijo premoga za
potrebe Termoelektrarne Šoštanj, industrijski kompleks na južnem delu doline ter obsežno
ugrezninsko območje v velikosti 6 km². To sega od vzhoda proti zahodu po osrednjem delu
doline, na severu pa se širi po dolini reke Sopote in Velunje. V celotnem območju so reliefne
spremembe tako izrazite, da je zemljišče trenutno za večino dejavnosti bolj ali manj
neuporabno. Po razmeroma učinkovitih ekoloških sanacijah so sedaj bolj kot merljivi
parametri kakovosti zraka in voda neprivlačno delujejo tovarniški dimniki, ugreznine in kupi
premoga ter s tem manjšajo vizualno privlačnost pokrajine tudi za turizem (Pavšek, 2004).
Zaradi zmanjševanja navzkrižij med varstvom narave in ostalimi človekovimi dejavnostmi na
bregovih jezer in pojezerju je ena izmed strokovnih nalog pri načrtovanju različnih oblik
turizma in rekreacije na tem območju tudi coniranje proučevane pokrajine. V pokrajini se
ločijo cone, ki naj bi bile zaradi naravovarstvenih razlogov brez turistično-rekreacijskih
objektov. Med izločena območja spadajo zaradi svojega ekološkega pomena posebej
pomembna območja (rastlinski in živalski biotop) ali pa nevarna območja (ugrezninska) in naj
bi se zato ne namenila drugi uporabi. Območje med Škalskim in Velenjskim jezerom je
takšno področje in je zaščiteno kot naravni spomenik (Žerdoner, 2004).

4.1.5. Okoljski omejitveni dejavniki za razvoj prometa in ostale
infrastrukture
Glavne razvojne omejitve prometu in ostali infrastrukturi iz okoljskega vidika so iste kot
omejitve za razvoj poselitve in industrije:






površine z večjimi nakloni,
nestabilna območja,
vodna območja,
najboljše kmetijske površine,
varovana gozdna območja.

Vsi ti izbrani omejitveni dejavniki so opisani že v poglavju o okoljskih omejitvenih
dejavnikih za razvoj poselitve in industrije.
Ker prometno omrežje pomembno vpliva na okolje, tako pozitivno kot negativno,
predstavljajo naravne razmere (relief, lastnosti kamenin, stabilnost tal, bližina vodnih virov)
oz. nosilne sposobnosti okolja pomemben omejitveni dejavnik pri njegovem usmerjanju v
prostoru. Nova prometna infrastruktura predstavlja dodatna bremena in trajne spremembe za
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njegovo naravno ohranjenost in namembnost. V času izgradnje cestnega omrežja prihaja do
obsežnih sprememb geosfere, hidrosfere, biotopov in krajinskih značilnosti ter do velikih
sprememb v lastništvu in rabi prostora. V času obratovanja pa močno vpliva na ozračje
(lokalno in širše), na kakovost vodnih in ostalih naravnih virov (prostor).
Tudi pri izgradnji nove energetske infrastrukture v obliki koridorjev prihaja do negativnih
vplivov na okolje. Najbolj je prizadeta geosfera (postavitve obsežnih objektov in erozija v
koridorjih zračnih in podzemnih vodov). Z vidika vplivov na prostor kot naravni vir je
pomembno, da je v koridorjih nadzemnih in delno tudi podzemnih vodov primarna raba
omejena. Prav tako so zmanjšani potenciali za turizem in bivanje v vplivnih območjih teh
objektov, saj nekateri energetski objekti že sami po sebi vzbujajo negotovost, nelagodje, strah
ali odpor. Za opredelitev vplivov na bivanjske kakovosti je predvsem pomembna prisotnost
ljudi. V sklopu koridorjev energetske infrastrukture pa so pomembne zlasti havarije na
podzemnih ter zračnih vodih, ki so tudi vidno moteče. Spremembe v prostoru, ki jih lahko
pričakujemo v okviru koridorjev energetske infrastrukture, se združujejo v dve skupini:
•
•

zračni vodi (daljnovodi 110 kV, 400 kV),
podzemni vodi (primarno omrežje plinovodov, cevovodi za transport nafte, naftnih
derivatov, zemeljskega plina, vodne pare in tople vode, vodovodi).

Pri poseganju v prostor s koridorji je potrebno upoštevati kakovost naravnih prvin oz. vrednot,
saj se z gradnjo in obratovanjem različnih vrst infrastrukture in objektov, utegne okolje precej
uničiti ali poškodovati. Najbolj ranljivi so posamezni vrednejši biotopi in območja z veliko
vrstno diverziteto ter večja, sklenjena območja z visoko stopnjo naravne ohranjenosti. Bolj
ranljiva so tudi vsa sklenjena gozdna območja, gozdni rezervati ter varovalni gozdovi, ki
poraščajo strmine. Prav tako stopnja ranljivosti narašča s kakovostjo reliefnih oblik, zato je
ranljivost nesprejemljivo velika, ko gre za geomorfološko naravno dediščino, zelo velika je
tudi v primeru, ko lahko pričakujemo posledične vplive, npr. nastanek žarišč erozije… Poleg
tega je stopnja ranljivosti odvisna tudi od obsega in vrste spremembe naravnega reliefa, ki jo
utegne povzročiti nek poseg (izginjanje značilnih reliefnih oblik in mikroreliefnih pojavov…)
in ne nazadnje od trdnosti kamnin.
Ranljive so površinske in podzemne vode, saj prihaja do spremembe površinskega odtoka in
do onesnaženj. Najbolj ranljiva so kmetijska zemljišča, gozdovi in območja vodnih virov.
Izgradnja infrastrukturnih koridorjev in njihovo obratovanje lahko na neobnovljive vire
vplivajo neposredno – s fizičnimi spremembami (zasedanje površin, izkopi, nasipi) in
posredno – z emisijami (Študija ranljivosti okolja, 2003).

4.1.6. Okoljski omejitveni dejavniki za razvoj vodnega gospodarstva
Za razvoj vodnega gospodarstva in celovitega gospodarjenja z vodami predstavlja problem
spreminjanje količine in kakovosti predvsem pitne vode. Iz okoljskega vidika sta ta dva
pojava odvisna od količine in pogostosti padavin. Največji problem oz. naloga te dejavnosti
bo tudi v prihodnje, kako, ob upoštevanju vseh normativov, okoljskih določil in ob
razpoložljivih količinah, zagotavljati osnovne človeške potrebe po vodi.
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Količina in kakovost vodnih virov
Glavni akter gospodarjenja z vodami na območju občine Velenje je Komunalno podjetje
Velenje.
Cilj celovitega gospodarjenja z vodami je zagotoviti vzdržni razvoj, kar pomeni zadostne
količine vode, zadovoljivo kakovost vode ter primerno morfologijo vodotokov. Naloga
vodnega gospodarstva je torej varovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti vode in
vodnega okolja, urejanje odtočnega režima in drugih hidrodinamičnih procesov, oskrba z
vodo in varovanja vodnih virov ter prizadevanja za zmanjševanje emisij točkovnih virov –
komunalnih odpadnih voda, odpadnih voda industrije in živinorejskih farm.
Vsebine, ki so opredeljene v okviru varovanja vode kot naravnega sistema in v okviru
primarne rabe vode (pitna in odpadna voda, varstvo pred poplavami in erozijo) predstavlja
izhodiščno pogajalsko pozicijo vodnega gospodarstva pri usklajevanju interesov po vodi ter
prostoru z drugimi sektorji v okviru medsektorskega usklajevanja prostorskega razvoja.
Naloga vodnega gospodarstva je celovito gospodarjenje z naravnimi dobrinami oziroma
vodnimi viri. S svojo dejavnostjo mora ohranjati in spremljati vse naravne procese, ki so tesno
povezani z vodo: varovati mora vodne vire in skrbeti za njihovo racionalno rabo ter zagotoviti
takšno rabo naravne dobrine, ki ne bo rušila naravnih procesov v prostoru. Vodno
gospodarstvo mora varovati naravne kvalitete voda, torej skrbeti, da raba vode ne bo trajno
prizadela te naravne dobrine z onesnaženjem. Čeprav sta pri nas sama raba vodnih virov in
izvirov ter čiščenje odpadnih vod predvsem v pristojnosti komunalnega gospodarstva, je
področje zajemanja vodnih virov oziroma oskrbe z vodo smotrno uvrstiti v dejavnost vodnega
gospodarstva. Naloga le-tega je, da skuša na območjih, kjer vode primanjkuje, z načrtovanjem
in usmerjanjem posegov v prostor zagotoviti zadrževanje voda z naravnimi in tehničnimi
ukrepi. V okviru obravnavanja negativnih vplivov na okolje velja omeniti tudi varovanje pred
škodljivim delovanjem voda. Posege v okviru dejavnosti vodnega gospodarstva je smotrno
deliti v tri skupine:
•
•
•

urejanje vodotokov (urejanje površinskih vodotokov, zadrževalniki proda),
zajemanje vodnih virov (vodni viri in varstveni pasovi),
vodne akumulacije (zadrževanje visokih voda, akumulacije za namakanje,
akumulacije in pretočna jezera nad pregradami) (Černe, 2001).

V okviru vplivov vodnega gospodarstva na naravo je najpomembnejši odmik od naravnega
stanja vodotokov zaradi sprememb morfologije in vodnega režima ter količin površinskih
voda in podtalnice, kar lahko povzroči spremembe in celo uničenja predvsem vodnih in
obvodnih biotopov. Z vidika vplivov na prostor kot naravni vir za različne rabe in dejavnosti
je po eni strani pomembno zmanjševanje izdatnosti vodnih virov in po drugi strani
poenostavljanje krajinskih vzorcev zaradi uvajanja akumulacij in odstranjevanja obrežne
vegetacije ter drugih strukturnih sprememb vidnega okolja. Vplivi vodnogospodarske
dejavnosti na bivanjske kakovosti so razmeroma majhni in se kažejo predvsem kot uničenje
značilne naravne morfologije vodnih pojavov in obvodnega sveta ter zmanjševanje prostorske
pestrosti v poselitvenih območjih (Študija ranljivosti okolja, 2003).
Prebivalstvo občine Velenje se oskrbuje z vodo vodovodnega sistema Velenje – Šoštanj in z
individualnimi malimi vodovodnimi sistemi, ki jih lastniki vzdržujejo sami. Različni viri vode
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pomenijo osnovo za organizirano sedanjo in bodočo oskrbo s pitno vodo. Izviri pa so, zaradi
onesnaženja na zemeljski površini ter zaradi stalnih posegov v površino, v stalni potencialni
nevarnosti. Zato je potrebno zagotoviti njihovo kvaliteto predvsem z določanjem načinov in
pogojev uporabe prostora na padavinskih območjih virov. V občini Velenje je velik problem
onesnaženost Pake, katere stanje se bo, po izgradnji II. faze Centralne čistilne naprave v letu
2006, zagotovo izboljšalo. Seveda pa je potrebno ščititi tudi izvire in podzemne vode v
kameninah z razpoklinsko – delno kraško poroznostjo. Varovanje je tako potrebno zlasti na
območjih zakraselih apnencev in dolomitov. Nekoliko milejši so lahko varstveni ukrepi na
območjih zgrajenih iz dolomitov, varstvena območja pa so lahko manjša. V ta namen je nujno
opredeljevanje varstvenih območij za zaščito podzemnih virov, čeprav je to omejevanje
razvoja posameznih dejavnosti ali povečanje stroškov na račun opredeljevanja varstvenih con
(Osnove za prostorski plan občine Velenje – Analiza naravnih danosti, 1980).
Na območju občine Velenje se nahajajo naslednja zajetja pitne vode (Odlok…,2001):
1. Zajetje Lampret 1
2. Vrtina Lampret
3. Zajetje Lampret 2
4. Zajetje Kovač
5. Zajetje Ločan
6. Zajetje Čujež
7. Zajetje Jablanice 1
8. Zajetje Jablanice 2
9. Zajetje Lepek

10. Zajetje Škale – Gaberke
11. Zajetje Cirkovce 1
12. Vrtina Cirkovce
13. Zajetje Cirkovce 2
14. Zajetje Cirkovce 3
15. Zajetje Prelska
16. Zajetje Trebeliško
17. Zajetje Loke 1
18. Zajetje Loke 2

Porečje Pake je s svojimi 210 km² za slovenske razmere relativno majhna ozemeljska enota, a
kljub temu zelo pomembna za slovensko gospodarstvo. Najbolj pereč problem v njenem
porečju je kakovost pitne vode v spodnjem toku. Problematična pa je tudi kakovost Šaleških
jezer, ki se vse prehitro evtroficirajo. In v zadnjih desetih letih še ni opaziti bistvenih
premikov (Šterbenk, 2004).

4.1.7. Okoljski omejitveni dejavniki za razvoj gozdarstva
Iz okoljskega vidika obstajata za prihodnji razvoj gospodarstva občine Velenje dva glavna
omejitvena dejavnika:
 prizadetost gozda zaradi onesnaženja
 zmanjševanje gozdnih površin zaradi ugrezanja.
Odkopavanje premoga in z njim povezano proizvajanje električne energije je glavni dejavnik
obremenitve gozdnega prostora in celotne krajine. Območje ugrezanja se predvidoma naj ne
bi širilo, potrebna pa bo vsaj delna sanacija gozdov na tem območju. Zaradi bližine TE
Šoštanj, ki onesnažuje ozračje, so prizadeti zlasti gozdovi v hribovitem obrobju doline pod
inverzijsko plastjo (Plešivec) (Odlok…, 2001).
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4.2. Omejitveni dejavniki prostorskega razvoja iz družbenega vidika
Na razporeditev dejavnosti v prostoru igra pomembno vlogo tudi družbeni vidik prostorskega
razvoja. Prebivalstvo je kot proizvodni in potrošni dejavnik s svojimi značilnostmi in
potezami zelo pomemben ekonomsko-socialni faktor prostorskega razvoja občine.
Prebivalstvo in z njim povezani družbeni procesi, odnosi, vrednote, predstave, način življenja
in socialno razslojevanje so pomembni preoblikovalci prostora, ki narekujejo vedno nove
zahteve in trende v prostorskem planiranju. Na eni strani, zaradi svoje intenzitete poseganja v
omejeni prostor sami sebi predstavljajo oviro za bodoči prostorski razvoj, po drugi strani pa
so tendence demografskega nazadovanja grožnja poselitvi, gospodarstvu ter naravni in
kulturni krajini. Pri človeškem faktorju je potrebno upoštevati tudi stališča, vrednote in
navade posameznikov ter njihove medosebne odnose, oblike organiziranja itd.
Pri izboru omejitvenih dejavnikov prostorskega razvoja občine Velenje iz družbenega vidika
so bili upoštevani naslednji kriteriji:





obstoječi in predviden demografski razvoj,
socialno-ekonomske značilnosti prebivalstva,
kakovost bivanja,
prostorska politika.

4.2.1. Družbeni omejitveni dejavniki za razvoj kmetijstva
Za nadaljnji razvoj in usmerjanje kmetijstva v občini Velenje lahko za družbene omejitvene
dejavnike imenujemo:
 zmanjševanje števila kmečkega prebivalstva,
 drobljenje kmečke posesti,
 problemi pridobitve ustrezne prostorske dokumentacije.
Zmanjševanje kmečkega prebivalstva
Grožnjo kmetijskemu razvoju v občini Velenje predstavljajo tudi družbeni procesi, kot so
splošno upadanje števila prebivalcev, odseljevanje prebivalstva iz podeželskih območij in
njihovo preslojevanje (iz kmečkega v pol- ali ne-kmečko prebivalstvo) (Odlok …, 2004).
Delež kmečkega prebivalstva je v času industrijskega razcveta vseskozi padal, v letu 1991 je
znašal 2,26 %, v letu 2002 pa je bilo med delovno aktivnim prebivalstvom le še 1,9 %
kmetovalcev, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 2,9 % (Razvojni program
podeželja, 2004). Leta 2005 je bilo na območju občine Velenje le še 0,4 % aktivnega
kmečkega prebivalstva (Območni razvojni program Savinjsko-Šaleške regije, 2006).
V povojnem prostorskem razvoju občine Velenje so se, pod vplivom socialnoekonomske
preobrazbe, pojavile nekatere razvojne težnje in problemi.
Od leta 1961 se je s procesoma deagrarizacije in industrializacije močno zmanjševal delež
kmečkega prebivalstva. Na celotnem območju občine se je oblikoval poseben sloj delavcev –
kmetov, poleg tega pa na podeželju živi velik del neagrarnega prebivalstva, kar terja novo
obliko razvojne politike. S preslojevanjem prebivalstva so se pričela znatna demografska
gibanja: močna koncentracija prebivalstva na približno 11 % prostora v Šaleški dolini in
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odseljevanje prebivalstva iz hribovskih območij. Ti procesi so povzročili prekomerno
praznjenje nekaterih mejnih območij občine. S socialnoekonomsko preobrazbo je prišlo do
sprememb v izkoriščanju zemljišč. Zmanjšal se je delež njiv, povečal pa se je delež travnih in
gozdnih površin. Rodovitna ravninska kmetijska zemljišča so se izgubila tudi z zazidavo in
ugrezanjem zemljišč ob eksploataciji lignita. S prehodom iz socialističnega v kapitalistični
sistem so se pojavile nove možnosti socialnega razslojevanja, ki pa, zaradi močne prisotnosti
razmeroma uspešne industrije v občini, ni bilo tako izrazito kot v ostali Sloveniji. Tako v
Velenju ni bilo večjih propadov podjetij ali množičnih odpuščanj delavcev ter nastanka sloja
socialno revnih in odrinjenih. V sedanjosti v občini prevladuje srednji sloj delavskega
prebivalstva, ki poseljuje predvsem strnjene blokovske soseske v mestu. S krepitvijo
globalizacije ter evropskega političnega, gospodarskega in pravnega okvirja pa se bo v
prihodnje gotovo pričelo dogajati izrazitejše socialno preslojevanje oz. delitev na revnejši in
bogatejši sloj. Takšna razdelitev bo vplivala tudi na oblikovanje poselitve in rabe prostora,
pojavila se bodo različna bivanjska območja, ki bodo jasno odsevala socialno stanje
prebivalcev, individualna bivališča na mestnem obrobju bodo rezervirana predvsem za
premožnejši sloj, mestno okolje pa bo zapolnjeval nižji sloj prebivalstva.
Od socialno-ekonomskih značilnosti in njihovih vplivov na prostor ter njegov razvoj v
preteklosti občine, je potrebno izpostaviti preslojevanje prebivalstva iz kmečkega v pol- ali
nekmečkega, pospešeno naraščanje mestnega prebivalstva, preoblikovanje iz imigracijskega v
emigracijsko ter iz socialističnega v kapitalistično okolje. V prihodnje pa je pričakovati, da se
bodo pri oblikovanju prostora in usmerjanju njegovega razvoja vse bolj uveljavljala načela
sodobnega načina življenja. Oblikovanje sloja polkmetov in nekmetov na podeželju ter
večanja števila mestnega prebivalstva predstavlja omejitveni dejavnik za razvoj kmetijstva in
za ohranjanje kulturne krajine. Smer migracijskih tokov, ki so bili v preteklosti usmerjeni
predvsem na območje Šaleške doline, se je že obrnila ven iz občine in njenega središča,
intenzivnost teh tokov pa utegne v prihodnosti še narasti, kar bo povzročilo spremembe tudi v
prostorskem razvoju.
Nekoč socialističen, sedaj »globalistično kapitalističen« sistem prinaša novosti na vseh
področjih človekovega delovanja in močno spodbuja razvoj trgovine, podjetništva in
informacijske tehnologije. Ti novodobni procesi in dejavnosti lahko predstavljajo omejitev za
razvoj kmetijstva, za ohranjanje kulturne krajine ter tradicionalnih vzorcev poselitve. Tudi
sodobni način življenja, ki se odraža v poselitvi, razporeditvi storitev in v preživljanju
prostega časa je eden izmed dejavnikov, ki omejevalno vpliva na razvoj kmetijstva,
ohranjanje kulturne krajine in vzdržen prostorski razvoj.
Drobljenje kmečke posesti
Za območje mesta Velenje je torej značilna visoka koncentracija prebivalstva, medtem ko so
obrobna območja občine demografsko opustošena. Takšna neenakomerna razporeditev
prebivalstva pa omejevalno vpliva na policentrični in skladen prostorski razvoj celotne
občine. Proces, ki je v tem prostoru opazen že nekaj časa in ima tudi nekaj negativnih vplivov
na prostorsko ureditev, je suburbanizacija. Zaradi nje prihaja do disperznega razvoja na
robovih mesta Velenje, do drobljenja zemljiških posesti in posledično še do dodatnega
slabljenja možnosti za razvoj kmetijstva.
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Problemi pridobitve ustrezne prostorske dokumentacije
Tiste kmetije, ki še vztrajajo se pogosto odloča za povečevanje kmetijskih zemljišč, za
dozidavo ali novogradnjo hlevov in širjenje silosov ali jam za gnojevko, pri tem pa naletijo na
problem pri pridobitvi ustrezne dokumentacije. Meja med najboljšimi kmetijskimi in
funkcionalnimi zemljišči objektov pogosto poteka tik ob obstoječih objektih na kmetijskem
gospodarstvu, za gradnjo objektov na najboljših kmetijskih zemljiščih pa je potrebno izvesti
postopek izvzema iz varovanja skozi spremembe prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Ta postopek pa je dolgotrajen, kar upočasni razvoj perspektivnih kmetij in navsezadnje vpliva
tudi na zaposlovanje mladih v drugih gospodarskih panogah oz. opuščanje kmetovanja (Odlok
…, 2001).

4.2.2. Družbeni omejitveni dejavniki za razvoj rudarstva
V okviru družbenih omejitvenih dejavnikov za razvoj rudarstva velenjske občine je izbrano:
 nižanje števila delovnih mest v premogovniku po letu 2020.
Predvideno zapiranje premogovnika in odpuščanje delavcev po letu 2020
Od leta 1985 število zaposlenih v Premogovniku Velenje pada. Takrat je bilo zaposlenih
največ delavcev v celotni zgodovini delovanja premogovnika. Sedaj pa z vsakim letom v
njem dela vse manj delavcev, katerih število se bo v času zapiranja še dodatno zmanjšalo.
Trenutno zagotavlja delovna mesta okoli 2.000 delavcem, postavlja pa se vprašanje, kakšno
bo stanje v prihodnje in kaj se bo zgodilo z odvečno delovno silo po zaprtju.

Grafikon 1: Gibanje števila zaposlenih v Premogovniku Velenje v letih 1890-2005
6000
5000
4000
3000
2000
1000

18
90
19
00
19
10
19
20
19
30
19
40
19
50
19
60
19
70
19
80
19
90
20
00

0

Vir: Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005
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4.2.3. Družbeni omejitveni dejavniki za razvoj poselitve in industrije
Razvoj poselitve in industrije sta precej povezana, imata podobne potrebe za svojo širitev in
nanju vplivajo isti družbeni omejitveni dejavniki, ki so naslednji:





upadanje števila prebivalcev,
pojav razpršene poselitve in črnih gradenj,
problemi pridobivanja zazidljivih zemljišč,
dolgotrajni postopki načrtovanja in neučinkovita politika prostorskega planiranja.

Upadanje števila prebivalstva
Dosedanji demografski razvoj Šaleške doline je bil zelo pester. Sedanja starostno-spolna
sestava prebivalstva je neposredna posledica tega razvoja in hkrati tudi eden od temeljev
bodočega demografskega razvoja. Narejena je bila projekcija prebivalstva (po naravni rasti)
obravnavanega območja, ki predpostavlja uravnoteženost med številom priseljenih in
odseljenih prebivalcev. Po njej naj bi se število prebivalcev v prihodnosti še zniževalo, prav
tako deleži mladine do štirinajstega leta, bistveno pa bi se naj povečal delež starejših občanov
(nad 65 let). Verjetno zniževanje števila prebivalcev v naslednjih letih (in ob istočasni hitri
rasti števila starejših prebivalcev) zahteva od občine, da bi bolj skrbno planirala ter udejanjala
trajnostni in sonaravni razvoj. Njena pomembna naloga v prihodnosti bo predvsem
približevanje kakovosti življenja občanov evropskim standardom. Velike demografske
spremembe v zadnjih letih in ocene bodočega demografskega razvoja postavljajo nove
razvojne izzive (Jakoš, 2004).
Razpršena poselitev in črne gradnje
Poleg razpršene poselitve je na teh območjih tudi veliko nezakonitih in napol zakonitih –
črnih gradenj, ki predstavljajo poseben problem. Predvsem gre za prizidke, nadgradnje že
obstoječih objektov in tudi samostojne objekte in podobno. Vzroki za to so pomanjkljivo
izvajanje zakonodaje, togost urbanističnih dokumentov, pomanjkanje infrastrukturno urejenih
zazidljivih površin, odsotnost trga nepremičnin in nedorečena zemljiška politika. Številne
nelegalne gradnje ne pomenijo le protipravnega prisvajanja pravic, temveč tudi izogibanje
plačilu predpisanih obveznosti. V občini Velenje naj bi bilo okoli štiristo nelegalnih gradenj.
S priključitvijo KS Vinska Gora pod pristojnost Upravne enote Velenje je to število naraslo
na kar šeststo primerov. Problem teh gradenj so dolgi in dragi postopki pridobitve gradbenega
dovoljenja, togi prostorski akti in lahkomiselnost prebivalcev. Prostorski akti v določenih
primerih legalizacije ne dovoljujejo, spreminjanje izvedbenih aktov pa je dolgotrajen proces.
Velikokrat se zgodi, da želijo ljudje sprožiti medsosedske spore na ta način, da kršitelje
prijavijo Inšpektoratu za okolje in prostor, kar je najpogostejši razlog, da kršitelje sploh
odkrijejo. V KS Vinska Gora naj bi bilo kar 90 % vseh postavljenih objektov ali prizidkov
nelegalnih (Žerdoner, 2004).
Problem odkupa za gradnjo namenjenih zemljišč
V občini Velenje se pojavljajo tudi problemi z odkupom zemljišč. MO Velenje si želi uvesti
naslednji program aktivne zemljiške politike: občina bi odkupila vsa zemljišča, ki so
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predvidena za razvoj naselij, jih komunalno opremila in ponudila prek prostega
nepremičninskega trga v odkup na prostem trgu drugim povpraševalcem. S tem bi prišlo do
zelo močnega vpliva občinske uprave na razvoj poselitvenih območij ter uravnavanje
ravnovesja med kmetijskimi in za poselitev rezerviranimi območji. Pri tem pa občina naleti na
ovire, ko ne more odkupiti zemljišč, ki so po prostorskih aktih znotraj ureditvenega območja,
ker jih ljudje preprosto ne prodajo. Občinska uprava se spopada s problemom odkupa za
gradnjo namenjenih zemljišč in dolgimi postopki do potrjenih zazidalnih načrtov in
komunalne ureditve.
Glavna ovira pri odkupu zemljišč, ki bi jih občina opremila z javno komunalno infrastrukturo,
so počasni denacionalizacijski postopki. V občini je vsaj 150 parcel, ki jih lastniki nočejo
prodati, razlog naj bi bil tudi hranjenje zemljišč za potomce.
Mestni svet je sprejel zazidalni načrt za področje naselja Selo, sedaj v občinski upravi
pripravljajo investicijski program za komunalno opremo. Sprejet je bil tudi zazidalni načrt za
Lipo zahod na Gorici. Zemljišče, na katerem bi lahko zgradili 13 individualnih hiš, je v
denacionalizacijskem procesu. Sprejet je bil tudi zazidalni načrt za Lipo vzhod na Gorici, kjer
bo mogoče zgraditi 21 individualnih hiš. V izdelavi je zazidalni načrt za Staro vas, za
območje pod Starim jaškom, tudi tam občina ni lastnik zemljišč. Omenjeni postopki so že
zaključeni.
Nekaj let je že preteklo, odkar je bi sprejet zazidalni načrt za okoli 160 novih družinskih hiš,
gradnja na teh zemljiščih je možna že dolgo, a lastniki zemlje ne želijo prodati. V zadnjih
letih je večji problem za tiste, ki iščejo parcele za gradnjo lastne hiše, kot za tiste, ki čakajo na
občinsko stanovanje ali pa bi ga radi kupili v bloku.
Zlati grič:
Problem je v odkupu zemljišč kmetijske zadruge, ki so ob glavni vpadnici v mesto s celjske
smeri. Po ZUreP-u lahko občina lastninsko pravico odvzame proti odškodnini ali nadomestilu
v naravi in če je s tem izkazana javna korist, ki je predvidena v občinskem lokacijskem
načrtu. Občina kot nadomestilo v naravi ponuja območje, kjer ima kmetijska zadruga že
ustrezna kmetijska zemljišča za gojenje sadovnjakov, vendar lokacije ob glavni vpadnici v
mesto občini ne prodajo. V sporu o lastništvu med Kmetijsko zadrugo in MO o zadevi odloča
Ustavno sodišče RS. Za Zlati grič (območje ob JV vpadnici v mesto) je občina pripravljena
ponuditi še več, kljub nasprotovanju sedanjega lastnika. Občina tudi zagotavlja, da bodo na
tem območju, kjer še danes stoji sadovnjak, vse parcele (posamezna bo imela površino 500 ali
600 km²) komunalno urejene.
Podeželske KS:
Na podeželju bo prostih več kot tristo parcel. Z novim prostorskim planom bo tako nekoč
pozidano tudi območje ob cesti proti Vinski Gori, na področju Lipa, Laz in v Plešivcu, ki je že
ali pa še bo komunalno opremljeno. Če bi pozidali vse razpoložljive parcele v okolici Velenja,
bi postavili od 300 do 400 stanovanjskih objektov, to pa bi zadostovalo za vse potrebe mesta
in meščanov za kar nekaj let vnaprej.
V KS Šentilj pa se del krajanov ne strinja s sprejemanjem predvidenega zazidalnega načrta.
Sprejet je bil leta 1983 in je predvideval 29 objektov, s čimer bi v Šentilju dobili 100 novih
krajanov. Predvidenih je 25 okoli tisoč kvadratnih metrov velikih parcel in na zadnjem
sestanku je občina s krajani le sklenila kompromis, tako da bo gradnja le možna (Žerdoner,
2004).
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Dolgotrajni postopki načrtovanja in neučinkovita politika prostorskega planiranja
V procesu zagotavljanja stavbnih zemljišč za razvoj določene panoge, predstavlja pomemben
lokacijski faktor tudi napor, ki je potreben za pridobitev dovoljenj in z njim povezano trajanje
odgovarjajočih postopkov, davčne obremenitve ipd. Postopki načrtovanja, odkupa zemljišč,
komunalnega opremljanja in gradnje so praviloma dolgi. Ureja jih prostorska zakonodaja,
stavbno zemljiška zakonodaja, gradbena zakonodaja in vrsta podzakonskih aktov. Postopke
vodita Upravna enota in Mestna občina Velenje, ki skrbita za prostorsko planiranje
(Gospodarske cone in prostorski razvoj Slovenije, 2002).

4.2.4. Družbeni omejitveni dejavniki za razvoj turizma
Glavni družbeni omejitveni dejavniki za razvoj turizma v občini Velenje so:
 pomanjkanje usposobljenega kadra,
 pomanjkanje turistične tradicije,
 premajhna ponudba turističnih izobraževalnih programov.
Pomanjkanje usposobljenega kadra
Na lokalnem nivoju so temeljni subjekti razvoja turizma lokalne in regionalne turistične
organizacije, turistična društva in podjetja ter poslovna interesna združenja. V vseh občinah
Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) se s turizmom ukvarja okoli 700
ljudi, kar je za celotno število delovnih mest (preko 20.000) relativno malo. Delež
gospodarskih subjektov, ki delujejo na področju gostinstva, je okoli 5 % (Pavšek, 2004).
Pomanjkanje turistične tradicije
Dosedanja prednostna usmeritev v energetiko in industrijo je v Šaleški dolini ter celotni
občini Velenje zanemarjala druge oblike angažiranja ljudi in sredstev. To je tudi razlog, da se
danes to območje uvršča med neizrazita turistična območja z zastarelimi turističnimi
proizvodi in slabo izrabo primerjalnih vrednosti (Pavšek, 2004).
Premajhna ponudba turističnih izobraževalnih programov
Izjemno enostranska usmerjenost gospodarstva je vplivala tudi na relativno enostranski razvoj
izobraževalnih programov. V preteklosti je bilo izobraževanje v občini Velenje, za potrebe
specifične gospodarske strukture, usmerjeno predvsem v poklicne smeri. Kljub rednemu
uvajanju novih šolskih programov, še vedno primanjkuje tistih, ki so povezani s turistično
dejavnostjo.

4.2.5. Družbeni omejitveni dejavniki za razvoj infrastrukture
 problemi s pridobivanjem zemljišč.
Podobno kot pri razvoju poselitve in industrije pri nadaljnjem razvoju infrastrukture
predstavljajo glavni družbeni omejitveni dejavnik problemi pri pridobivanju zemljišč. Na
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omejevanje razvoja prometnega omrežja tako vplivajo lastniške razmere, zakonsko varovana
območja in predpisi/soglasja, ki jih izvajalec potrebuje pred pričetkom del.

4.2.6. Družbeni omejitveni dejavniki za razvoj vodnega gospodarstva
 neprimeren odnos prebivalstva do pitne vode.
Ljudje so še premalo izobraženi o okoljskih problemih, zato je prisotna premajhna
osveščenost pri porabi vode. Poleg prebivalstva je velik porabnik vode tudi industrija, zato je
za vodno gospodarstvo v prihodnosti odgovorno za reševanje teh problemov.

4.2.7. Družbeni omejitveni dejavniki za razvoj gozdarstva
 prevladovanje zasebnega lastništva gozda.
Lesnoproizvodna funkcija gozdov je v občini zmerno poudarjena, na 35 % površin pa je ta
funkcija manj pomembna in prevladujejo ekološke ter socialne funkcije. Proces intenziviranja
gospodarstva je v občini oviran tudi zaradi drobnolastniške posesti. Na to vplivajo različni
neusklajeni interesi gozdnih posestnikov za izkoriščanje etata, neusklajeni čas sečnje med
lastniki v istem prostoru in od tod majhne količine lesa, ki ne omogočajo rentabilne uporabe
mehanizacije (Osnove za prostorski plan občine Velenje – Analiza naravnih danosti, 1980).
Za gozdno gospodarstvo sta pomembni tudi raznolikost gozdnih sestojev, ki jo pogojujejo
velike rastiščne pestrosti in struktura lastništva. V občini prevladujejo zasebni gozdovi, po
denacionalizaciji je ostalo le še nekaj manjših površin državnih in zadružnih gozdov.
Povprečna zasebna gozdna posest je velika 5 ha, povprečna gozdna parcela pa le 35 arov
(Odlok…, 2001).

4.3. Omejitveni dejavniki prostorskega razvoja iz gospodarskega vidika
Posamezne dejavnosti oz. glavni uporabniki prostora občine Velenje se pri nadaljnjem
prostorskem razvoju soočajo tudi z nekaterimi gospodarskimi omejitvenimi dejavniki. Ti
izhajajo v glavnem iz nezmožnosti ohranjanja gospodarske konkurenčnosti in enostranskosti
gospodarskega razvoja v občini.
Glavna kriterija, na podlagi katerih so bili izbrani gospodarski omejitveni dejavniki sta:
 finančni vidik,
 odnos do ostalih dejavnosti.

4.3.1. Gospodarski omejitveni dejavniki za razvoj kmetijstva
 nekonkurenčnost te dejavnosti znotraj Evrope,
Znotraj Evrope je kmetijstvo celotne Slovenije izjemno nekonkurenčno. Nič drugače ni z
kmetijstvom občine Velenje. Kolikor je še ostalo kmetijskih zemljišč, so izredno razdrobljena
in majhna po velikosti. Na celotnem območju občine Velenje se nahaja 496 kmetijskih
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gospodarstev in večina od njih zavzema velikosti od 2 do 5 ha (Razvojni program podeželja,
2004). Povprečna velikost za Slovenijo je okoli 5 ha, za EU pa okoli 18 ha (Cunder, 200).

4.3.2. Gospodarski omejitveni dejavniki za razvoj rudarstva
 neekonomičen izkop lignita (njegova vrednost je podcenjena).
Po produktivnosti in ceni premoga se podzemno pridobivanje premoga ne more primerjati s
površinskim, zato velenjski način izkopavanja ne zdrži načela ekonomičnosti (Špeh, 2004).
Vendar pa je zaradi geopolitičnih, strateških in socialnih razlogov vsaj za obdobje do leta
2015 upravičen odkop velenjskega lignita, izključno za soproizvodnjo električne energije in
toplote (Plut, 2004).

4.3.3. Gospodarski omejitveni dejavniki za razvoj poselitve in industrije





večji stroški infrastrukture pri razpršeni gradnji,
dražja delovna sila zaradi prevozov,
slaba oskrba in prometna povezanost podeželja,
slabo razvita prometna povezava z ostalo Slovenijo.

Večji stroški infrastrukture pri razpršeni gradnji
V zadnjem času se v obmestja priseljuje tudi mestno prebivalstvo, ki beži od ekološko
vprašljivega in prometno prenasičenega mestnega okolja. Povprečen slovenski državljan si
namreč želi živeti v enodružinski hiši z vrtom ob robu ali v bližini mesta. Te želje se odražajo
v prostoru kot razpršena gradnja in poselitev. Za ta območja so kljub visoki gostoti
poseljenosti značilne potratna raba prostora ter nerazumno velike enodružinske hiše, ki so
glede na število prebivalcev, funkcionalnost, prometno dostopnost, infrastrukturno
opremljanje, vplive na okolje in energetsko rabo neracionalne, slabo izkoriščene in
pomanjkljivo opremljene (Žerdoner, 2004). Komunalna ureditev individualnih in
gospodarskih parcel je tako v občini Velenje precej draga.
Dražja delovna sila zaradi prevozov
Veliko delovne sile prihaja na delo v Velenje iz bližnje in tudi daljne okolice. Ob krepitvi
procesa suburbanizacije in odseljevanja mestnega prebivalstva na ožje in širše mestno obrobje
se veča razdalja med delavskim in bivalnim okoljem, kar pomeni večje stroške prevoza. Za
razvoj novih industrijskih panog ali ostalih gospodarskih dejavnosti je potrebno zadostno
število primerne delovne sile, ki pa se v iskanju kakovostnejšega bivanjskega okolja seli iz
mestnega središča. Za podjetja pomeni to dodatno finančno obremenitev, saj mora poskrbeti
oz. plačati za transport svojih delavcev na delovno mesto.
Slaba oskrba in prometna povezanost podeželja
Področje oskrbe zajema vrsto uslug na različnih področjih: trgovine, osebnih storitev, obrti,
bančno zavarovalniške dejavnosti, zdravstvene, socialne, kulturne, verske – duhovne itn. Za
kakovost oskrbe je v prvi vrsti pomembna raznolika ponudba in s tem možnost izbire, po
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drugi pa časovna, finančna in socialna dostopnost. V občini predstavlja središče oskrbnih
dejavnosti mesto Velenje, kjer so se razvile raznovrstne storitvene in centralne dejavnosti.
Ostala naselja občine so zelo slabo opremljena z oskrbnimi dejavnostmi. Vinska gora, Škale –
Hrastovec, Šentilj, Kavče in Podkraj so lokalna središča v občini Velenje. Vinska gora je
poselitveno pomembnejše razvojno območje z močno agrarno dediščino. Za naselje Škale –
Hrastovec je značilno priseljevanje prebivalcev iz neposrednega zaledja in vnašanje
elementov usmerjene gradnje, na območju Šentilja je kmetijstvo pomemben dejavnik, v
naselji Kavče in Podkraj pa je usmerjena individualna gradnja, osnovna preskrba in servisne
dejavnosti. Cirkovce, Paka pri Velenju, Plešivec so manjša lokalna središča v izvenmestnem
območju, ki imajo nekaj osnovnih funkcij oskrbne in družbene dejavnosti. Arnače, Bevče,
Črnova, Laze, Lipje, Paški Kozjak, Plešivec in Prelska so naselja z agrarno bivalnimi in
pretežno bivalnimi gospodarstvi, nimajo pravega zaledja, večina njihovega prebivalstva pa
dela izven domačega naselja. Prostorski posegi so podrejeni kmetijski dejavnosti ter
izboljševanju bivalnih pogojev domačega prebivalstva. Šenbric, Lopatnik in oddaljenejši
zaselki sodijo v skupino najmanjših naselij brez posebnih razvojnih možnosti zaradi
prostorskih omejitev. Poleg bivalne funkcije je tukaj vodilna kmetijska proizvodnja in
pogojuje nadaljnji razvoj (Odlok…, 2001).
Slabo razvita prometna povezava z ostalo Slovenijo
Občino Velenje, predvsem zaradi omejevanja razvoja gospodarstva, bremeni slaba cestnoželezniško-komunikacijska povezava s celotno Savinjsko-Šaleško regijo in tudi z ostalimi
regijami. Železniška (ne)povezava s Koroško regijo in Avstrijo je preslabo izkoriščena. Prav
tako se premalo uporabljajo ostale železniške povezave. Slabo so urejene prometne poti,
premalo je parkirnih mest in garažnih hiš, primanjkuje pa tudi con za različne poslovne
dejavnosti in parkiranje tovornih vozil.

4.3.4. Gospodarski omejitveni dejavniki za razvoj turizma
Izbor gospodarskih omejitvenih dejavnikov za razvoj turizma v občini Velenje je naslednji:
 pomanjkanje celovitih turističnih produktov,
 slabo razvita prometna in turistična infrastruktura podeželja,
 pomanjkanje investitorjev.
Prodaja turističnih storitev v Šaleški dolini ne predstavlja večjega deleža dohodka v tem
okolju, saj zaenkrat v Velenju še ni razvitega klasičnega stacionarnega turizma in prav tako
primanjkuje celovitih turističnih produktov. Prometna povezanost občine je slaba in tudi
opremljenost z turističnimi objekti in infrastrukturo je šibka. Občina se sooča tudi s
finančnimi omejitvami, ki prispevajo k neusklajenosti interesov prebivalstva in institucij. Na
področju turizma Šaleške doline manjka ključni nosilec razvoja te dejavnosti, ki bi okrepil
njeno šibko razvitost (Pavšek, 2004).
Posamezni turistični produkti in programi niso povezani v celovit turistični produkt,
neusklajene so aktivnosti tržnega komuniciranja (nejasne usmeritve), slaba je izkoriščenost
atraktivne turistične ponudbe in zmogljivosti, infrastruktura je zastarela in neatraktivna
infrastruktura, premalo je namestitvenih kapacitet, vlaganja v razvoj so premajhna, prometna
infrastruktura je neustrezna, prav tako tudi dostop do destinacije in organiziranost javnega
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prevoza. Premalo je gostinske in druge ponudbe v neposredni bližini turističnih točk,
regionalne in lokalne organizacije so slabo povezane, primanjkuje kvalitetnih avtohtonih
prodajnih artiklov (spominki…). Turisti se zaradi vsega naštetega tudi ne zadržujejo dolgo na
tem območju in tudi potrošijo ne veliko.

4.3.5. Gospodarski omejitveni dejavniki za razvoj infrastrukture
 prekrivanje interesov z razvojem kmetijstva in gozdarstva
Problemi dosedanjega in prihodnjega razvoja nastajajo tudi iz konfliktov z ostalimi
dejavnostmi in rabami prostora in se največkrat pojavljajo pri dejavnostih, ki izkoriščajo
druge naravne vire (npr. kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo), ali pri dejavnostih, ki
svoje cilje uresničujejo z ohranjanjem kakovostnih in naravno ohranjenih prvin prostora (npr.
varstvo naravne in kulturne dediščine, turizem, rekreacija, poselitev) (Černe, 2001).

4.3.6. Gospodarski omejitveni dejavniki za razvoj vodnega gospodarstva
 prekrivanje interesov z razvojem kmetijstva, poselitve in industrije
Vodne vire, njihovo kakovost in količino bremenijo predvsem kmetijstvo, poselitev, industrija
in infrastruktura. To so dejavnosti, ki lahko predstavljajo grožnjo vodnim virom, kljub njihovi
splošni zaščitenosti. Zasebne pobude in posegi v prostor imajo na njih največji vpliv. Lahko
pa prihaja tudi do konfliktov.

4.3.7. Gospodarski omejitveni dejavniki za razvoj gozdarstva
 prekrivanje interesov z razvojem poselitve in infrastrukture
Gozdarstvo je dejavnost, katere obstoj in razvoj sta v prvi vrsti odvisna od stanja in razvoja
obnovljivega naravnega vira – gozda, s katerim upravlja. V gozdnem gospodarstvu sta, zaradi
ohranjanja in izboljševanja kakovosti svojega vira, kot prioriteti izraženi ohranjevalni in
varstveni vidik. Tako se gozdarstvo kaže kot relativno neproblematična dejavnost, ki ima s
svojega vidika razmeroma majhen obseg prostorskih problemov. Z učinkovito metodologijo
sektorskega načrtovanja gozdarstvo zagotavlja svoj razvoj in varovanje prostora, samo pa
praviloma ne izraža potreb oz. interesov po širjenju izven obstoječega prostora. V smislu
skupnega pojavljanja interesov gozdarstva in interesov drugih dejavnosti v istem prostoru pa
je stanje drugačno in kaže na kompleksno problematiko prostorskega razvoja gozdnih
območij, ki je odraz procesov in dejavnosti, ki vplivajo na ta razvoj.
Prostor pa obremenjujejo tudi številni daljnovodi, ki potekajo preko občine. Večina gozdov je
bila izkrčena za gradnjo objektov in za kmetijsko rabo, močno pa je bilo tudi zmanjšanje
gozdnih površin ob kamnolomih. Z gozdom pa so se zarasle manjše površine travnikov in
pašnikov (gozdne jase, rob gozda), kjer se je kmetijska raba opustila (Odlok …, 2001).
Območja varovalnih gozdov so dopolnjena z nekaterimi manjšimi površinami ob Velunji,
Sopoti in Paki na strmih, pretežno termofilnih pobočjih s plitvimi, deloma skalovitimi tlemi.
(Odlok …, 2001) Kot edini gozdni rezervat v submontanskem vegetacijskem pasu je
predlagano območje Ležna in okolice Velenjskega jezera. Posegi v ta prostor in v varovalnih
gozdovih niso dovoljeni, v gozdovih s posebnim namenom so posegi dovoljeni izjemoma, v
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primerih nujnosti in širšega javnega interesa. Gozdni rezervati so prepuščeni naravnemu
razvoju, manjše spremembe lahko nastanejo le zaradi rekultivacije ugreznin in izravnave teras
v pridobivalnem območju Premogovnika Velenje (Odlok …, 2004).
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5. SKLEP
Območje velenjske občine ter celotne Šaleške doline je močno antropogeno obremenjeno, ne
le premogovniško in elektroenergetsko, ampak tudi industrijsko, populacijsko in urbano.
Pridobivanje premoga je v prostoru povzročilo velike spremembe. Na zahodnem delu doline
so nastala jezera, ki so zalila najboljša kmetijska zemljišča. Na vzhodnem delu doline pa se
kaže nova podoba urejenih področij, kjer se ponujajo novi izzivi in tudi nekateri problemi.
Urejanje prostora v občini in sam prostorski razvoj, predvsem v Šaleški dolini, sta v zadnjih
petindvajsetih letih postala zelo omejena in specifična za politiko urejanja prostora.
To diplomsko delo potrjuje vse hipoteze in predvidevanja o obstoju omejitvenih dejavnikov
prostorskega razvoja občine Velenje. Na območju obstaja sedem bistvenih porabnikov
prostora, ki so pomembno vplivali na sedanjo podobo prostora in tudi njena prihodnost je v
veliki meri odvisna od razvoja teh dejavnosti in njihove intenzitete poseganja vanj. Glavni
problem obravnavanega območja v smislu prostorskega razvoja predstavlja pomanjkanje
primernih površin predvsem za kmetijstvo in industrijo. Politika prostorskega planiranja
narekuje razvijanje vzdržnega prostorskega razvoja zato so v sedanjosti prisotni novi
mehanizmi za ohranjanje in varovanje okolja, ki postavljajo pogoje vsem posegom v prostor.
Od demografskih procesov in gospodarskih trendov je prihodnost prostorskega razvijanja
dejavnosti prav tako zelo odvisna in lahko z svojimi potezami predstavljajo omejitveni
dejavnik za njihov razvoj.
Najmanj svetla prihodnost se kaže razvoju velenjskega kmetijstva, ki je že tako v krizi zaradi
pomanjkanja primernih površin in opuščanja kmetovanja. Poleg primanjkljaja kmetijskih
površin ga zavira tudi njegova nekonkurenčnost v širšem prostoru. Dolgoročno se tudi za
rudarstvo in z njim povezano delovno silo obetajo slabši časi, vsaj glede na predvidevano
zapiranje. Problem za nadaljnji prostorski razvoj rudarstva predstavlja ugrezanje površja
zaradi izkopavanja in s tem nastanek obsežnih degradiranih območij. Z rudarjenjem se ruši
naravno ravnovesje, dolgoletno, neprekinjeno se izčrpava neobnovljivi vir in ker je tudi
pridobivalno območje premogovnika prostorsko omejeno zaradi bližnje poselitve in ostalih
industrijskih območij, se izkopavanje ne more nadaljevati v nedogled ali celo prostorsko širiti.
Splošna stiska s prostorom in razpoložljivimi površinami za nadaljnji prostorski razvoj
omejuje tudi usmerjanje poselitve in industrije, ki pa se poleg naravnih in ustvarjenih
omejitev soočata tudi z nekaterimi negativnimi družbeno-gospodarskimi trendi. Turizem kot
dejavnost, ki je šele v povojih in v občini nima ravno močne tradicije se zaradi vizualne
neprivlačnosti okolja in pomanjkanja kapitala le težko krepi in razvija. Razvoj prometne
infrastrukture omejujejo predvsem naravne razmere oz. varovanje le-teh ter problemi s
pridobivanjem zanj primernih zemljišč. Vodno gospodarstvo in gozdarstvo sta dejavnosti, ki
za svoj razvoj potrebujeta zadostno količino naravnih virov zadovoljive kakovosti.
Zmanjšanje vodnih površin oz. količine vodnih virov zaradi pretirane porabe in zmanjšanja
količine padavin predstavlja glavni problem za prihodnost. Gozdarstvo pa bi lahko oslabila
prizadetost gozda zaradi onesnaženja, bolezni ter pretiranih sečenj za potrebe poselitve in
infrastrukture.
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6. SUMMARY
Area of community Velenje and the whole Šaleška valley is strongly under pressure of
anthropogenic activities, not only with coalmining and electrical industry but also with dense
population and urbanization. In this region coalmining has caused huge changes. In the west
part of Šaleška valley three lakes were formed and they have covered the best agricultural
surfaces. In the east part of valley there is a new image of ordered territory with many
challenges and also with some problems. In last twenty five years shaping the space of
Velenje community and spatial development itself especially in Šaleška valley, became very
limited and specific for the policy of spatial planning.
This graduate thesis confirms all hypotheses and forecasts about existence of restriction
factors for spatial development. Seven essential consumers are present on this area. They had
a significant impact on today’s image of space and the future also depends from development
and intensity of those activities. The main problem of this studied area in sense of spatial
development is lack of suitable surfaces specially for agriculture and industry. Policy of
spatial planning dictates spreading of sustainable spatial development, therefore new
mechanisms for protecting environment exist. These mechanisms define conditions for all
interventions in space. The future of spatial development is also very connected with
demographical and economical processes which can represent a restriction factor for further
spatial development.
The less bright future is planned for agricultural development in Velenje community which is
already in crisis because it not have enough suitable areas for spreading and its regression is
present for quite some time now. Huge problem for the agricultural development is also it’s
unprofitable nature. In future mining industry is planned to be closed, many working places
will be lost and economy will face with unpleasant crisis. Sinking of surfaces because of the
mining industry is also representing an enormous problem for its further development. With
this phenomena degradation areas are formed, natural balance is destroyed and non-renewable
natural resources are exhausted. The extraction area of mining industry is spatial limited with
nearest settlements and other industrial areas therefore excavation can not continue infinitely
and out of borders. General need for suitable space and areas for further spatial development
is effecting also a development of new settlements and industry areas. Their development is
extra restricted by negative social and economical trends. Tourism is just in the beginning of
its development and does not have a very strong tradition in community Velenje. The main
restriction factors for its further development are unattractive appearance of the environment
and lack of financial investments. Development of traffic infrastructure is restricted by
natural factors, their preservation and problems with gaining suitable land. Water industry and
forestry are activities which need enough natural resources with satisfying qualities. Reducing
water areas or quantity of water sources because of exaggerated use and lack of rainfall are
the main problem for the future of this industry. Forestry can be weakened because of the
pollution of forest, affection from diseases and too expansive cut-downs for settlements and
industry.
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