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Povzetek
Človek skozi svoje ţivljenje v okolju za seboj pušča sledi, ki pričajo o njegovem
delovanju. Vsi ti sledovi so viri in dokazi, kulturna dediščina, ki so jo za seboj pustili
naši predniki. Kamorkoli gremo, vidimo ostanke preteklosti, ki pa so mnogokrat skriti
za zaveso današnjega časa. Skrb za ohranjanje in varstvo dediščine še vedno ni
zrasla v zavesti ljudi. Naloge varstva pri nas pod nadzorom Ministrstva za kulturo
izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine z območnimi enotami po vsej Sloveniji.
Svoje naloge opravlja v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Kljub
mnogim ustanovam pa za varstvo dediščine še vedno ni ustrezno poskrbljeno. V
občini Velenje sta za to področje zadolţena Urad za negospodarske javne sluţbe in
Urad za okolje in prostor. Zavedajo se pomena, ki ga nosi kulturna dediščina, zato so
se odločili izvesti številne projekte s področja urejanja prostora. Ti projekti so oţiveli
leta 2001, ko so se v občini odločili za prenovo Doma kulture. Projekt prenove je bil
označen za enega izmed zelo zahtevnih. Kljub mnogim teţavam na poti k njegovi
uresničitvi je bila obnova zaključena v letu 2006. Zaradi vzorno in uspešno
zaključenega projekta se je občina odločila za ponovno oţivitev in prenovo še ostalih
delov in objektov kulturne dediščine. Poleg prenove Doma kulture je eden
zahtevnejših projektov tudi obnova Starega Velenja in Vile Bianca. Z izvedbo tega
projekta bodo ponovno oţivili stari del mesta in ga povezali z novim mestnim
središčem. S tem bodo pokazali, kako pomembno je upoštevanje kulturne dediščine
v urejanju prostora.
Ključne besede: kulturna dediščina, urejanje prostora, Zakon o varstvu kulturne
dediščine, varstvo kulturne dediščine, razvojni projekt
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Summary
As a man goes through his life, he leaves behind traces which can tell us about his
way of living. All of these traces are sources and evidences called cultural heritage.
Wherever we go we can see debris of the past that are often hidden behind curtains
of modern life. Concern for protection and maintenance of cultural heritage still
hasn't found its place in human consciousness. In Slovenia, the activity of protection
is performed by Institute for the Protection of Cultural Heritage and its units all
across the state. They do their work in accordance with Law of the Protection of
Cultural Heritage. Nevertheless, the cultural heritage protection is still not performed
well enough. In Velenje, two organizations take care of it: Department for the
Environment and Space and Department for Non-Economic Matters. Municipality is
aware of the importance of its cultural heritage, therefore they set up many
environment and cultural heritage related projects. These projects began in 2001
when they decided to renovate Dom kulture (facility for cultural events). This was
one of the most challenging and difficult projects. It was successfully completed in
2006. The project has been declared as the perfect example of how to restore
buildings. Another project of the kind is working on revitalising the old part of the
city and Villa Bianca. This revitalisation will re-connect the old and the new centre of
the town. With revitalising and reconstruction, the old part will revive again.
Revitalisation will show how important is cultural heritage for the environment.
Key words: cultural heritage, protection of cultural heritage, revitalising environment,
Law of Protection of Cultural Heritage, development project
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1 UVOD
Namen mojega diplomskega dela je predstaviti kulturno dediščino mesta Velenje in
odgovoriti na vprašanja, ki se nanašajo na njeno ohranjanje, obnavljanje in
varovanje. Kulturna dediščina me je sprva zanimala zgolj s turističnega in
zgodovinskega vidika. Kasneje pa sem začela opazovati gradove, cerkve in stare
mestne hiše, v katere se je ţe zagrizel zob časa. Ta je v njihovi podobi začel puščati
za seboj sledi, ki so okolici in prostoru začele dajati videz podrtij. Zapuščene in
razpadle stavbe so v meni vzbudile zanimanje za področje nepremične kulturne
dediščine, njen pomen in vlogo v urejanju prostora.
Kulturna dediščina je vse, kar so nam naši predniki zapustili za seboj – vsi dokazi in
viri zgodovine človeka. Ima neposreden vpliv na vključevanje v prostor in ţivljenje v
njem. Prav zaradi njene vrednosti (kulturne, znanstvene) in vpliva na okolje pa je v
drţavnem interesu, da se dediščino ohranja. V interesu občine in njenih občanov
mora rasti zavest, da najdeno dediščino zavarujejo in o tem obvestijo lokalne oblasti.
Zato je moj cilj ozavestiti in informirati ljudi (še posebej mlade) o njeni vlogi in
pomenu.
V uvodu bom na kratko opisala pojme, ki so pomembni za obravnavo moje tematike.
Ker ima za urejanje prostora večji pomen nepremična kulturna dediščina, se večina
pojmov nanaša na njo. Razlago pojmov sem črpala iz zakonov, predpisov in druge
literature, ki se ukvarja z raziskovanjem dediščine in njenega pomena za okolje.
Kot študentko Fakultete za upravo me je zanimala tudi pravna narava oziroma
ureditev kulturne dediščine, predvsem varstva. Po Zakonu o varstvu kulturne
dediščine je varstvo opredeljeno kot ohranjanje materialnih in vsebinskih predmetov,
objektov in območij, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost ter zagotavljanje
pomena, ki ga imajo. V 2. členu navaja, da je varstvo kulturne dediščine v javno
korist in se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in
identifikacijskim pomenom dediščine za drţavo, pokrajine in občine. V Ustavi RS kot
najvišjem pravnem aktu je kulturna dediščina omenjena v 5. členu, ki navaja, da
drţava skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja
pogoje za skladen civilizacijski in kulturni razvoj. Kasneje pa v 73. členu govori o tem,
da za ohranjanje naravne in kulturne dediščine skrbjo drţava in lokalne skupnosti.
Kako se vse to uresničuje v realnosti? Kaj je torej predmet varstva kulturne
dediščine? Kakšni so njeni cilji in kako je varovana? V tem delu bom poskusila na ta
vprašanja najti odgovor.
Na kratko bi opisala mestno občino Velenje, njen zgodovinski razvoj ter načrte na
področju urejanja prostora in dediščine. Kljub temu, da je Velenje mlado mesto, se
ponaša z zanimivo arhitekturno dediščino. Del naloge bo zato namenjen predstavitvi
nepremične dediščine v Velenjski kotlini, ki priča o bogati in raznoliki zgodovinski
preteklosti.
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Občina se je lotila projekta sprememb grajene strukture in urejanja prostora.
Temeljito so se lotili obnove zgradb in cestnih omreţij. Med drugim so si zadali
nalogo mesto oţiviti in novejše mestno središče povezati s starim trškim jedrom.
Zanimalo me je, kako so se tega projekta lotili in kakšni so njihovi načrti za
obnovitev.
Osrednji del naloge bi namenila obnovi starega dela mesta, ki sodi v naselbinsko
dediščino, in ene izmed stavb, ki stoji v njem. Stari del mesta je od prenove po
poţaru, ki je uničil celoten trg, obdrţal svojo podobo. Prebivalci Starega Velenja si ţe
močno ţelijo, da bi mesto ponovno zaţivelo. Eden od objektov prenove je zagotovo
Vila Bianca, ki jo je okoli leta 1855 dal zgraditi grof Hubert d'Harnoncourt Unverzagt,
tedanji lastnik velenjskega gradu. Zgradba leţi ob vznoţju gradu in je značilna
predmestna vila. Grajena je v neogotskem slogu, njene arhitekturne ambicije pa se
naslanjajo na tradicijo starih fevdalnih grajskih stavb.
Ker je bila vila ţe nekaj let v zelo slabem stanju, se je občina lotila njene prenove.
Projekt so poimenovali Revitalizacija Vile Bianca. Potekala bo v dveh fazah. V prvi fazi
(ki ţe poteka od leta 2007) je bil zajet nakup objekta, njegova sanacija in gradbena
rekonstrukcija, ureditev pomoţnih prostorov, dokončna ureditev prostorov v pritličju
in prvem nadstropju objekta ter izvedba zunanje ureditve za zagotovitev obratovanja
objekta. Namen občine je tudi pridobitev finančnih sredstev za izvedbo
druge faze projekta (v obdobju 2008–2010), znotraj katere se bodo zaključila dela pri
urejanju drugega nadstropja in mansarde ter ureditvi zunanjosti. Od 11. oktobra do
11. novembra je bila v prostorih občine javna razgrnitev (JR) projekta, katere študijo
in analizo prostora je po naročilu občine pripravil Atelje PIANO. Popolno ime javne
razgrnitve je Sklep o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev odloka o
zazidalnem načrtu za Staro Velenje. Idejni arhitekt za obnovo Vile Bianca je Rok
Poles, zaključek obnove pa je predviden leta 2010.
Predstavila bom tudi ţe zaključen projekt obnove Doma kulture Velenje. Projekta so
se lotili ţe v letu 2001, ko so se odločili za njegovo obnovo in imenovali gradbeni
odbor ter izvedli natečaj za idejno rešitev obnove. Objekt se je seveda obnavljal v
sodelovanju z Zavodom za spomeniško varstvo Celje. Obnova je potekala v več
fazah. V prvi so bila zajeta naslednja dela: rekonstrukcija vitraţa, kamnita obloga
slopov, zamenjava oken, sanacija napušča, podesti pred vhodom v stopnišče, strehe
upravnega trakta in stranske fasade ter elektroinštalacijska dela. Druga faza pa je
bila razdeljena na več sklopov:
1. sklop: gradbena, obrtniška dela in instalacije
2. sklop: tehnologija
3. sklop: avdio tehnika
4. sklop: notranja oprema
Kljub mnogim zapletom (zamenjava celotne strehe, izvajalčevo zamujanje z
dokončanjem gradbenih del) so bila dela zaključena leta 2006. Zavod za spomeniško
varstvo je leto dni po uspešnem zaključku obnove projekt označil za vzoren primer
obnove objektov v Sloveniji.
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Velenje bo v nekaj letih korenito spremenilo svojo podobo, zato bom predstavila še
nekaj razvojnih projektov, ki zadevajo področje kulturne dediščine v urejanju
prostora. Med njimi so gotovo omembe vredni obnova gradov Šalek in Velenje,
prenova Sončnega parka, obnovitev kipa Josipa Broza – Tita, preureditev starega
pokopališča v spominski park ter še nekaj drugih. Ti posegi bodo spremenili sedanji
izgled v podobo, kot si jo mesto in njegovi prebivalci zasluţijo. Obnovljeni prostori
bodo potem spet lahko sluţili namenom, zaradi katerih so bili ustvarjeni.
Projekti so v večji meri financirani s strani občine. Vendar pa to ni dovolj, zato se
ostala sredstva črpajo tudi iz drţavnega in evropskega sklada. Zaradi tega bom
poglavje pred zaključkom namenila tudi financiranju projektov.
V zaključek bom vključila svoje mnenje, ugotovitve in predloge, ki bi morda
pripomogli k boljšemu razumevanju kulturne dediščine v prostoru. Podala bom
oceno primernosti pravne ureditve varstva dediščine in izpostavila probleme, s
katerimi se je občina srečala pri obnovi Vile Bianca in prenovi starega trga.
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2 TEMELJNI POJMI
2.1 KULTURNA DEDIŠČINA
Kulturna dediščina so viri in dokazi človekovega delovanja v preteklosti, ne glede na
to, od kod izvirajo in kako so ohranjeni.
Dediščina je v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika opredeljena kot vse, kar je
prevzeto iz preteklosti (kulturni ostanki, spomeniki) in je neodvrnljiva sestavina
naroda. To so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti
oziroma ohranjena materializirana dela, ki so rezultat ustvarjalnosti človeka in
njegovih dejavnosti. Nastala so kot posledica druţbenega razvoja in dogajanj,
značilnih za posamezna obdobja v prostoru. Njihovo varstvo pa je zaradi
zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Kulturna dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki opredeljujejo in izraţajo
vrednost, identitete, verska in druga prepričanja, znanja in tradicije. Vključujejo
vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi
čas (Zakon o varstvu kulturne dediščine; v nadaljevanju ZVKD-1, 1. člen).
Dediščina so predvsem:
arheološka najdišča in predmeti;
naselbinska območja (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;
knjiţnično 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 (nepremična dediščina) ter premičnine in njihove zbirke
(premična dediščina). (ZVKD, 2. člen)
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2.1.1 Nepremična kulturna dediščina
»Področje nepremične kulturne dediščine obsega posamezne stavbe ali skupine
stavb, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, arheološka najdišča,
oblikovano naravo in kulturno krajino.« (Ministrstvo za kulturo, kulturna dediščina)
ZVKD-1 za nepremično dediščino šteje vse nepremičnine in njihove dele z vrednotami
dediščine, vpisanimi v register dediščine.

Arhitekturna (stavbna) kulturna dediščina
Arhitekturna dediščina so stavbe, vključno z vsemi napeljavami, okrasjem, opremo in
pripadajočimi zemljišči, naselja in drugi deli ter prostorske ureditve, tudi če so
oblikovane iz naravnih prvin.
Stavbno dediščino lahko podrobneje razdelimo na (Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Slovenije, 2008):
stavbe (enote): vse stavbe ali grajeni sestavi, ki imajo izrazit zgodovinski,
arheološki, umetniški, znanstveni, druţbeni ali tehniški pomen;
skupine stavb: enovite skupine mestnih ali podeţelskih stavb, ki imajo izrazit
zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni, druţbeni ali tehniški pomen in
so medsebojno dovolj povezane, da predstavljajo prostorsko določljive enote;
območja: skupne stvaritve človeka in narave, torej površine, ki so delno
zazidane, dovolj prepoznavne in enovite, da so prostorsko določljive in imajo
poseben zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni, druţbeni ali tehniški
pomen.
»Stavbna dediščina je predmet preučevanja umetnostne zgodovine, zgodovine
likovnih umetnosti ali oţje zgodovine arhitekture. Nastala je zaradi človekove potrebe
po lepoti okolja in potrebe po ustvarjanju.« (Curk in Puc, 1989, str. 41)

Urbanistična dediščina
»Prvotni pomen besede urbanistična dediščina pomeni predvsem mesta, neagrarna
naselja, ki opravljajo za svojo okolico različne upravne, politične, gospodarske in
kulturne funkcije. Sem uvrščamo mestna, trška in vaška naselja, ki opravljajo za
svojo okolico določene povezovalne naloge.« (Curk in Puc, 1989, str. 46)

Arheološka dediščina
Gre predvsem za ostaline in najdbe, razne predmete ter ostale sledove naših
prednikov. Arheološke ostaline so v ZVKD-1 opredeljene kot vse stvari in vsakršni
sledovi človeškega delovanja iz preteklih obdobij na površju, v zemlji in vodi, katerih
ohranitev in preučevanje prispevata k odkrivanju zgodovinskega človeštva in njegove
znanosti, za katere so glavni vir informacij arheološko raziskovanje ali odkritja ter za
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katere je mogoče domnevati, da so stari vsaj 100 let in da imajo lastnosti dediščine.
(ZVKD-1, 3. člen)

Dediščinska kulturna krajina
»So razločljiva območja zemeljskega površja, kot jih zaznavajo ljudje in katerih
značilnosti in prostorske ureditve so plod delovanja in medsebojnega vplivanja
človeških in naravnih dejavnikov. Sem spadajo integralna dediščina in območja
nacionalne prepoznavnosti. Integralna dediščina predstavlja skupek naravne in
kulturne dediščine, ki sta genetsko, funkcionalno in vsebinsko povezani in
medsebojno odvisni. Območja nacionalne prepoznavnosti pa so območja
kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru. Zanje je značilna
velika gostota kulturne dediščine in medsebojno zgodovinsko pogojene soodvisne
povezave.« (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, 2008)
2.1.2 Premična kulturna dediščina
Premična kulturna dediščina so premičnine ali zbirke premičnin z vrednotami
dediščine (ZVKD-1, 3. člen). Sem spadajo najdeni predmeti, ki odraţajo človekovo ali
naravno delovanje v preteklosti, spomeniki ter arhivsko in knjiţno gradivo.
2.2 SPOMENIK
Spomeniki so posamezni premični ali nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe,
naselja ali celo njihova območja. (ZVKD-1, 6. člen)
Spomenik je zgrajen ali oblikovan objekt zgodovinske ali simbolne funkcije.
Največkrat je posvečen osebam ali dogodkom. Spomeniki so premična in nepremična
kulturna dediščina ter umetniška dela v oţjem pomenu besede.
»Javne spomenike pogosto postavljajo z namenom za potrebe komemoracij ali
spominskih srečanj, zaradi estetske in umetniške vrednosti, ki prispeva k lepšemu
videzu mesta in okolice. Eden od namenov spomenika je narediti vtis na opazovalca
in zbujati občutke moči.« (Enciklopedija Slovenije, 2008)
Spomeniki so lahko:
arheološki,
zgodovinski,
umetnostni,
arhitekturni,
naselbinski,
etnološki,
tehniški.
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2.2.1 Nepremični spomenik
Je registrirana nepremična dediščina, ki predstavlja izrazit doseţek ustvarjalnosti in
prispeva k kulturni raznolikosti. Je pomemben del prostora oz. dediščine RS ali njenih
regij in predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove
povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom. Lahko se razglasi kot posamezni
spomenik ali kot spomeniško območje. Del nepremičnega spomenika so tudi njegova
neposredna okolica ter pritikline, ki z nepremičnim spomenikom sestavljajo
prostorsko, funkcionalno ali pomensko celoto. (ZVKD-1, 11. člen)
2.2.2 Kulturni spomenik
»S pojmom kulturni spomenik poimenujemo vse pomembne ostaline človekovega
dela, njegove ustvarjalnosti, od funkcionalnih zgradb do arheoloških ostankov, med
drugim lahko sem uvrstimo tudi ţivo dediščino (pesmi, običaje).« (Enciklopedija
Slovenije,2008)

Tipi kulturnih spomenikov (Enciklopedija Slovenije, 2008)
Profana stavba, zasnovana kot objekt za bivanje ali drugo dejavnost človeka:
trgovino, proizvodnjo, bojevanje, spominjanje;
sakralna stavba, postavljena primarno za verske namene, čaščenje boga,
bogov, za molitev: npr. Cerkev Marije Zavetnice na Ptujski gori, Panteon v
Rimu;
arheološko najdišče je ostanek preteklih dob pod zemljo, v vodi ali na površini,
ki je bil raziskan z arheološkimi metodami;
kenotaf je spomenik v spomin mrtvemu, postavljen na lokaciji, ki ni grob;
nagrobni kamen ali epitaf je spomenik umrlemu na grobu;
mavzolej je poseben tip grobnice, okrašene s kipi, kakršno je imel kralj
Mausolos; štejemo ga med memorialne spomenike, kamor sodijo vsi javni
spomeniki in različni tipi nagrobnikov, npr. Leninov mavzolej v Moskvi;
kulturna krajina je večje naravno območje, urejeno za rabo človeka (vrtovi,
parki, polja, vinogradi);
zgodovinska krajina je večje območje, kjer so vidne sledi ali so iz dokumentov
znani podatki, da so se tam odvili pomembni zgodovinski dogodki ali
dogajanja (npr. Soška fronta); na takem območju lahko stoji javni spomenik,
kenotaf, epitaf, grobnica ali pa ne.
2.3 URBANIZEM
»Je stroka, ki se posveča zgodovini, načrtovanju in oblikovanju naselij. Temeljni
sestavini urbanega okolja sta na eni strani ulica in trg kot prvini odprtega,
prehodnega območja, na drugi pa so v bolj ali manj sklenjene skupine postavljene
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stavbe. Cilj urbanizma je zagotavljanje maksimalne kakovosti ţivljenja za meščane,
močne in konkurenčne vloge mest ter zdravega okolja.« (Golob, 2003, str. 35)
2.3.1

Prostor

»Po Lahu je prostor del zemeljske površine oziroma človekovega okolja, ki omogoča
bivanje in različne dejavnosti ali le del določene dejavnosti. Je kompleksna stvarnost,
skupek naravnih pojavov in antropogenih posegov ali učinkov. Zakon o prostorskem
načrtovanju pa ga opredeljuje kot preplet fizičnih struktur na zemeljskem površju in
pod njim, do koder seţejo meje neposrednih vplivov človekove dejavnosti. Prostor
delimo na fizični, ki zajema celoten nepremičninski svet, zemljišča, in vplivni, kamor
spadajo območja nad in pod zemeljskim površjem.« (Blaganje, 2007, str. 10)
2.3.2

Urejanje prostora

Prilagajanje in spreminjanje okolja in prostora, v katerem ţivimo, človekovim
potrebam je ena izmed preprostih opredelitev pojma urejanje prostora.
»Urejanje prostora je sestavljena, na doseţkih znanosti utemeljena tehnična, pravna
in upravna dejavnost, ki zagotavlja trajnosten prostorski razvoj. Z urejanjem prostora
drţava in lokalne skupnosti v sodelovanju, usklajeno z drugimi dejavnostmi, ob
varovanju javnih koristi in upoštevanju zasebnih interesov ter z udeleţbo javnosti,
določajo in zagotavljajo pogoje za smotrno rabo nepremičnin. Namen urejanja
prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih,
druţbenih in okoljskih vidikov razvoja.« (Blaganje, 2007, str. 13–14)
Po ZUreP-1 urejanje prostora zajema prostorsko načrtovanje, uveljavljanje
prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje
opremljanja zemljišč za gradnjo in vodenje sistema zbirk podatkov na področju
urejanja prostora. (Zakon o urejanju prostora; v nadaljevanju ZUreP-1, 1. člen)
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3 PRAVNA UREDITEV VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE
3.1 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Tako kot je potrebna skrb za okolje in prostor, v katerem ţivimo, je potrebna skrb za
kulturno dediščino. Treba je poskrbeti za njeno vzdrţevanje in ureditev dostopa za
vse ljudi, zagotoviti, da se bo dediščina kljub velikemu številu obiskov ohranila in čim
manj poškodovala.
Ohranjanje dediščine za generacije, ki prihajajo, zahteva močno politiko, ki se ne boji
ukrepati proti komercialnim interesom in obenem spodbuja izkoriščanje dediščine
tako, da so informacije lahko dostopne vsem. Za ohranitev pomena dediščine je
potrebna skrb za njeno varstvo tako na ravni posameznika in druţbe kot tudi na ravni
občine in drţave.
Varstvo so pravni, upravni, organizacijski, finančni in drugi ukrepi drţave, pokrajin in
občin, namenjeni obstoju in obogatitvi dediščine. Posamezne ukrepe varstva, razen
pravnih in upravnih, izvajajo tudi drugi subjekti varstva. Varovanje je takšno ravnanje
z dediščino, ki z rednim vzdrţevanjem in obnovo omogoča obstoj vrednot dediščine
in njene uporabe vsaj v najmanjšem obsegu. (ZVKD-1, 3. člen)
CILJI VARSTVA DEDIŠČINE:
vzdrţevanje in obnavljanje kulturne dediščine ter preprečevanje njene
ogroţenosti,
zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije
dediščine ne glede na njen namen,
zagotavljanje javne dostopnosti kulturne dediščine ter omogočanje njenega
proučevanja in raziskovanja,
preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina,
oblike in s tem vrednost kulturne dediščine.
3.1.1 Varstvena območja dediščine
Določijo se z namenom celostnega ohranjanja dediščine, preprečevanja njenega
uničenja in okrnjenja njenih vrednot v prostoru na drţavni in lokalni ravni. Merila za
določanje varstvenih območij so predvsem:
skupen zgodovinski kontekst nepremične dediščine,
sorodne morfološke značilnosti in vrednote dediščine v prostoru,
topografska enovitost.
Vlada določi vrste varstvenih območij dediščine in varstvenih usmeritev ter predpiše
podrobnejša merila za njihovo določitev. Naloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine
je, da v prostoru pripravi predlog za določitev varstvenih območij dediščine,
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Ministrstvo za kulturo pa mora javnosti omogočiti vpogled v predlog, ki ga pripravi
Zavod, in zagotoviti njegovo javno predstavitev, ki mora biti objavljena na spletu ali v
časopisu. Razgrnitev traja največ 30 dni, javnosti pa mora biti omogočeno tudi
dajanje mnenj in pripomb. (ZVKD-1, 25. člen)
3.2 PRAVNE OSNOVE IN OSNOVNA NAVODILA
Slovenija sodeluje v svetovnem in evropskem sistemu varstva naravne in kulturne
dediščine s sprejemanjem obveznosti iz naslednjih ratificiranih mednarodnih pogodb:
Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (London, 1969, Ur. l. RS,
št. 3/93),
Evropska kulturna konvencija (Pariz, 1954, Ur. l RS, št. 7/93),
Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine, dopolnjena (Malta,
1992); ratificirana marca 1999 (Ur. l. RS, št. 7/99),
Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroţenih spopadov (Haag,
1954, Ur. l, št. 3/93),
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Pariz, 1972, Ur.
l. RS, št. 3/93),
Konvencija o varstvu evropskega arhitekturnega bogastva (Granada, 1985, Ur.
l. RS, št. 3/93).
Tem osnovam sledijo še mednarodne resolucije, priporočila, občinski in republiški
predpisi ter odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega druţbenega plana RS, ki je bil nazadnje dopolnjen leta 1999. S
spremembo zasnove varstva naravne in kulturne dediščine so bili postavljeni novi
temelji na področju urejanja prostora. Odlok podaja okvirne smernice za varstvo
kulturne dediščine pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih planov in drugih
prostorskih aktov. Namen tega je bil, da bodo drţava in lokalne skupnosti aktivno
vključevale dediščino v prostor z ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev in vzdrţevanje
dediščine, primerno za rabo ter uveljavljanje razvojnih potreb in strategij RS:
trajnostna raba naravnih virov, ohranjanje kulturne identitete in biotske
raznovrstnosti.
Drţava skrbi za varstvo z zavarovanji in inštrumenti urejanja prostora, še zlasti za
ohranjanje nacionalno pomembnih objektov in območij naravne in kulturne
dediščine. Glede druge dediščine, vpisane v register, pa zagotavlja predvsem
delovanje varstva v dejavnosti urejanja prostora. (Strokovne podlage za varstvo
kulturne dediščine, 1999, str. 3–5)
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3.3 USTAVA RS
Ustava je najvišji pravni akt drţave. Je pravna podlaga za nastanek novih in
opredelitev področnih zakonov ter drugih podzakonskih predpisov. 5. člen Ustave
navaja, da drţava skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter
ustvarja moţnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.
Po ustavi je dolţnost vsakega drţavljana, da v skladu z zakonom varuje naravne
znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike. Ohranitev naravne in kulturne
dediščine je skrb drţave in lokalnih skupnosti. (Ustava Republike Slovenije, 73. člen)
3.4 ZAKON O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE
Zakon o varstvu kulturne dediščine ureja varstvo kulturne dediščine z določanjem
pristojnosti drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti, nalog javnih sluţb in drugih
dejavnosti varstva, dolţnosti in pravic lastnikov kulturne dediščine, strokovnega in
inšpekcijskega nadzora na tem področju ter sankcij zoper kršitve določb iz tega
zakona. Celostno ohranjanje dediščine se uresničuje v razvojnem načrtovanju in
ukrepih drţave, pokrajin in občin tako, da dediščino ob spoštovanju njene posebne
narave in druţbenega pomena vključujejo v trajnostni razvoj. (ZVKD-1, 1. člen)
Varstvo kulturne dediščine je v javno korist. Določa pa se v skladu s kulturnim,
vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine.
Javna korist varstva dediščine obsega:
identificiranje, preučevanje in interpretiranje dediščine,
ohranitev in preprečevanje škodljivih vplivov dediščine,
omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej,
predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraţevanje in usposabljanje,
celostno ohranjanje dediščine,
spodbujanje kulturne raznolikosti,
sodelovanje javnosti v zadevah varstva.
Drţava, pokrajine in občine pri uresničevanju varstva dediščine sodelujejo z lastniki
dediščine, poslovnimi subjekti, nevladnimi organizacijami in civilno druţbo v okviru, ki
ga določajo zakoni.
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine so predmet javne koristi za varstvo
posamezne stvari ali vrednote, ki so registrirana dediščina, nacionalno bogastvo,
spomeniki, varstvena območja dediščine in arheološke ostaline. Za vzpostavitev
varstva pa je potrebno, da se predmet javne koristi ustrezno identificira. (ZVKD-1, 8.
člen)
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V register dediščine se vpišejo podatki o identifikaciji, opisu in lokaciji dediščine ter
varstveni reţim na enoti dediščine in njena povezava z drugimi enotami. Če gre za
spomenik, pa se vanj vpišejo še podatki o lastniku.
Preden ţelimo na kakršenkoli način poseči v dediščino, je treba preveriti, če je za
takšno dejanje potrebno kulturnovarstveno soglasje. Po 28. členu ZVKD-1 je treba
kulturnovarstveno soglasje pridobiti za: posege v spomenik, posege v vplivno
območje spomenika, če to določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja
dediščine, posege v registrirano dediščino ali v enoto urejanja prostora, če to določa
prostorski akt, in za raziskavo dediščine. Za poseg v dediščino se štejejo vsa dela,
dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in
uporabo dediščine, dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo,
zlasti pa vse spremembe dediščine, dela pri njenem vzdrţevanju in uporabi,
premeščanje dediščine in njenih delov, dejavnosti in ravnanja, ki se izvajajo v zvezi z
dediščino ali neposredno z njo, ter iskanje arheoloških ostalin in raziskave dediščine.
(ZVKD-1, 3. člen)
Zavod s kulturnovarstvenimi pogoji določi zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja ali drugo projektno dokumentacijo, potrebno za
izvedbo posegov, in zahteve glede strokovne usposobljenosti izvajalcev
specializiranih del. Ti pogoji se določijo za poseg v registrirano nepremično dediščino,
poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika. (ZVKD-1, 29. člen)
Za izdajo kulturnovarstvenega soglasja je treba k vlogi pridobiti gradbeno dovoljenje,
priloţiti projektno dokumentacijo, če za poseg ni potrebna pridobitev gradbenega
dovoljenja, pa se mora k vlogi predloţiti idejna zasnova. Lahko se zahteva, da se
predloţi tudi dokazilo o strokovni usposobljenosti izvajalcev specializiranih del.
Soglasje je izdano, ko je konservatorski načrt potrdila pooblaščena oseba zavoda in
ko organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, izda dovoljenje, v katerem je
kot del projektne dokumentacije določen konservatorski načrt. Soglasje se zavrne le,
če je poseg v neskladju s kulturnovarstvenimi pogoji. (ZVKD-1, 30. člen)
3.4.1

Varstvo dediščine v razvojnih načrtih in planih

V pripravo plana je treba vključevati ukrepe varstva dediščine. Upoštevanje varstva
je treba zagotoviti v vseh fazah priprave, še posebej tistih, ki so neposredna podlaga
za izdajanje soglasij za posege v dediščino. Varstvo se v postopkih priprave in
sprejemanja plana zagotavlja (ZVKD-1, 74. člen):
z upoštevanjem aktov o razglasitvi nepremičnih spomenikov, registriranih
arheoloških najdišč in aktov po varstvenih območjih dediščine;
s presojo vplivov na dediščino, in sicer v okviru presojanja vplivov na okolje na
podlagi predpisov varstva okolja;
z upoštevanjem smernic in mnenj v postopku priprave prostorskih aktov.
Obvezne sestavine prostorskih aktov (75. člen, ZVKD-1): za varstvena območja
dediščine se ohranitev dediščine obvezno upošteva v prostorskih aktih, ki imajo
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neposreden vpliv na dediščino in njeno varstvo, ter v prostorskih ukrepih, izdanih na
podlagi predpisov o urejanju prostora.
3.4.2

Konservatorski načrt za prenovo

Je obvezni sestavni del podrobnega prostorskega akta, ki je podlaga za celovito
prenovo območja naselbinske dediščine, kulturne krajine ali območja druge
dediščine, ki je značilen del prostora in grajenih struktur spomeniškega območja ali
varstvenega območja dediščine. Z njim se določijo pogoji razvoja in omejitve z vidika
varstva po enotah urejanja prostora. (ZVKD-1, 78. člen)
3.4.3

Javna sluţba varstva

Dejavnost javne sluţbe varstva izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine, drţavni in
pooblaščeni muzeji, izvajalci lokalnih javnih sluţb varstva dediščine in upravljavci
dediščine. Natančen obseg izvajanja javne sluţbe v določenem obdobju se določi v
sklepu ali v pogodbi o financiranju v skladu z zakonom, ki ureja uresničevanje
javnega interesa za kulturo. (ZVKD-1, 81. člen)
3.5 ZAKON O UREJANJU PROSTORA
Načrtno urejanje prostora se zagotavlja z načrtovanjem bodočih prostorskih ureditev,
zato je glavna vsebina tega zakona definiranje instrumentov prostorskega
načrtovanja (prostorskih aktov) ter določanje pravil za njihovo pripravo in sprejem.
Prostorsko načrtovanje je utemeljeno in smotrno le, če so podani pogoji, ki
zagotavljajo čim večjo stopnjo zanesljivosti uveljavljanja in izvedbe načrtovanih
prostorskih ureditev. Predmet tega zakona morajo biti tudi ukrepi, ki omogočajo, da
se načrtovane prostorske ureditve realizirajo v čim večji meri in brez nepotrebnih
zapletov. (Uvodna pojasnila k ZUreP-1, 2003. str. 29)
Pogosto se dogaja, da se sektorske razvojne odločitve posamezne dejavnosti v
prostoru omejujejo ali so celo v nasprotju s sicer legitimnimi interesi razvoja drugih
dejavnosti. Pogosto pa škodujejo tudi javnim koristim, zlasti varovanju naravnih
resursov in drugih vrednot človekovega okolja. Ker so prostorski akti splošni pravni
akti, njihove rešitve vedno rezultirajo v določene zahteve, prepovedi, zapovedi glede
ravnanja s prostorom na določenem območju. Skratka, v prostorskih aktih se
oblikujejo pravni reţimi za varovanje in rabo prostora, zato morajo biti v prostorskih
aktih ti interesi oziroma zahteve usklajeni. Ni namreč dopustno, da bi na enem mestu
(na primer parceli) veljala dva pravna reţima, ki bi se med seboj izključevala.
(Uvodna pojasnila k ZUreP-1, 2003, str. 30)
Med cilji prostorskega razvoja Slovenije sta za področje naravne in kulturne dediščine
pomembna (Predlog Prostorske strategije, 2003, str. 20):
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Povečanje konkurenčnosti z usmerjanjem prostorskega razvoja na način, ki
omogoča nastajanje največjih pozitivnih učinkov za prostorsko uravnoteţen in
gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in
kulturnega okolja ter ki zagotavlja racionalno rabo prostora in varnost
prebivalstva.
Krepitev naravne in kulturne raznovrstnosti kot temelj kakovostne nacionalne
prepoznavnosti; ohranjanje naravnih sestavin in naravnih procesov kot
bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja; vzpostavitev omreţja
naravnih vrednot in kakovostnega bivalnega okolja; vključevanje biotske
raznovrstnosti in dediščine kot razvojnega dejavnika v urejanju prostora.
3.6 ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj, ki obravnava in
z javnimi koristmi usklajuje različne potrebe in interese razvoja na področjih varstva
okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorsko ureditev
je treba načrtovati tako, da se omogoča (3. člen ZPNačrt):
trajnostni razvoj,
učinkovito in gospodarsko rabo zemljišča,
kakovostne bivalne razmere,
prostorsko usklajeno razmestitev za različne dejavnosti v prostoru,
prenovo obstoječega,
ohranjanje prepoznavnih značilnosti,
sanacijo degradiranega prostora,
varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,
celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko,
zagotavljanje zdravja prebivalstva,
dostop do objektov in njihovo uporabo tudi funkcionalno oviranim osebam,
kot je skladno z zakonom,
obrambo drţave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Zakon govori tudi o celoviti prenovi na območjih kulturne dediščine. Tako v drugem
členu navaja, da je celovita prenova zbir različnih dejavnikov, s pomočjo katerih se z
ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšajo funkcionalne, tehnične, prostorskooblikovalne, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere na
določenem območju. Z njimi se ponovno zagotovi ohranitev grajenih struktur in oţivi
urbana in druga območja. Celovita prenova se na območjih kulturne dediščine izvaja
ob ohranjanju prepoznavnih značilnosti prostora in kulturnih vrednot naravnega
območja.
Pri prostorskem načrtovanju se prostorske ureditve in posegi usmerjajo in načrtujejo
tako, da se pri tem ohranjajo in prenavljajo območja in objekti obstoječe kulturne
dediščine, še posebej naselbinske. Prenova urbanih in drugih območij ter
upoštevanje vrednot in razvojnih potencialov dediščine sta ključna inštrumenta
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celostnega ohranjanja kulturne dediščine za pripravo prostorskih aktov. (ZPNačrt, 9.
člen)
3.6.1

Prostorski akti

Prostorske ureditve se načrtujejo s prostorskimi akti. Z njimi se določajo usmeritve v
zvezi s posegi v prostor, vrste moţnih posegov ter pogoji in merila za njihovo
izvedbo. Med prostorskimi akti ločimo drţavne, občinske in medobčinske prostorske
akte. Drţavna prostorska akta sta drţavni strateški prostorski načrt in drţavni
prostorski načrt, občinska pa občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski
načrt. Občina lahko sprejeme tudi strateški del občinskega prostorskega načrta kot
občinski strateški prostorski načrt, ki v takem primeru velja kot samostojen prostorski
akt. Medobčinski prostorski akt pa je regionalni prostorski akt. Vsi ti akti so med
seboj povezani in soodvisni. Tako drţavni prostorski načrt na sme biti v nasprotju z
drţavnim strateškim prostorskim načrtom, regionalni prostorski načrt ne sme biti v
nasprotju z drţavnimi, občinski pa ne v nasprotju z drţavnimi, regionalnim in
občinskim strateškim prostorskim načrtom. Občinski podrobni prostorski načrt mora
biti skladen z občinskim prostorskim načrtom. (14. in 15. člen ZPNačt)
3.6.2

Pristojnost drţave pri prostorskem načrtovanju

V drţavni pristojnosti se poleg ciljev prostorskega razvoja drţave določijo izhodišča in
usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev na vseh ravneh. Pristojnost drţave je
tudi načrtovanje prostorskih ureditev drţavnega pomena in izvajanje nadzora nad
zakonitostjo prostorskega načrtovanja občin. (11. člen ZPNačrt)
3.6.3

Pristojnost občine pri prostorskem načrtovanju

Občina je pristojna za določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, rabe
prostora ter pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih
ureditev lokalnega pomena. (11. člen ZPNačrt)
3.7 ZAKON O LJUBITELJSKI KULTURI
S tem zakonom je RS ustanovila Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti kot javni
sklad z namenom, da nanj prenese izvedbe nacionalnega kulturnega programa. V
zakonu je predstavljeno delovanje drţave na področju ljubiteljske kulture, ki
zagotavlja strokovno pomoč za razvoj ter sofinanciranje tistih programov, ki so v
skladu z merili določeni na podlagi nacionalnega kulturnega programa in presegajo
lokalni pomen.
Lokalne skupnosti pa zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje društev, skupin in
posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe, ter sredstva za njihove
programe, ki so lokalnega pomena. Opisuje tudi naloge Sklada RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti. Sklad ima v svoji sestavi območne izpostave, ki opravljajo naloge
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sklada za območje, za katerega so organizirane. (Zakon RS o skladu za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (ZLSKD), Ur. l RS, št. 1-6/1996)
Ostali predpisi s področja varovanja kulturne dediščine:
Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS 96/02)
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v druţbeni lastnini (Ur. l. RS
89/99,107/99,63/07 Odl. US.)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS 16/2008)
Zakon o kobilarni Lipica (Ur. l. RS, 107/06)
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. l. RS 57/96)
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. l. RS 17/81)
Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (Ur. l.
RS, 126/03)
Uredba o vzpostavitvi muzejske mreţe za izvajanje javne sluţbe na področju
varstva premične kulturne dediščine in določitvi drţavnih muzejev
(Ur. l. RS, 97/00, 103/00, 105/01)
Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Ur. l. RS, 73/00)
Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne sluţbe
na področju varstva kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 113/00)
Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja (Ur. l. RS,
113/00)
Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 25/02)
Pravilnik o zvrsteh protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (Ur. l.
RS, 34/04)
Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne
dediščine (Ur. l. RS, št. 48/04, 106/04)
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene
v dejavnosti s področja varstva kulturne dediščine (Ur. l. RS 31/96)
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3.8 VPLIV KULTURNE POLITIKE NA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
V nacionalnem poročilu o kulturni politiki Slovenije iz leta 1997 je bilo med drugim
govora o vplivu kulturne politike na kulturno dediščino in razvoj varstva dediščine.
Gre predvsem za vpliv kulturne politike na razvoj spomeniškovarstvene, muzejske in
arhivske dejavnosti ter na razmerje javnih oblasti do zavodov (muzejev in arhivov).
Pristojnost varstva naravne in kulturne dediščine se je v letu 1995 prenesla na
Ministrstvo za okolje. Tako je varstvo naravne dediščine postalo del varovanja okolja.
Pojavi se vprašanje, kako se je varstvo naravne dediščine začelo ločevati od področja
kulture.
Druga svetovna vojna je kulturnim spomenikom prizadejala veliko škodo. Uničeni,
poškodovani in izropani so bili predvsem gradovi. V okviru nacionalizacije in
zaplembe zasebnega premoţenja je bil ustanovljen tudi Federalni zbirni center. Ta je
dopuščal, da so se z dragoceno opremo okoristili novi oblastniki, zato so si ljudje
ustvarili odklonilen odnos do strokovnih sluţb, ki naj bi v imenu drţave skrbele za
dediščino. Ţe med vojno je 8. 9. 1944 v časopisu odporniškega gibanja Slovenski
poročevalec izšel članek Varujmo kulturne vrednote. V njem avtor govori o
»razumljivem besu borca, ki poţge ali razruši grad«, hkrati pa poziva k ohranitvi
narodne zgodovine, ki je povezana z ohranitvijo samostanov, gradov, mestnih hiš in
cerkva, ter opozarja na moţnost, da bo po vojni vse to v duhovni uţitek in gmotno
korist vseh.
Spomeniška stroka je skušala po vojni preprečiti povezovanje socialnega boja in
odnosa do kulturnih spomenikov. Poudarjala je uporabno vrednost gradov kot
pomembnih stavbnih kompleksov, ki lahko dobijo novo druţbeno koristno funkcijo.
Varovanje naj bi se osredotočilo na pribliţno petdeset gradov, vendar je bilo
dejansko število manjše. Nastopil je najbolj kritičen čas v njihovi zgodovini, izgubili so
svoje gospodarsko zaledje in svojo dotedanjo funkcijo.
Kljub temu, da je bila Cerkev pomemben del slovenske kulturne dediščine, predvsem
zaradi svoje vloge, pa se za sakralno dediščino ni skrbelo. Opozorila strokovnjakov o
pomenu te dediščine so takrat naletela na politični pragmatizem, ki je videl v obnovi
cerkva predvsem izboljševanje razmer za delovanje Cerkve. Sicer pa je v vsesplošni
povojni revščini dediščino najbolj ogroţal zob časa in bil tako največji zaveznik
idejnopolitičnih predsodkov. Stroka je ves čas poudarjala, da funkcionalna raba ne
sme škodovati spomeniškim lastnostim in pričevalnosti. Pozneje pa je začela posebno
pozornost posvečati posebni zvrsti kulturne dediščine – etnološki dediščini, predvsem
domačijam ter vaškim in kmečkim naseljem. S pomočjo prvih pravilnikov, ki so
ustvarili reţime za varovanje dediščine, se je ohranila večina starih mestnih jeder.
(po Čopič, 1997, str. 135–137)
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Slika 1: Štiri različno vodena obdobja kulturne politike po drugi svetovni
vojni

1
PARTIJSKO VODENA
KUTLURNA POLITIKA

3

2
SAMOUPRAVNO
OBDOBJE
(do razpada
Jugoslavije)

DRŢAVNO VODENA
KULTURNA POLITIKA

4
OBDOBJE
PARLAMENTARNE
DEMOKRACIJE
(še danes)

Vir: po Čopič in Tomc, 1997, str. 144.

Novi reţimi za varovanje dediščine so prinesli nova obligacijska razmerja tako s strani
posameznikov kot tudi s strani institucij. Odprl se je nov pogled na pomen varstva
dediščine. Sprva je bilo varstvo omejeno le na fizično zaščito spomenikov pred
propadanjem in spremembami, ki jih prinaša sodoben način ţivljenja. Sodobno
varstvo dediščine pa poudarja pomen povezovanja, nadgrajevanja in sodelovanja
posameznih strok kot so urbanizem, arheologija, arhitektura, zgodovina, umetnostna
zgodovina, etnologija in tehnika. V primerjavi s preteklimi načini se sodobno varstvo
širi tudi z obsegom sodelovanja – od stroke, lokalnih skupnosti k civilnemu
prebivalstvu predvsem pri raziskovanju, posegih, ki se izvajajo na posameznih
stavbah, odločanju in iskanju novih rešitev v zvezi z varstvom dediščine.
»Odnos politike do kulture tudi v demokratični drţavi ni brezkonflikten. Politika v
demokraciji pojmuje svojo vlogo kot urejanje javnih zadev v skupno dobro.
Razhajanja se pojavijo pri uresničevanju idej, kajti vsebina skupnega dobra je
odvisna od konkretnih druţbenozgodovinskih razmer, od vsakokratnega pogleda na
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svet, od ideologij. Pojavi se vprašanje, po katerih načelih naj bi se ravnala politika v
odnosu do kulture. Demokratična drţava kot instrument sodobne politike mora kulturi
priznati avtonomijo. Kultura se namreč razvija po lastnih zakonitostih. Največ
moţnosti za vplivanje na kulturno dogajanje ima drţava na področju financiranja.
Oblast odloča, kako bo podpirala ohranjanje kulturne dediščine. Tukaj se razkriva
koncept vodenja kulturne politike in pokaţe, kaj se aktualnemu ministrstvu zdi
bistveno. Določitev prednostnih nalog je nedvomno pravica oblasti. Kljub temu pa ne
sme postati sredstvo kakršnegakoli pritiska. Nenazadnje, naloga politike je, da
kultura postane javno dobro.« (Bernik, 2007, str. 21–22)
3.8.1

Pravna ureditev varstva naravne in kulturne dediščine

»V Sloveniji so se sistem, organizacija in terminologija na tem področju spreminjali in
razvijali skupaj z razvojem stroke in s spremembami druţbenopolitične ureditve, na
katere področje kulture ni moglo bistveno vplivati. Zakonska ureditev je bila v
posameznih obdobjih diametralno različna. To pa kaţe na nemoč zakonodajalca, ki bi
lahko uveljavil učinkovite in trajne rešitve. Problemi, ki so s pravno ureditvijo
povezani, se nanašajo na pridobitev statusa dediščine, pomanjkanje evidenc o njej,
pretirana decentralizacija in pomanjkanje enotne metodologije varstva dediščine ter
nespoštovanje pravic in dolţnosti lastnikov dediščine«. (Čopič, 1997, str. 141)
Zakon iz leta 1999 je bilo zaradi pomanjkljivosti treba spremeniti in posodobiti ves
sistem varstva dediščine. Ob predstavitvi zakona je prejšnji minister za kulturo Vasko
Simoniti dejal, da je cilj novega zakona vzpostaviti in pri tem skrbeti za primerno
obnovo, uporabo in oţivljanje kulturne dediščine. Dediščina je z novim zakonom
dobila novo vlogo v razvojnih in prostorskih načrtih. Prej je bila varovana na podlagi
vpisa v register, po novem zakonu pa sam vpis v register nima pravnih posledic. Z
ustreznim dokumentiranjem in raziskavami so tako določena varstvena območja, ki
se obvezno vključujejo v prostorsko in drugo načrtovanje.
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4 DRŢAVNE IN LOKALNE SLUŢBE TER ZAVODI S PODORČJA
VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE
Na ravni drţave varstvo kulturne dediščine izvajata:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in
Direktorat za kulturno dediščino Slovenije.
Njuna naloga je sodelovanje pri prostorskem načrtovanju in v upravnih postopkih, ki
se navezujejo na graditev objektov, pri določanju pogojev ter pri dajanju soglasij,
mnenj in smernic v zadevah s področja varstva okolja, naravne in kulturne dediščine.
Cilj tega sodelovanja je zagotoviti usklajen in vzdrţen prostorski razvoj.
Javna sluţba varstva nepremične dediščine
Javno sluţbo varstva nepremične dediščine izvajajo zavodi, muzeji, izvajalci javnih
sluţb varstva dediščine in njeni upravljavci.
Javna sluţba obsega:
identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje, raziskovanje,
ohranitev dediščine;
preprečevanje škodljivih vplivov in upravljanje dediščine;
skrb za dostop do dediščine in informacij, ki so z njo povezane;
predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje oziroma širjenje zavesti o njej.
Nadzor nad izvajalci javne sluţbe izvaja ministrstvo. Če svoje sluţbe ne opravljajo v
skladu s predpisi, jim ministrstvo določi rok za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti. Če jih po preteku roka ne odpravijo, ministrstvo razreši poslovodni
organ, organizatorja upravljanja, izvajalca javne sluţbe ali pa odredi prenehanje
javnega pooblastila. (ZVDK-1, 81. in 82. člen)
Lastniki in varovanje dediščine (38. člen ZVKD-1):
Lastnik mora spomenik varovati v sorazmerju s svojimi zmoţnostmi. Zmoţnosti,
koristi in ugodnosti iz tega člena se presojajo v okviru obdavčljivega premoţenja
oziroma obdavčljivega prihodka. Zavod lastniku z odločbo odredi delno ali celotno
izvedbo določenih ukrepov za izvedbo varovanja. V primeru neupravičenega
neupoštevanja odločbe, ki ogroţa vrednote spomenika ali njegovo uporabo, lahko
zavod sam izvede varovanje. V takšnem primeru lahko zavod od lastnika terja
povrnitev sorazmernega dela stroškov, ki bi jih moral nositi lastnik. Za povrnitev
stroškov ima drţava, pokrajina ali občina, ki je financirala izvedbo varovanja, pravico
uveljavljati obligacijskopravni zahtevek proti lastniku. Pri presoji sorazmernosti po
prvem in drugem odstavku je treba upoštevati tudi koristi in ugodnosti, ki izvirajo iz
statusa spomenika. Lastnik se ne more sklicevati na obremenitve zaradi zvišanih
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stroškov varovanja, ki so nastali zaradi opustitve varovanja in rednega vzdrţevanja
po tem ali po drugem zakonu. Podatke o obsegu obdavčljivega premoţenja in
obdavčljivega prihodka posreduje lastnik spomenika.
4.1 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Je javni zavod, drţava ga ustanovi za opravljanje javne sluţbe varstva nepremične
dediščine. Na podlagi javnega pooblastila zavod izdaja kulturnovarstvene pogoje in
soglasja za posege v dediščino, vodi evidenco raziskav, izdaja odločbe o arheološkem
najdišču in lastniku spomenika odredi izvedbo določenih ukrepov varstva spomenika.
»V okviru ministrstva za kulturo deluje na področju konservatorstva in
restavratorstva. Zdruţuje umetnostne zgodovinarje, arheologe, arhitekte, etnologe,
kiparje, slikarje in številne druge strokovnjake v sedmih območnih enotah po vsej
drţavi ter v Restavratorskem centru. Cilj zavoda je ohranjati, varovati in širši javnosti
vzbujati zanimanje ter skrb za slovensko kulturno dediščino.« (Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine, 2008)
Območne enote Zavoda:
Ljubljana,
Celje,
Kranj,
Maribor,
Nova Gorica,
Piran in
Novo mesto.
»Zavod in območne enote so pristojne za izdajanje kulturnovarstvenih pogojev in
soglasij, ki so potrebna za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov, za
gradnjo oziroma montaţo tehnoloških in tehnološko-proizvodnih naprav ter za
izvajanje del, ki začasno ali občasno vplivajo na reţim varstva, ohranjanja in
vzdrţevanja nepremične dediščine. Poleg tega pa zavod pripravlja tudi smernice s
področja dediščine v postopkih sprejemanja prostorskih in planskih aktov in druge
naloge, ki izhajajo iz Zakona o varstvu kulturne dediščine.« (Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine, 2008)
Poleg nalog, ki jih opravlja kot javna sluţba, pa je zavod zadolţen še za naslednje:
sodeluje pri pripravi strategije varstva dediščine in predlaga ukrepe za njeno
izvedbo,
predlaga vpis nepremične dediščine v register,
pripravlja predloge za razglasitve nepremičnih spomenikov,
analizira in vrednoti prostor za prikaz vrednosti dediščine v prostoru,
pripravlja gradiva za smernice in mnenja v postopkih priprave planov,
sodeluje z drţavnimi organi in jim nudi strokovno pomoč pri postopkih v zvezi
s stvarmi z domnevo dediščine,
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sprejme načrt izvedbe predhodnih raziskav območij prostorskih aktov,
sodeluje pri varstvu dediščine v primeru oboroţenega spopada in pri varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
opravlja revizijo konservatorskih načrtov,
sodeluje z upravljavci spomenikov pri pripravi predlogov načrta upravljanja,
izdaja mnenja o plačilu in višini nadomestila za omejevanje gospodarskega
izkoriščanja spomenikov,
pripravlja strokovne podlage za upravne postopke,
ministru predlaga sprejem podzakonskih aktov,
oblikuje metode in standarde za ohranitev dediščine,
zagotavlja izpopolnjevanje in usklajuje potrebe po izobraţevanju kadrov,
opravlja strokovni nadzor nad raziskavami,
sodeluje z lastniki in jim posreduje pojasnila, nasvete in navodila,
sodeluje pri izvajanju strokovnih izpitov za področje varstva nepremične
dediščine,
opravlja nadzor nad posegi v dediščino.
4.2 DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO
»Direktorat opravlja upravne naloge s področja kulturne dediščine, spremlja razvoj
celovitega sistema varstva kulturne dediščine in pripravlja sistemske rešitve za
varstvo dediščine, vodi register ter zagotavlja razvoj informacijskega sistema in
dokumentiranja kulturne dediščine. V direktoratu se opravljajo skupne in posebne
naloge.« (Ministrstvo za kulturo, 2009)
Skupne naloge direktorata:
priprava strokovnih podlag in predpisov ter spremljanje notranje in evropske
zakonodaje s področja dela direktorata,
spremljanje vidikov razvoja s področja delovanja direktorata,
sodelovanje z domačimi in mednarodnimi vladnimi in nevladnimi strokovnimi
organizacijami, zdruţenji in njihovimi delovnimi ali strokovnimi telesi ter s
posamezniki,
sodelovanje z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva ter
drţavnimi in mednarodnimi organi v okviru skupnih projektov,
priprava predlogov gradiv za obravnavo Vade RS, Drţavnega zbora RS ter
delovnih in svetovalnih teles Evropske komisije in Sveta Evropske unije,
priprava in usklajevanje razvojnih projektov ter meril za (so)financiranje
kulturnih programov in projektov,
sodelovanje v organih upravljanja drţavnih in javnih zavodov in skladov ter v
projektnih skupinah,
pokrivanje evropskih namenskih programov za kulturo s področja varstva
kulturne dediščine, izvajanje postopkov in spremljanje projektov, financiranih
iz evropskih strukturnih skladov,
sodelovanje pri projektih in vidikih regionalizacije,
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vodenje dejanj v upravnem postopku,
sprotno in periodično ocenjevanje namena zakonitosti, gospodarnosti,
učinkovitosti in smotrnosti porabe javnih sredstev,
vodenje evidenc, sodelovanje pri oblikovanju skupnih podatkovnih baz in
komuniciranje z javnostjo po predpisanih pravilih.
Posebne naloge direktorata:
oblikovanje politike in strategije varstva kulturne dediščine ter njeno izvajanje,
ohranjanje in razvoj kulturne raznolikosti Slovenije,
vključevanje dediščine v gospodarski razvoj za spodbujanje trajnostnega
razvoja,
povečevanje identifikacijskega in vzgojnega potenciala kulturne dediščine,
spremljanje in izvajanje določb mednarodnih pogodb s področja varstva
kulturne dediščine,
zagotavljanje delovanja in nadzora nad izvajanjem programov dejavnosti
javne sluţbe,
koordiniranje in zagotavljanje varovanja dediščine v prostoru,
vključevanje v sistem varstva dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami
ali ob morebitnem oboroţenem spopadu,
upravljanje kulturnih spomenikov v lasti drţave,
koordiniranje izobraţevanja, izvajanje strokovnih izpitov in podeljevanje
strokovnih nazivov,
izdajanje dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine,
izdajanje potrdil za oprostitev uvoznih dajatev,
izdaja mnenj o uveljavljanju predkupne pravice drţave na drţavnih
spomenikih,
obveščanje javnosti o vsebini, pomenu in vlogi varstva kulturne dediščine,
zagotavljanje dostopnosti celovitih informacij o kulturni dediščini,
pripravljanje odločitev v upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih
sredstvih zoper upravne akte, ki jih izdajata Inšpektorat za kulturo in medije
ter Arhiv RS na področjih kulturne dediščine.
4.3

CENTER ZA KONSERVATORSTVO

Naloge centra po 85. členu ZVKD-1 zajemajo:
skrb za razvoj in usmerjanje stroke,
vodenje in izvajanje predhodnih raziskav spomenikov,
pripravljanje konservatorskih načrtov za spomenike v lasti drţave,
izdelovanje konservatorsko-restavratorske projektne dokumentacije za
zahtevne in manj zahtevne projekte,
načrtovanje, vodenje in izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov na
spomenikih in spomenikih v lasti drţave, ki se financirajo iz drţavnega
proračuna, namenjenega kulturi,
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sodelovanje pri presoji in skrbi za materialno stanje dediščine in spomenikov,
izvajanje raziskovalnih projektov s področja varstva,
sodelovanje z drţavnimi organi in nudenje strokovne pomoči,
zagotavljanje dokumentacije za opravljanje dejavnosti,
izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja ter prakse,
izvajanje programov usposabljanja in vseţivljenjskega učenja s področja
konservatorsko-restavratorske dejavnosti ter upravljanje nepremičnih
spomenikov, ki niso v lasti drţave,
skrb za razvijanje zavesti javnosti o konservatorsko-restavratorski dejavnosti,
upravljanje nepremičnih spomenikov v lasti drţave,
pripravljanje konservatorskih načrtov za spomenike, ki niso v lasti drţave,
izvajanje raziskovalnih in drugih projektov s področja varstva, ki se financirajo
na podlagi pogodb,
opravljanje nalog s področja preventivne arheologije.
4.4 DRŢAVNI MUZEJ
Drţavni muzej je javni zavod. Drţava ga ustanovi z namenom zagotoviti varstvo
premične dediščine drţavnega pomena. Muzej deluje na podlagi akta o ustanovitvi, ki
ga sprejme vlada.
Drţavni muzej kot drţavno javno sluţbo opravlja naslednje naloge (ZVKD-1, 91.
člen):
identificira, dokumentira, interpretira, proučuje, vrednoti premično dediščino
ter jo predstavlja javnosti,
zbira in izvaja akcesijo ter inventariziranje premične dediščine,
pripravlja predloge za razglasitev premičnih spomenikov,
usklajuje vpis premične dediščine v register,
varuje in hrani zbirke drţavnega pomena,
pripravlja in izvaja konservatorsko-restavratorske postopke na premični
dediščini,
nadzira varstvo premičnih spomenikov in nacionalnega bogastva zunaj
muzejev,
svetuje lastnikom dediščine,
razstavlja muzejske zbirke,
raziskuje premično dediščino in njeno varstvo po naročilu ministrstva,
izvaja programe izobraţevanja, pripravništva, izpopolnjevanja, prakse in
razvijanja zavesti o dediščini,
izvaja lahko tudi programe usposabljanja in vseţivljenjskega učenja v zvezi z
dediščino, ki ni financirana iz drţavnega proračuna
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4.5 NEVLADNE ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA
Status nevladne organizacije se pridobi na podlagi zakona, ki ureja uresničevanje
javnega interesa za kulturo, in ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo delovanje
društev. Ta status lahko pridobi pod enakimi pogoji tudi cerkev ali druga verska
skupnost, ki deluje na področju kulturne dediščine v javno korist, in sicer ob
predpostavki, da ima lastno pravno osebnost. (ZVKD-1, 107. člen)
Pravice nevladne organizacije (ZVKD-1, 108. člen): dajanje mnenj in predlogov za
rešitve vprašanj varstva; sodelovanje v posvetovalnih telesih ministrstva, pokrajin in
občin; sodelovanje v postopkih priprave strategije in drugih strateških dokumentov
drţave, pokrajin in občin, ki zadevajo varstvo in ohranitev dediščine; opravljanje
drugih nalog s področja varstva na podlagi javnih razpisov.
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5

KULTURNA DEDIŠČINA OBČINE

Dediščina je del naše zgodovine, zato jo moramo ohranjati. Vsako ţivo bitje za seboj
pusti svoj pečat, ki priča o njegovem ţivljenju in delovanju v preteklosti. Tako je kolo
časa tudi v Šaleški dolini zarisalo pot, katere sledi so vidne še danes. Kljub mnogim
poţigom in turškim vdorom se je v Velenjski kotlini ohranila bogata kulturna
dediščina, predvsem nepremična. Čeprav je Velenje mlado mesto, segajo njegove
korenine v leto 1250, ko je bilo območje Velenja prvič omenjeno, v dokumentih pa je
kot trg zaţivelo 14 let kasneje.
Šaleška kotlina je bila v srednjem veku znana predvsem kot »Dolina gradov«, saj jih
je bilo preko dvajset. Kar nekaj teh gradov je vse do danes ohranilo svojo podobo,
med drugim tudi grad Wallan ali Velenjski grad. Njegova podoba je ostala skoraj
nespremenjena in velja za enega najlepše ohranjenih gradov pri nas. Ostaline gradov
lahko vidimo še danes, samo v neposredni bliţini mesta jih je ohranjenih kar sedem.
Leta 1801 je v mestu izbruhnil velik poţar, ki je upepelil celoten stari trg, skupaj s
cerkvijo sv. Marije. Tedanje Velenje je bilo le majhen trg, ki je leta 1889 štel vsega
364 prebivalcev. Močnejši gospodarski razmah pa je doţivelo šele konec 19. in v
začetku 20. stoletja, ko so v njegovi bliţini odprli premogovnik.
Najprej pa se je morala celotna dolina prebiti skozi prenoviteljski čas nacionalizacije,
agrarne reforme, kolektivizacije, industrializacije in ukrepov drţavnocentralističnega
sistema v letih med 1945 in 1950. V času tako imenovane petletke je postajal vse
dragocenejši velenjski lignit, prihajali so novi delavci in potrebnih je bilo vedno več
stanovanj. Kot moderno socialistično mesto pa je bilo Velenje zgrajeno po letu 1954,
ko je število prebivalcev začelo čedalje bolj naraščati. Letos ob 50. obletnici mesta,
pa je Velenje po velikosti in številu prebivalstva peto največje mesto v Sloveniji.
5.1 PREDSTAVITEV OBČINE
Velenje je upravno, politično in gospodarsko središče Šaleške doline, razmeščeno na
njenem jugovzhodnem in osrednjem delu, na obeh bregovih reke Pake in na terasah
severno od nje. Zaradi hitrega razvoja in širitve po 2. svetovni vojni je danes vanj
vključenih tudi več nekdaj samostojnih naselij: Pesje, Stara vas, Šalek, Konovo,
Preloge, zaselek Straţa, ki je prej spadal k Podkraju pri Velenju, in v zadnjem času
pravzaprav tudi del zaselka Selo, ki sicer spada k Paki pri Velenju.
»Mesto Velenje je bilo zgrajeno po dosledno uresničenem prostorskem načrtu in je
leta 1999 prejelo naziv najbolj urejenega evropskega mesta s certifikatom za
doseţeno odličnost kot edino urejeno in cvetoče rudarsko mesto v Evropi. V zasnovi
Velenja so upoštevana načela, znana ţe iz prvih vrtnih mest, v njem so smotrno
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razporejena območja za različne dejavnosti, opazne pa so tudi jasne meje
urbaniziranega in naravnega prostora. Pozidava ostaja znotraj ureditvenih območij
naselja in se ne zajeda v krajino. Velenje je primer celovitega urejanja prostora, kar
pa ne velja za vsa slovenska mesta in druga naselja.« (Blaganje, 2007, str. 74–75)
»Večina prebivalcev Slovenije še danes ob omembi mesta Velenje pomisli na mesto,
ki je nastalo po drugi svetovni vojni oziroma na mesto, ki nima svoje preteklosti;
mesto, ki je brez duhá, mesto, v katerem ţivijo sami priseljenci od blizu in daleč ali
na mesto, ki se je v naši bliţnji preteklosti imenovalo tudi Titovo Velenje. Današnje
Velenje je svojo podobo in svoj prepoznavni pečat zares dobilo šele po drugi svetovni
vojni, torej v obdobju socializma ter hitre industrializacije Šaleške doline. Za takšen
razvoj je bilo seveda potrebno marsikaj tudi ţrtvovati in ker dolina v svojih nedrjih
skriva velike zaloge premoga, so se takratni politiki odločili, da bodo na nek način
ţrtvovali tudi Šaleško dolino. Od tod izvira današnja podoba Velenja, nad katero
mnogi niso navdušeni. Vendar Velenje ni samo to, v sebi skriva marsikaj lepega; ima
bogato preteklost in tradicijo, ki je mnogi, ţal, ne poznajo.« (Velenje.org, 2005)
5.2 OBČINA IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
V Mestni občini Velenje poleg Urada za negospodarske dejavnosti občine in Urada za
okolje in prostor regije SAŠA (Savinjsko-Šaleške regije) ter komunalnega podjetja za
varstvo dediščine skrbijo še Turistično informativni center, Muzej Velenje in Muzej
Premogovništva, vsi pa seveda opravljajo delo varovanja pod okriljem območne
enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje.
5.3 UPRAVA
5.3.1

Dejavnosti uprave
V okviru pravic in dolţnosti samoupravne lokalne skupnosti opravlja upravne,
strokovne, organizacijske in druge naloge na področjih, določenih z zakonom
in odlokom.
Svoje delo opravlja samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov,
podzakonskih aktov, statuta občine in drugih občinskih predpisov.
Svoje delo opravlja po pravilih stroke. Pri tem mora ravnati nepristransko in ne
sme dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznikom, pravnim osebam
ali interesnim skupinam.
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5.3.2 Naloge uprave
V skladu s pooblastili izvršuje zakonske in podzakonske predpise, občinske
predpise ter druge sklepe, ki jih sprejemajo organi občinske uprave.
Skladno z zakonom izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov iz njene
pristojnosti.
Spremlja stanje druţbe na področjih, za katera je pristojna, in skladno s
sprejeto politiko skrbi za njen razvoj.
Vzpostavlja, vodi, vzdrţuje in povezuje zbirke podatkov in evidenc.
Spodbuja in usmerja druţbeni razvoj.
Zagotavlja opravljanje javnih sluţb.
Slika 2: Organigram uprave MOV

Vir: Mestna občina Velenje, 2009

5.4 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA MOV
Novo središče mesta Velenje je danes eden najlepših arhitekturnih spomenikov
moderne in je kot takšno tudi zaščiteno (Dom kulture, Delavski klub, Ljudska
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univerza, hotel Paka, občinska stavba, uprava Premogovnika Velenje, Zdravstveni
dom, t. i. Kristlov blok itd.). Med drugimi kulturnimi spomeniki v mestu ali njegovi
najbliţji okolici pa velja omeniti še razvaline gradu Ekenštajn, graščino Gorica ter vili
Bianco in Herberstein.
Poleg nepremične kulturne dediščine pa se v mestu nahaja tudi precej spomenikov.
»Med številnimi spomeniki v Velenju naj omenimo kip Josipa Broza Tita na osrednjem
velenjskem Titovem trgu, spomenik Onemele puške, kip Rudarja, kip "Mejaši brez
meja oroţij", kip Edvarda Kardelja, doprsni kip velenjskega rojaka pisatelja in
pedagoga Gustava Šiliha pred osnovno šolo Gustava Šiliha, kip Morska deklica pred
velenjskim Zdravstvenim domom, pred osnovno šolo Šmartno stoji spomenik borcu
Pohorskega bataljona in narodnemu heroju Alfonzu Šarhu – Iztoku, pred osnovno
šolo Miha Pintar Toledo je doprsni kip narodnega heroja Mihe Pintarja Toleda, kip
domačina Cirila Cesarja v velenjskem Sončnem parku.« (Velenje.org, 2005)
5.4.1

Profana stavbna dediščina

Sem spadajo različni tipi kmečkih hiš, kašč, kozolcev, gradov, poslopij. V Velenju je
pod profano stavbno dediščino zabeleţenih kar 62 enot. Najzanimivejše stavbe med
njimi so opisane v nadaljevanju.

GRAD VELENJE
Grad stoji na strmi kopi nad Velenjem in se ponaša s starostjo skoraj 700 let. Jedro
gradu izvira iz sredine 13. stoletja, današnja stavba pa je pričela dobivati svojo
podobo ţe v 16. stoletju. Gre za srednjeveško utrdbo z nizi renesančnih rondel in
stolpičev v obzidju. Dvorišče stanovanjskega trakta ima arkade, tlakovane hodne
površine in cisterno. V manjši meri je grad spreminjal svojo podobo vse do 18.
stoletja. Od notranje opreme je ostalo bore malo, v celoti pa se je ohranila njegova
arhitekturna podoba, z izjemo dviţnega mostu, ki so ga sredi 19. stoletja odstranili.
Velenjski grad sodi med najbolje ohranjene gradove na Slovenskem, katerih značilno
fiziognomijo je izoblikovala renesansa, zlasti z novimi obodnimi utrdbenimi
sestavinami. Po 2. svetovni vojni je grad postal drţavna last. Sprva so prostori sluţili
kot dom mnogim rudarjem, leta 1957 pa so ga začeli postopoma preurejati v muzej.
Sprva je bil tu Muzej slovenskih premogovnikov, nato se je zaradi širšega področja
preimenoval v Muzej Velenje, muzejska zbirka premogovništva pa se nahaja v
prostorih današnjega Muzeja Premogovnika Velenje. Grajsko notranje dvorišče danes
sluţi kot poročna dvorana, zunanje pa raznim kulturnim prireditvam.
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Slika 3: Velenjski grad

Vir: Enciklopedija Slovenije, 2009

GRAD ŠALEK
Po načinu gradnje sodeč je nastal v 12. stoletju, prvič se omenja leta 1287. Okoli leta
1770 ga je uničil poţar. Od gradu je ohranjen le večnadstropni trioglati obrambni
stolp, medtem ko so obodne sestavine porušene. V stenah so ohranjene okenske in
vratne odprtine. Razvalina, po kateri je dobila ime celotna dolina, je pomembna
zaradi svoje zgodovinske vloge, opazno dominantne lege in trioglatega stolpastega
jedra, ki je edini te vrste na slovenskih tleh.
Slika 4: Šaleški grad

Vir: lasten

GRAD TURN
Grad z romansko zasnovo in gotskimi elementi je bil prvič omenjen leta 1207. Na
njem so vidna znamenja mnogih predelav, večinoma iz 19. stoletja. Zanj so značilni
nepravilno oblikovani trakti, ki oklepajo notranje dvorišče. Grad je pomemben zaradi
svoje srednjeveške zasnove, saj sodi med redke srednjeveške grajske stavbe, ki so
se ohranile do danes.
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Slika 5: Grad Turn

Vir: Destinacije, 2003

GRAD ŠVARCENŠTAJN
Nahaja se na vzpetini v naselju Laze pri Velenju. Prvič je bil omenjen leta 1360,a
današnja stavba stoji na temeljih iz leta 1523. Tloris stavbe je pravokotnik s
stolpičastim prizidkom sredi daljše stranice in delno obzidanim dvoriščem. Stavba je
dvonadstropna in na dvoriščni strani opremljena s sekundarnimi arkadami. Posebno
dragocene sestavine so gotski vhodni portal, gotska klet in ostanki polţastega
stopnišča. Grad je značilen primer poznosrednjeveškega gradiča, ki je ohranil
dragocene arhitekturne prvine iz časa nastanka.
Slika 6: Grad Švarcenštajn

Vir: Jakič, 1995

RAZVALINE GRADU LIMBAR – LILINBERG
Gre za srednjeveško grajsko zasnovo, o kateri pravzaprav ni več sledu. Grad je
omenjan od sredine 13. stoletja. V njegovi neposredni bliţini je ohranjena romanska
cerkev, ki je verjetno nekdaj sluţila kot grajska kapela. Grad Limberg ostaja zaradi
pomanjkanja podatkov ena največjih ugank med šaleškimi arhitekturami.
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RAZVALINE GRADU EKENŠTAJN
Grad je bil prvič omenjen leta 1329. V 17. stoletju je bil zapuščen, ker so ob
njegovem vznoţju pozidali graščino Gorica. Iz ostalin je razvidno, da gre za grad
srednjeveškega izvora. Grajska zasnova je dvodelna in v starejšem delu kaţe ostanek
regularne pravokotne kastelne zasnove iz gotske dobe. Razvalina priča o tem, da se
je grad v svojem jedru naslanjal na romansko tradicijo.
Slika 7: Ostalina gradu Ekenštajn

DVOREC GORICA

Vir: Ţagar, 2008

Leţi na poloţni vzpetini in je pravni dedič razvaline Ekenštajn. Gre za enonadstropen
poznorenesančni dvorec pravokotnega tlorisa iz 17. stoletja. Prvotno je bila to
grajska pristava, ki pa je bila v letih 1853 do 1857 spremenjena v dvorec. Kljub
prezidavam je ohranila renesančne grebenaste oboke in svojo vrednost v
nespremenjeni tlorisni zasnovi in veduti. Danes ima značaj primestne vile.
Slika 8: Dvorec Gorica

Vir: Mestna občina Velenje, 2009

GRAŠČINA DOBROVA
Je nadstropna stavba pravokotnega tlorisa s štirikapno streho in ohranjenimi
historičnimi elementi: oboki, portalom, stavbnim pohištvom in elementi dekorativne
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poslikave. Dvor, ki je bil prvič omenjen leta 1415, je bil v začetku 17. stoletja
prezidan v graščino.

VILA BIANCA
Gre za dvonadstropno stavbo s stolpom, konzolnim pomolom in okrasno rezljanimi
balkoni. Zgrajena je bila v neogotskem slogu konec 19. stoletja. Pozidal jo je grof
Hubert d'Harnonourt Unverzagt, ki je bil tudi tedanji lastnik gradu Wallan. Zgrajena
je bila v duhu tedanjih fevdalnih dvorcev. Nosi značaj predmestne vile. Vila je
pomembna tako zaradi svoje vloge v prostoru, kjer zaznamuje stari trški ambient, kot
zaradi arhitekturnih ambicij, ki se kaţejo v zavestnem naslonu na tradicijo starih
fevdalnih stavb.
Slika 9: Vila Bianca

Vir: Mestna občina Velenje, 2009

VILA HERBERSTEIN
Predstavlja odličen tip primestne vile, zgrajena je bila okoli leta 1900. Obdaja jo
prečudovit vrt, ki je nastal okoli leta 1970. Gre za enonadstropno stavbo z razgibanim
tlorisom in slemeni, kovanimi okenskimi mreţami v pritličju in lesenim balkonom nad
vhodom. V notranjosti vile so v pritličju bogato kasetirani in profilirani leseni stropi, v
zgornjo etaţo pa vodi bogato stopnišče z balustradnimi orglami.
Slika 10: Vila Herberstein

Vir: Destinacije, 2004
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DOM KUTLURNE
Je mestni dom kulture, namenjen izvajanju kulturnih prireditev, simpozijev in
podobnega. Sezidan je bil leta 1959 na severozahodu Titovega trga. Sodi med
najkvalitetnejše, celostno zasnovane objekte povojne moderne arhitekture petdesetih
let 20. stoletja v Sloveniji.
Slika 11: Kulturni dom

Vir: Mestna občina Velenje, 2009

HIŠA – ŠALEK
Ta velika nadstropna kamnita hiša je nastala v začetku 19. stoletja. Zasnovana je
povsem v baročni tradiciji in je odličen primer kmečkega klasicizma. Ima arhitekturno
bogato opremljeno zunanjost. Glavna fasada je petosna z reprezentativnim klasičnim
portalom v srednji osi. Retrofasada se odpira z arkadami. Ima čopasto streho, krito z
opečnim zareznikom. Pomembna je zaradi svoje ambiciozne zasnove in se kot tako
imenovani kmečki dvorec uvršča med najpomembnejše arhitekture svoje vrste.
Arhitekturni detajli na zunanjosti pričajo o ekonomsko trdni kmetiji. Kot dom
premoţnega vaškega »gruntarja« je osnova za proučevanje razmerij in razslojenosti
na podeţelju.

MLIN NA DOMAČIJI LOKOVINA
Gre za nadstropen zidan mlin s somerno dvokapnico, krito z opeko. Nastal je na
prehodu iz 18. v 19. stoletje. Ohranjen je mlinski mehanizem za mletje pšenice in
koruze. Nad vhodom je prizidek za mlinarjevo sobo.

MARTJAKOVA KLET
Vrhkletna zidanica je kvadratastega tlorisa. Predstavlja tip zidanice s kletjo in
stanovanjem. Ohranjena je skromna arhitekturna členitev. Šotorasta streha je krita z
opečnim zareznikom.
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DOMAČIJA IN KOZOLEC BEVČE
Gre za večjo domačijo, ki leţi ob cesti na robu strnjenega naselja. Hiša je delno
lesena in delno zidana pritlična zgradba z oţjo stranico potisnjeno v pobočje. Nastala
je v 17. ali 18. stoletju, današnjo podobo pa je dobila v 19. stoletju. Dvokapna streha
je krita z bobrovcem. V zasnovi predstavlja tip dinamične hiše. Kozolec je bil zgrajen
1811., odlikuje pa ga lepo izdelana brana. Obe poslopji sta izjemnega pomena za
raziskovanja razvoja stavbarstva ter zanimive ekonomske rasti kmetije. Hiša sodi
med najpomembnejše stavbe svoje vrste na območju občine. Zaradi odprte kladne
konstrukcije je na njeni zunanjosti mogoče razbrati gradbeni razvoj.
Slika 12: Domačija v Bevčah

Vir: Mestna občina Velenje, 2009

DOMAČIJA ARNAČE
Gručasta domačija leţi ob vznoţju blagega pobočja. Sestavljajo jo predelana
stanovanjska hiša, kozolec in kašča. Kozolec ima tri pare oken, povezan pa je z
lesenimi klini in postavljen na kamnitih podstavkih. Na prečnem tramu je letnica
1831. Vrhkletna kašča podloţnega tlorisa je nastala v prvi polovici 19. stoletja. Kletni
del je kamnit, zgornji del pa je lesen, oklepa ga lesen gank. Streha je dvokapna, krita
z opečnim zareznikom. Stavba je pomembna zaradi svoje zasnove kot rariteta v
prostoru. Poleg tega pa ima poseben pomen kot dokument proučevanja socialne
razslojenosti na vasi.
Slika 13: Kašča na domačiji Arnače

Vir: Mestna občina Velenje, 2009
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HIŠA LIPJE
Domačija se nahaja v nekdaj močno razvitem vinogradniškem območju pod
Ramšakovim vrhom. V sklop domačije spadata hiša in gospodarsko poslopje.
Vrednost kulturnega spomenika nosi hiša, ki je vrhkletna, delno zidana in delno
lesena. Predstavlja tip hiše s črno kuhinjo, ki je ohranjena še danes. Zgrajena naj bi
bila sredi 19. stoletja.
5.4.2

Sakralna dediščina

Sem uvrščamo samostane, cerkve, kapelice, grobnice, svetišča. V Velenjski kotlini
najdemo večinoma cerkve in kapelice. Skupaj jih je okoli 12. Nekaj izmed teh cerkva
je arhitekturno zanimivih, mednje sodijo tudi spodaj opisane.

Cerkev Sv. Martina
Leţi na majhni vzpetini na robu Velenja. Sestavljajo jo dvojna ladja, tristransko
sklenjen prezbiterij ter zvonik z dvojno čebulasto kapo in prizidano veţo. Notranjost
je obokana, brez okrasja. Veliki oltar opredeljuje Straussova slika svetnika Sv.
Martina, priţnica je baročna, tudi oltar v starem delu je opremljen z baročnimi
plastikami. Cerkev se omenja ţe sredi 13. stoletja, novi del stavbe pa je iz leta 1874.
Dragocena je predvsem zaradi svoje historične tradicije, odlikuje jo tudi dominantna
lega v prostoru. Okoli nje so ohranjeni ostanki tabornega obzidja.
Slika 14: Sv. Martin v Velenju

Vir: Mestna občina Velenje, 2009

Cerkev Sv. Andreja
Leţi sredi naselja, sestavljena je iz pravokotne ladje z dvema obočnima kapelama,
tristransko sklenjenega, zunaj obdanega prezbiterija, zvonika s piramidasto kapo in
nadstropne zakristije. Ladja in prezbiterij sta mreţasto-rebrasto obokana. Na
zunanjosti in v notranjosti so ohranjeni številni gotski arhitekturni detajli. Notranjost
cerkve je arhitekturno poslikana, na zunanjosti prezbiterija je poznogotska freska
Matere Boţje z detetom. Na zunanjosti zakristije je vzidan nagrobnik Rozine Uršule
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Ramschissel iz leta 1626. Veliki oltar je neogotski, stranski oltar Sv. Vida je iz 17.
stoletja, oltar Sv. Erazma je iz leta 1767, v zvoniku je zvon iz leta 1505. Stavba, ki je
nastala na začetku 16. stoletja, je tipičen in kvaliteten primer poznogotske sakralne
arhitekture in se zato uvršča med naše najpomembnejše spomenike na velenjskem
območju.

Cerkev Karmelske Matere Boţje
Leţi na manjši vzpetini na robu starega Velenja pod grajskim pobočjem. Cerkev se
prvič omenja leta 1477 in je v jedru gotovo še srednjeveška. Sestavljajo jo
pravokotna ladja s prizidano kapelo, enako širok tristransko sklenjen prezbiterij,
zvonik z zvonasto kapo in nadstropna zakristija. Na juţni strani zunanjosti ladje sta
vzidana dva renesančna epitafa, notranjost je obokana. Bogat baročni oltar je iz leta
1744, ko so cerkev temeljito prezidali. Baročna sta tudi priţnica in orgle, stranska
oltarja pa sta novejša. Oltar Sv. Jerneja je iz let med 1750 in 1760. Zvon v zvoniku je
iz leta 1737. Zgradba je značilen primer manjše podeţelske cerkve.

Cerkev Sv. Janeza Krstnika v Vinski Gori
Cerkev je prvotno najverjetneje sluţila kot romanska krstilnica škalske fare, ki je bila
ţe v 13. stoletju povišana v vikariatno cerkev. V času gotike je bila povsem
predelana. S svojimi arhitekturnimi elementi – oboki, podporniki, okrasjem na
sklepnikih in bazah obokov, gotskima portaloma in štirilistnim krogovičjem, ki
zaključujejo okna, ter ostanki gotskih fresk, ki jih lahko v prezbiteriju še vidimo –
spada cerkev med najlepše spomenike gotske sakralne arhitekture v Šaleški dolini.
Slika 15: Sv. Janez Krstnik

Vir: Mestna občina Velenje, 2009

Podruţnična cerkev Sv. Brica
Cerkev stoji na vrhu hriba nad Pako. Sestavljena je iz pravokotne ladje, enako
širokega tristransko sklenjenega prezbiterija, zvonika s piramidasto kapo in pritlične
zakristije. Ladja in prezbiterij sta sekundarno obokana. Veliki oltar je s konca 18.
stoletja, stranska oltarja Sv. Valentina in Sv. Lucije sta s konca 19. stoletja, a imata
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baročni plastiki. Cerkev je preprosta in tipična stavba poznogotskega izvora, ki je v
baročni dobi doţivela temeljite prezidave.

Podruţnična cerkev Sv. Ilija v Arnačah
Stoji na vzpetini v dolini sredi razloţene vasi. Sestavljajo jo pravokotna ladja s
prizidanima tristransko sklenjenima baročnima kapelama, enako širok tristransko
sklenjen prezbiterij, zvonik z zvonasto-lanternasto kapo in nadstropna zakristija.
Notranjost je baročno obokana, kljub temu pa so še vidni gotski arhitekturni
elementi. Vsa notranjost je bila okoli leta 1900 dekorativno-figuralno poslikana. Veliki
oltar in stranska oltarja so iz leta 1757. Priţnica je nekoliko mlajša. V svojem jedru
stavba izvira še iz zrelega srednjega veka, a je v baročni dobi doţivela pomembne
predelave. Cerkev je dragocen primerek starejše sakralne arhitekture z baročno
opremo.
5.4.3

Memorialna dediščina

To so razne spominske plošče, grobišča, spomeniki, rojstne hiše pomembnih
osebnosti, kozolci, čebelnjaki, mlini, ţage, javna znamenja. V mestu in njegovi okolici
jih je okoli 25, med njimi so spominsko znamenje in grobišče talcem in borcem NOB,
spominsko obeleţje in doprsni kip Mihe Pintarja – Toleda, spominska plošča Simona
Blatnika, spomenik Josipa Broza-Tita, spomenik Edvarda Kardelja, spomenik boju
jugoslovanskih in italijanskih partizanov, osrednji spomenik NOB, grobna kapela Luise
d'Harnancourt, Fischerjeva grobnica.
5.4.4

Naselbinska dediščina

Sem uvrščamo stare mestne in vaške parke ter vrtove, mestne in vaške trge z
okolico, stare vasice in zaselke. V Velenju je edina naselbinska dediščina staro trško
jedro, zdaj imenovano Staro Velenje. Gre za obcestno trško naselje vaškega tipa,
prvič omenjeno v 13. stoletju. Razvilo se je vzdolţ obronka grajskega griča. Še danes
ohranja vrstno, pravilno in nesklenjeno pozidano parcelacijo.
5.4.5

Arheološko najdišče

Je zavarovano območje, na katerem so bili najdeni predmeti, oblačila in okostja iz
preteklosti. V mestnem jedru je bil kot arheološko območje razglašen Golinov vrh v
Bevčah, ki pa je ţal ostal neraziskan. V okolici mesta se nahajajo še druga, in sicer v
Spodnjem Lipju, Pesju in Arnačah. V Škalah pa so še vedno vidni ostanki nekdanje
naselbine iz rimske dobe.
5.4.6

Posebnost občine – industrijska dediščina

Konec 19. stoletja so v bliţini Velenja odprli premogovnik, ki je močno vplival na
gospodarski razvoj mesta. V mestu so bili takrat najbolj razviti trgovina ter ţagarski
in lesnopredelovalni obrati, še največ ljudi pa se je preţivljalo s kmetijstvom. Zaradi
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povečanih potreb po izkopavanju premoga je leta 1950 premogovništvo postalo
vodilna panoga. Velenjski premogovnik je razglašen za spomenik nacionalnega
pomena. RLV (Rudnik lignita Velenje) deluje na največjem slovenskem nahajališču
premoga in na eni od najdebelejših znanih plasti premoga na svetu. V lignitnih
plasteh je bilo doslej odkopanega več kot 180 milijonov ton lignita. Če bi ga zloţili na
vagone, bi lahko s kompozicijo, ki bi jo sestavili iz njih, dvakrat obkroţili zemljo.
Razvoj mesta je tesno povezan s premogovništvom, saj so rudarji zgradili mesto s
prostovoljnim delom. RLV še danes nudi sluţbo mnogim prebivalcem mesta, hkrati pa
pomaga na mnogih področjih (kultura, šport, rekreacija, šolstvo).
Slika 16: Rudnik lignita Velenje

Vir: Razvoj (2008, str. 15)
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6 UREJANJE PROSTORA V MESTNI OBČINI VELENJE
Ţe od samega nastanka mesta je področje urejanja prostora občini izredno
pomembno, kar se kaţe tudi v »pravilnosti« in »razdeljenosti« mesta. Od začetka
gradnje so si prizadevali za postavitev sodobnega mesta, ki naj bi zamenjale takratne
male vrstne hiške, v katerih bi prebivali rudarji cele Jugoslavije. Pod vodstvom
tedanjega direktorja Rudnika Velenje g. Ţganka so se ob sodelovanju projektantov
Slovenija projekta iz Ljubljane začeli oblikovati načrti za mesto, kjer naj bi svoj dom
našlo okoli 30.000 prebivalcev. Moto g. Ţganka pravi: »Naj imajo rudarji, ki preţivijo
polovico dneva v temnih nedrjih zemlje, kar se da svetla in sončna stanovanja«. Tako
je tedaj Velenje postalo sodobno modernistično mesto s prostostoječimi objekti,
obdanimi z velikimi zelenicami. Kljub temu, da kasnejši urbanisti tega koncepta
gradnje objektov niso upoštevali, je mestnemu jedru uspelo ohraniti pozen
modernističen videz, kakršnih po Evropi ne vidimo veliko. Velenje je v letu 2007
prejelo nagrado za prvo mesto v urejenosti med večjimi mesti v akciji »Moja deţela –
lepa in gostoljubna«. Ţupan Srečko Meh je dejal: »Skrb za ohranjanje urejenosti
mesta in okolice je naša skupna odgovornost in v prihodnje bomo morali tudi sami
prispevati nekaj več za to. Naši načrti pa bodo v letošnjem in prihodnjem letu podobo
mesta bistveno spremenili. V mestni občini Velenje smo si zastavili dolgoročno
politiko in jo zapisali v viziji: V Velenju vam bomo ponudili ţivljenje v enem izmed
najlepše urejenih evropskih mest, v zelenem mestu, ki ga prebivalke in prebivalci
gradimo s srcem.« (Meh, 2008, str. 3)
Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:
usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za
urejanje prostora v občini ob upoštevanju drţavnih usmeritev za urejanje
prostora na lokalni ravni,
predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju
občine,
načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
vodenje in izvajanje del ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja
zemljišč,
vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti,
spremljanje stanja na področju urejanja prostora ter skrb za zakonitost in red
v prostoru,
pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.
6.1 STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENT MESTNE OBČINE VELENJE
Za uspešen razvoj občine je nujno oblikovanje njene vizije in strategije, saj ta
umešča projekte v ciljno usmerjeno sinergijsko celoto. Z vizijo dobi vsak projekt višji
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smisel, hkrati pa povečuje pripadnost in motiviranost vseh občanov ter predstavlja
orodje za spremljanje napredka. V MOV so se odločili, da bodo pri izdelavi strateško
razvojnega dokumenta pristopili po metodi VIS – vizija in strategija, ki vključuje
sodelovanje vseh občanov in občank. Strategijo razvoja Velenja do leta 2025 so
pripravili v svetovalni druţbi Frenk & Partner, in sicer posebej za gospodarstvo,
promet, okolje, izobraţevanje in kakovost ţivljenja.
Z opravljeno analizo SWOT so prišli do sklepov, da občani prednost vidijo predvsem v
naravnih danostih, gospodarskih dejavnikih (odnos lokalne skupnosti do
gospodarstva, razvita infrastruktura, velika podjetja), človeških dejavnikih
(zainteresiranost posameznikov, izobraţevalne ustanove, kadrovski potencial) in
turizmu. Slabosti pa vidijo v prometnih povezavah, gospodarskih problemih (nizka
podpora malim podjetjem, premalo delovnih mest, pomanjkanje gospodarstvu
namenjenega prostora), kadrovskih problemih (pomanjkanje kadrov, beg moţganov,
nizka izobrazbena raven), pa tudi v slabem zanimanju za kulturo, v socialnem stanju
in premajhni pripadnosti mestu.
Na temelju mnenj prebivalstva, analize SWOT in finančne analize je bila oblikovana
naslednja vizija občine: Mestno občino bo odlikovalo razvito gospodarstvo, ki bo
temeljilo na inovativnosti visoko usposobljenih strokovnjakov, zlasti na področju
raziskav, oblikovanja ter sodobnih tehnologij, ki bodo predvsem okoljsko prijazne in
energetsko učinkovite. Privlačna bivalna klima v smislu prijaznosti in tolerantnosti
prebivalcev ter okoljske vzdrţnosti bo ob visoki kakovosti ţivljenja v smislu moţnosti
za kulturno in športno udejstvovanje ter odlični infrastrukturni vpetosti v okolje,
pritegovala tako naselitev ustvarjalnih ljudi, kakor tudi turistične tokove.
Strateško razvojni dokument temelji na petih stebrih: gospodarstvo, promet, okolje,
izobraţevanje, kakovost ţivljenja. V okviru vseh petih stebrov so bili postavljeni
konkretni cilji, ki se bodo letno merili z zadovoljstvom občanov (npr.: zadovoljstvo
občanov s turistično ponudbo, ponudbo delovnih mest, stanovanj, javnim prevozom,
z urejenostjo cest in ulic, varnostjo bivanja). Postavitev ciljev pa seveda ni končni
korak. Ključni pomen tega razvojnega dokumenta je merjenje napredka, v okviru
katerega se z naborom indikatorjev sproti meri uresničevanje razvojne strategije.
Strateški razvojni dokument MOV je bil sprejet na novembrski seji sveta občine.
Predstavlja vodilo za uresničevanje pričakovanj občanov. Gre za »ţiv« dokument, ki
ga bo treba spremljati in prilagajati spremenjenim razmeram v okolju. (Razvoj, 2008,
str. 8–9)
Do leta 2007 je bilo urejanje prostora urejeno z Zakonom o urejanju prostora, od
aprila 2007 pa je stopil v veljavo Zakon o prostorskem načrtovanju. Občine bi morale
do konca leta 2007 sprejeti občinske prostorske načrte, ker pa tega niso storile, je bil
določen nov datum, in sicer 15. november 2009. Ko bo občina sprejela nov
prostorski načrt, bo z njim zaţivela tudi strategija prostorskega razvoja občine.
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6.1.1

Strategija prostorskega razvoja občine

Strategija prostorskega razvoja občine določa usmeritve za razvoj dejavnosti v
prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni vsi pogoji za vzdrţen ter usklajen
razvoj na območju občine. Ne sme biti v nasprotju s strategijo prostorskega razvoja
Slovenije. Strategija prostorskega razvoja občine lahko določi: cilje prostorskega
razvoja občine, zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru, zasnovo posameznih
sistemov lokalnega pomena (komunalne infrastrukture, zasnova krajine s prikazom
kmetijskih in gozdnih zemljišč, vodnih virov, območij rudnin, poselitve), zasnovo
razvoja in urejanja naselij, zasnovo razvoja in urejanja krajinskih območij in ukrepe
za izvajanje strategije prostorskega razvoja občine. (57. člen ZUreP-1)
6.1.2

Urbanistična zasnova

Urbanistična zasnova se pripravi za mesta in za lokalna središča, katerim se določijo
območja za njihovo širitev in prenovo. Namen urbanistične zasnove je podrobneje
določiti strategijo prostorskega razvoja naselja z rešitvami funkcionalne in oblikovne
skladnosti posameznih območij.
Urbanistična zasnova določa zlasti: ureditveno območje urbanistične zasnove,
območja za širitev naselja in koncept prenove, zasnovo razporeditve dejavnosti v
prostoru, zasnovo infrastrukturnih sistemov, športno-rekreativnih in zelenih površin v
naselju, zasnovo prostorskih ureditev glede varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter zasnovo prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje prostora v
naselju, določa pa tudi podrobnejše usmeritve za varstvo okolja ter ohranjanje
narave in kulturne dediščine v naselju. (58. člen ZUreP-1)
6.2 NAČRTI UREJANJA PROSTORA V OBČINI
Veliko ljudi danes še vedno misli, da je Velenje vas. V resnici pa je, po besedah mag.
Bojana Maţgona, Velenje med vsemi slovenskimi mesti v preteklih petdesetih letih
doseglo največji napredek.
Mesto je v zadnjih nekaj letih doţivelo veliko sprememb in prenov grajenih objektov
ter ostale infrastrukture, v teku pa je še ogromno načrtov. Vzoren primer, kako naj bi
se obnavljali objekti v bodoče, je zaključen projekt obnove Doma kulture. Eden izmed
velikih načrtov pa je realizacija projekta Revitalizacija Starega Velenja in Vile Bianca.
6.2.1

Prostorski red občine

Prostorski red občine določa (63. člen, ZUreP-1):
merila in pogoje za urejanje prostora,
območja namenske rabe prostora,
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členitev območja občine na prostorske in funkcijske enote,
ukrepe za izvajanje prostorskega reda.
Lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti
glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov, ter pogoji, povezani z
njihovo gradnjo, so zlasti (65. člen, ZUreP-1):
morebitno prepletanje dejavnosti glede na namensko rabo prostora,
predvidena stopnja izkoriščenosti zemljišč za stavbe,
merila in pogoji za urejanje prostora na območjih, na katerih so lokacijski
načrti izdelani,
merila za določanje gradbenih parcel,
merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne
dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin,
ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
določitev območij komunalnega opremljanja, vključno z obveznostmi
priključevanja na objekte in omreţja javne infrastrukture.
6.2.2

Občinski prostorski načrt

Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz
drţavnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji
in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega
pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Je podlaga za pripravo
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsebuje strateški in izvedbeni del.
Strateški del določa izhodišča, cilje in zasnovo prostorskega razvoja občine,
usmeritve za razvoj poselitve, celovito prenovo in razvoj v krajini, določitev
namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev, zasnovo gospodarske
javne infrastrukture lokalnega pomena, določa tudi območja naselij in območja
razpršene poselitve. Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta pa po posameznih
enotah urejanja prostora določa območja namenske rabe prostora, prostorske
izvedbene pogoje in območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski
načrt. (38. in 39. člen ZPNačrt)
6.3 DOLGOROČNI PLAN OBČINE
Dolgoročni plan občine je podlaga za uresničevanje njegovih prostorskih sestavin.
Osnovni instrumenti za uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov so tako
posebne strokovne podlage – programske zasnove, ki so ali bodo oblikovane in
sprejete v skladu z usmeritvami prostorskih sestavin in konkretizacijo dolgoročnih
ciljev in nalog dolgoročnega plana občine.
V dolgoročnem planu iz leta 1986 je bil poudarjen problem necelovitega načrtovanja
razvoja v ozko zamejenem prostoru in neuresničevanja zakonskih zahtev varovanja
naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja. Takšno stanje je bilo zelo kritično in
se je na prehodu v plansko obdobje še stopnjevalo. Nastale razmere so zato
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zahtevale nov odnos, zavest in učinkovitejšo politiko, bolj smotrno in racionalno
urejanje prostora in dosledno uveljavljanje ukrepa za varovanje okolja.
Občina se je v dolgoročnem planu zavezala, da bo naravno in kulturno dediščino
varovala ne samo kot materialno danost, ampak tudi kot dobrino za zadovoljevanje
specifičnih, duhovnih in kulturnih potreb ljudi. Varstva dediščine kot celote ni mogoče
zagotoviti zgolj z normativnimi akti. Dediščino bo zato ob iskanju moţnosti za
poglobitev stikov med interesi druţbenega razvoja ter zaradi potrebe po njeni
ohranitvi in vzdrţevanju treba vključevati v celovito urejanje prostora. Krajinski parki,
naravne znamenitosti bodo tako zavarovani s prostorskimi sestavinami planskih
dokumentov. S prostorskimi izvedbenimi akti pa bo zagotovljeno smotrno
programsko in tehnično izvajanje načrtovanih ukrepov.
V srednjeročnem obdobju (1986 – 1990) pa je bilo zapisano, da je potrebno opraviti
celovito vrednotenje spomenikov naravne dediščine in jih predlagati za razglasitev,
predvsem da je potrebno več moči usmerjati v dejansko varovanje ţe ogroţene
dediščine. Eno izmed izhodišč je tudi ohranjanje prostorske kakovosti in značilnosti,
ki so pomembne za identiteto mesta in naselja ter ohranitev historičnih zazidalnih
linij. Prav tako je treba ohraniti fragmente kakovostnih urbanističnih in krajinskih
ureditev iz preteklosti ter vidne doseţke naših pomembnih sodobnejših arhitektov. Za
vse te posege v prostor bo občina upoštevala opozorila in mnenja strokovnih sluţb za
varstvo naravne in kulturne dediščine. V proces druţbene skrbi za naravno in
kulturno dediščino bodo vključene vse tiste organizacije in društva, ki imajo v svojih
programih zajeto skrb za naravno in kulturno dediščino. (Dolgoročni plan občine
Velenje za obdobje 1986 - 2000, str. 9–10)
Prostorske sestavine srednjeročnega plana občine za obdobje 1986 – 1990 so
temeljni instrument za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
do leta 2000 in konkretizirajo dolgoročne razvojne cijle, ki jih mora občina rezultirati
v tem obdobju. V njem so podrobneje in natančeje določeni posegi v prostor in
načini urejanja prostora v občini.
6.3.1

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine

Odlok je leta 1999 natančneje določil obvezna izhodišča prostorskih sestavin planskih
aktov občine. Gre za območja zemljišč in trase infrastrukturnih koridorjev, ki so
posebnega pomena za skladen dolgoročni razvoj občine. Njihova namenska raba se
načeloma ne sme spreminjati, spremembe so mogoče le pod pogoji, ki jih določa
zakonodaja. Obvezna izhodišča so tako: zasnova gozdarstva, vodnega gospodarstva,
rudnin, naravne in kulturne dediščine, sanacije naselij in območij za poselitev,
energetskega omreţja. Ta območja bodo zavarovana s podrobnejšimi akti,
nadzorovano bo smotrno gospodarjenje s prostorom na teh območjih ter preprečeno
njihovo morebitno razvrednotenje.
Odlok je določil načine nadaljnjega urejanja posameznih območij s prostorskimi
izvedbenimi akti (PIA). Sem spadajo zazidalni (ZN), ureditveni (UN) in lokacijski
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načrti (LN). Tako se z ZN urejajo pomembnejši deli mesta in naselij, kjer se na
območjih zazidave prepletajo osnovne dejavnosti, specifični objekti in ureditve
območij, za katere je ZN izdelan, a še ni realiziran. Z UN se urejajo območja, kjer so
predvideni celovita prenova področja, dopolnilne gradnje, obnavljanje in vzdrţevanje
obstoječe gradbene strukture ter komunalne in prometne ureditve, ter območja, na
katerih so predvideni posegi, ki niso graditev, vendar predstavljajo večjo trajno
spremembo prostora. Z LN se urejajo gradnje infrastrukturnih objektov in naprav, in
sicer posegi v prostor v ureditvenih območjih in izven njih. Prostor znotraj in izven
ureditvenega območja mesta Velenje pa urejajo tudi posamezni prostorski ureditveni
pogoji (PUP) za posamezna prostorsko zaključena območja. (2. člen Odloka o
spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Velenje)
Kasneje, leta 2002, je bil izdan še en Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana, v katerem se je spremenilo in dopolnilo predvsem poglavje
zasnove dejavnosti v prostoru. Med drugim je bilo dopolnjeno poglavje o kulturni
dediščini. Prej je varovanje dediščine temeljilo predvsem na sprejetem Odloku o
razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine. Sestavni del
sprememb in dopolnitev planskih aktov občine v letu 2002 pa so tudi Strokovne
podlage za varstvo kulturne dediščine in Smernice varstva kulturne dediščine, ki jih je
izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje. V strokovnih
podlagah so natančneje določene smernice za varovanje posameznih zvrsti kulturne
dediščine ter njihovi varstveni reţimi. Te smernice je treba upoštevati tudi v upravnih
postopkih, ne glede na določila sedaj veljavnih PIA.
6.3.2

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih

V odlok so zajeti posamezni prostorski ureditveni pogoji, ki določajo splošna merila in
pogoje za prostorsko urejanje posameznih delov mesta ter merila in pogoje glede
vrste posegov v prostor, kot jih določa 2. člen odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih (v nadaljevanju PUP 04).
Med splošna merila sodijo:
urbanistični koncept urejanja prostora,
organizacija dejavnosti,
urejanje prometnic,
arhitekturno oblikovanje,
oblikovanje in urejanje zelenih površin,
določanje gradbenih parcel in zemljišč,
varstvo okolja in zmanjševanje njegove ogroţenosti,
varovanje kulturne dediščine,
vodnogospodarsko urejanje prostora,
komunalno urejanje prostora.
Merila in pogoji pa veljajo za:
dopolnilno gradnjo,
prizidave in nadzidave obstoječih objektov,
nadomestno gradnjo,
gradnjo pomoţnih objektov in infrastrukture,
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spremembo namembnosti objektov in zemljišč,
vzdrţevanje stavb in nepozidanih zemljišč.
Prav tako so v PUP 04 navedeni nekateri pogoji za arhitekturno oblikovanje
(arhitekturna tipologija mora biti skladna s funkcijo objektov, upoštevati je treba
kontekst sosednjih objektov, posebno pozornost je treba posvečati soţitju objekta z
zunanjo ureditvijo) in pogoji za varovanje dediščine. Posegi v objekte in nepozidane
prostore so dovoljeni le po pogojih iz soglasja pristojne organizacije za varstvo
naravne in kulturne dediščine. (8. in 9. člen, PUP 04)
6.3.3

Odlok o ureditvenem načrtu za centralne dele mesta

Obravnavano območje v mestu je zaradi specifičnosti v slovenskem prostoru
varovano kot posebna kulturna dediščina. Poleg osnovnega urbanističnega nastavka
mesta se uvrščajo v kulturno dediščino tudi posamezni objekti, ki so arhitekturni
doseţki tedanjega stila. Oblikovna naravna dediščina so mestni park, gozd in reka
Paka. Grobnica, ki se nahaja v neposredni bliţini ob Tomšičevi cesti in spada v
območje urejanja, je bila razglašena za kulturno dediščino. Na osnovi valorizacije
objektov sta bila določena dva varstvena reţima:
Na osnovi prvega reţima se varuje celoten objekt. Dovoljeni so le vzdrţevanje
in obnova objektov ter posodobitev notranje opreme oziroma manjše
rekonstrukcije. Izjemoma je dovoljena nadzidava objekta gimnazije.
Na osnovi drugega reţima se varujejo gabarit objekta, likovni izraz fasade in
osnovni arhitekturni izraz, poleg vzdrţevanja so dovoljene manjše adaptacije
in nadzidave. Dovoljene pa so tudi manjše spremembe namembnosti, ki so
skladne z arhitekturnim sporočilom objekta.
Vsi posegi morajo biti izvedeni pod budnim očesom strokovne in laične javnosti v
obliki javnih ali internih natečajev. Glavni kriterij je stopnja posluha za arhitekturno
soţitje novega in obstoječega v smislu ohranitve slednjega. Odločitev sprejme izvršni
svet v skladu s svojimi pristojnostmi. (36. in 37. člen Odloka o ureditvenem načrtu za
centralne dela mesta)
6.3.4

Odlok o zazidalnem načrtu za Staro Velenje

Zazidalni načrt je izdelal Zavod za urbanizem Velenje. Vključuje dve coni. Prva
zajema območje starega mestnega jedra, druga pa del grajskega hriba. Namen
načrta je zagotoviti usklajen nadaljnji razvoja Starega Velenja ter ohraniti kulturne,
estetske in naravne vrednote območja in zgodovinskega izročila. Vse to bo doseţeno
s postopno prenovo kompleksa starega trškega jedra, ki je pod spomeniškim
varstvom druge stopnje, z izgradnjo novih objektov in s celovito komunalno in
prometno sanacijo. Zazidalni načrt je osnova za izpeljavo začrtane politike ureditve
Starega Velenja z naslednjimi cilji (2. in 3. člen Odloka o zazidalnem načrtu za staro
Velenje, uradni vestnik MO Velenje):
ohraniti in varovati kulturne, estetske, zgodovinske in naravne vrednote v
celoti, v neokrnjeni in izvirni podobi,
ohraniti in obnoviti stanovanjski fond,
prenoviti in dopolniti komunalno infrastrukturo,

46

podrediti motorni promet pešcu in kolesarju, ukiniti tranzitni motorni promet in
ga omejiti na dostavni promet, urediti parkirna mesta,
v ambient vnašati dejavnosti, ki bodo Staremu Velenju dajale ustrezno
podobo, ki bo v skladu z njegovim zgodovinskim značajem.
6.4 REVITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE
»Revitalizacija kulturne dediščine vsebuje njeno strokovno spoznanje in varovanje ter
vključitev v ţivljenje, ki zajema tako posredovanje vednosti o dediščini kot tudi njeno
funkcionalno rabo. Potrebno je zagotoviti enotno inventarziranje, valoriziranje in
kategoriziranje kulturne dediščine. Drţavne subvencije morajo izhajati iz
kategorizacije, katere namen je pridobiti hierarhijo prioritet. Poiskati je treba
moţnosti za funkcionalno rabo nepremičnih spomenikov – za vrnitev spomenikov v
ţivljenje. Zagotoviti je potrebno enotno javno sluţbo za spomeniško varstvo. Muzeji
bi se morali spremeniti v komunikacijska kulturna središča. Zagotoviti je treba
učinkovit upravni nadzor nad nedovoljenimi posegi v kulturno dediščino. Potrebno pa
je izdelati tudi sistem javne pomoči lastnikom kulturne dediščine.« (Čopič in Tomc,
1998, str. 42)
6.4.1

Prenova in oţivitev starega mestnega jedra

Staro Velenje se kot trg omenja ţe leta 1264 in ga lahko uvrstimo med najstarejše
srednjeveške trge na Slovenskem. Zaradi počasnega razvoja je ostala tlorisna
zasnova prvotnega trga nespremenjena do danes. Tloris na eni strani zaključuje Vila
Bianca, na drugi strani pa velika stavba novega hotela Razgoršek. Poleg teh dveh
stavb se jih na tem mestu nahaja še nekaj, ki izstopajo zaradi svojega kubusa –
vloge v videzu trga. Bistvena vrednota trga Velenje ni v posameznih stavbah, temveč
v celoti, ki je vse do danes ohranila značilnosti srednjega veka. Na njem se nahaja
gotska cerkev Matere Boţje, ki v sebi skriva burno preteklost. Leta 1801 je v Velenju
izbruhnil poţar, ki je dobesedno upepelil celoten trg in cerkev. O tem dogodku še
danes priča plošča, ki je vzidana nad vhodna vrata nekdanje občinske hiše v Starem
Velenju. Ko se je gradilo novo mesto, je stari del počasi propadal. Staro Velenje bo s
prenovo znova zaţivelo in postalo neprecenljiv del mesta. (kraji.eu, 2008)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju
ZN) za staro Velenje v svojima 2. in 3. členu pravi: »Pobudo za spremembe in
dopolnitve je podal Urad za okolje in prostor MOV. Po številnih analizah in študijah je
bilo ugotovljeno, da je potrebno obstoječi zazidalni načrt celovito popraviti, saj je bilo
v zadnjih letih tako s strani lastnikov obstoječih objektov kot tudi predvidenih
investitorjev v Starem Velenju veliko pobud in predlogov po njegovi posodobitvi.
Spremembe in dopolnitve bi obstoječi ZN prilagodile novim zakonom, še posebej
Zakonu o prostorskem načrtovanju. Območje se predlaganimi rešitvami le delno
spreminja. Namenska raba obstoječih površin znotraj ZN se ne spreminja, prav tako
pa se ohranijo vse urbanistične in arhitekturne kvalitete starega trškega jedra
Velenja, ki so zaščitene kot kulturna dediščina.«

47

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Staro Velenje so bile sprejete ţe leta
1988, a so njegovo uresničitev ovirali dolgotrajni denacionalizacijski postopki.
Predvideva se sprememba in ponovno preverjanje urbanističnega koncepta prenove
Starega Velenja na podlagi novih spoznanj in potreb prenove starih mestnih jeder.
Predvidena je porušitev nekaterih dotrajanih objektov (Stara Pekarna) in s tem
sprostitev površine za ureditev večjega trga, ki bo sluţil kot prireditveni prostor in bo
s tem doprinesel k njegovi oţivitvi. Predvidena je tudi nova prometna ureditev, ki bo
zaprla jedro za mestni promet oziroma vzpostavila cono za pešce. Predvideni so
ukrepi za razširitev Hotela Razgoršek, gostišča Rajh in drugih poslovnih objektov, ki
bodo prispevali k popestritvi poslovne, turistične in trgovske dejavnosti v tem delu
Velenja. Najobseţnejši projekt, ki se bo izvedel na tem območju, pa je zagotovo
obnova Vile Bianca in njene okolice. Glede obnove so bili v prostorih občine
predstavljeni trije predlogi za rešitev obnove tega dela Starega Velenja.
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Slika 17: Varianta z minimalnimi posegi: Tloris

Vir: Mestna občina Velenje, 2008

Slika 18: Varianta z minimalnimi posegi: Načrt

Vir: Mestna občina Velenje, 2008
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Slika 19: Varianta s posegi srednjih razseţnosti: Tloris

Vir: Mestna občina Velenje, 2008

Slika 20: Varianta s posegi srednjih razseţnosti: Načrt

Vir: Mestna občina Velenje, 2008
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Slika 21: Varianta z večjimi posegi: Tloris

Vir: Mestna občina Velenje, 2008

Slika 22: Varianta z večjimi posegi: Načrt

Vir: Mestna občina Velenje, 2008
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»Projekt obnove bo Staremu Velenju znova vdihnil ţivljenje in ga vsebinsko bolje
spojil z ostalim mestnim tkivom. Ohranjene bodo vse stavbe z zgodovinsko in
stavbno vrednostjo, odstranjeni pa bodo vsi zgrešeni posegi iz preteklosti, ki so
bistveno pripomogli k neustreznemu stanju, ki ga vidimo danes. Največ škode je
zagotovo naredila umestitev štiripasovne ceste, ki je Staro Velenje odrezala od
ostalega dela mesta in ga razvojno ustavila. Postavitev pekarne tik ob trg pa je
naselju odvzela še preostali del prostora, ki je bil namenjen izvedbi različnih
dogodkov, parkiranju in trškemu funkcioniranju. Projekt vključuje ureditev parkirišča
in drevoreda ob Foitovi cesti, vzpostavitev povezave z mestnim središčem preko
podhoda na Foitovi cesti in prenovi povezave na Velenjski grad. S porušitvijo stare
pekarne se bo uredil trg v centru Starega Velenja in izboljšalo se bo prometno
napajanje. Stari del mesta bo z realizacijo tega projekta postal novo atraktivno,
stanovanjsko, poslovno-obrtniško, nakupovalno in prireditveno območje mesta
Velenje. V obnovo tega območja pa je zagotovo vključen zahteven projekt
revitalizacije predmestne vile.« (Razvoj, 2008, str. 10)
6.4.2

Revitalizacija Vile Bianca

Ob tem, kako poteka obnova Vile Bianca, bi se verjetno v grobu obračal celo grof
Hubert d'Harnancourt Unverzagt, ki je dal vilo zgraditi v čast svoji ţeni Luisi. Nekoč
eden najlepših velenjskih objektov je dolga leta propadal. Kljub mnogim lastnikom ga
ni obnovil nihče, ne premogovnik ne občina, ki ji ga je premogovnik odstopil, čeprav
je bilo mnogo načrtov o tem, kaj bi lahko bilo v tej stavbi.
Nekateri so v vili videli policijsko postajo, ki jo je občina tedaj potrebovala, drugi del
glasbene šole, kroţile pa so celo govorice, da bi dali objekt hrvaškemu pianistu Ivu
Pogoreliću. Iz vsega tega ni bilo nič. Nato pa se je občina odločila, da bo objekt
prodala in ob tem določila njegovo namembnost. V njem bi lahko bila igralnica,
restavracija visokega razreda, likovna galerija in knjiţnica s čitalnico. Objekt naj bi
postal garni hotel, novi lastnik se je obnove tudi lotil, a je obupal. Tako je občina
objekt znova odkupila, njegovo obnovo pa prijavila med projekte v okviru Razvojne
agencije za obdobje 2007 do 2009, in sicer v sklopu prenove in oţivitve starega
mestnega jedra.
Čemu bo sluţila obnovljena vila, kaj naj bi v njej bilo? Vsekakor bo to reprezentančni
objekt. Načeloma bo namenjena izobraţevanju, kulturi ali kakšni drugi dejavnosti.
Ţupan pravi, da je v njej lahko tudi sedeţ prihodnjega dekanata ali sedeţ prihodnje
pokrajine SAŠA ali pa bo to mestna hiša s poročno dvorano, ki bo obenem sluţila tudi
kulturni dejavnosti. V pritličju bo gostinski lokal, uredil bodo recepcijo in
informacijsko pisarno, razstavišče ter večjo dvorano, ki bi jo bilo mogoče uporabljati
v različne namene. V poslopju bo tudi dvigalo, ki bo obiskovalcem omogočilo laţji
dostop. Skratka, kot pravi arhitekt Rok Poles: »Dobili naj bi reprezentančni objekt
javnega značaja, urejen skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine«.
Poleg vile bodo ustrezno uredili tudi park ter okolico, parkirišča in ustrezen dostop,
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vse to pa povezali z urejanjem ostalega dela Starega Velenja. (po Kramer, str. 22,
2007)
Slika 23: Vila Bianca pred prenovo

Vir: Kramer (2007, str. 22)

»MOV načrtuje v prenovljeno stavbo Vile Bianca umestiti izvajanje različnih
dejavnosti, med drugim Turistično informativni center, Festival Velenje, različne
stalne in občasne prireditve in dogodke, gostinstvo in druge javne vsebine. Te
vsebine bodo pokrile del stroškov uporabe in vzdrţevanja stavbe, dopolnjevale
obstoječo ponudbo Starega Velenja in njenega širšega območja ter vplivale na
povečanje interesa po obiskovanju tega dela mesta.« (mestna občina Velenje, 2008)

Projekt obnove
Izvedba projekta je predvidena za obdobje med 2007 in 2010. Celotna vrednost
projekta je ocenjena na 2.214.448 € in je namenjena sanaciji in rekonstrukciji Vile
Bianca.
Z realizacijo tega projekta bodo med drugim doseţeni naslednji cilji:
ohranitev nepremične kulturne dediščine,
stari del mesta bo postal znova atraktiven,
pridobilo se bo 1.081 m2 novih površin, ki bodo primerne za izvedbo javnih in
poslovnih aktivnosti,
povečanje interesa ponudnikov različnih storitev za umestitev dejavnosti v
mestu, še posebej v Starem Velenju in njegovi okolici,
odpiranje novih delovnih mest,
povečanje števila obiskovalcev in njihove potrošnje (turistov, izletnikov,
obiskovalcev prireditev) in seveda tudi povečanje števila dogodkov, kot so
poroke, seminarji, razstave, konference, sprejemi ipd.
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Osmega januarja 2008 je bila za izvedbo prve faze projekta podpisana pogodba o
sofinanciranju, s katero je investitor (MOV) pridobil nepovratna sredstva v višini
755.435 € upravičenih stroškov.
Izvedba projekta Revitalizacija Vile Bianca poteka v dveh fazah. V prvo fazo projekta,
ki zajema obdobje 2007 do 2009, so s predvidenimi sredstvi financirani:
nakup objekta (izdelava projektne, tehnične in investicijske dokumentacije za
celoten projekt),
sanacija in gradbena rekonstrukcija celotnega objekta (sanacija in
rekonstrukcija objekta, obnovitev strehe in fasade, ureditev zunanjega dvigala
z njegovo nabavo in montaţo),
ureditev pomoţnih prostorov (ogrevanje, drugi pomoţni prostori),
dokončna ureditev prostorov v pritličju in prvem nadstropju objekta
(inštalacije, tlaki, notranji ometi, vgrajena oprema), vključno z nabavo in
montaţo opreme,
izvedba zunanje ureditve v obsegu, potrebnem za zagotovitev obratovanja
objekta.
Zaključek prve faze je predviden do leta 2009, z njenim zaključkom pa bo dano v
uporabo 624 m2 površin.
Druga faza pa zajema obdobje 2008 do 2010, v katerem bodo zaključena dela pri
urejanju:
drugega nadstropja,
mansarde,
zunanje ureditve objekta (dokončna zunanja ureditev, pohodne poti).
Po izvedbi te faze bo v uporabo danih še dodatnih 457 m2 površin. Pogodba za drugo
fazo s Sluţbo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko še ni bila
podpisana, sprejet pa je bil sklep o odobritvi in sofinanciranju projekta v višini
458.064 €.
Slika 24: Vila Bianca po prenovi

Vir: Razvoj (2008, str. 12)

54

Slika 25: Predvidena prenovljena okolica Vile Bianca

Vir: Mestna občina Velenje, 2008.

6.4.3

Prenova Kulturnega doma Velenje

Kulturni dom Velenje je mestni dom kulture, ki je namenjen izvedbi kulturnih
prireditev, predstav, simpozijev ipd. Je delo arhitekta Otona Gasparija, zgrajen je bil
leta 1959. Sodi med najkvalitetnejše, celostno zasnovane objekte povojne moderne
arhitekture v Sloveniji. Zaradi te lastnosti objekt velja za arhitekturno dediščino
drţavnega pomena in je kot tak tudi zaščiten. Osnovni volumen je zasnovan izrazito
usmerjeno, nanj pa se pripenja še nekaj manjših. Z vstopno fasado se objekt odpira
na glavni trg, kjer fasada ustvarja perspektivistične slikarsko oblikovane kulise. S
severno, izrazito anonimno fasado, se odpira proti reki Paki. Kvalitetno oblikovani so
tudi stranski stolpiči in grafika stranskih fasad. Relief na pročelju je delo
akademskega kiparja Stojana Batiča. Njegova reprezentančnost je tako ustvarjena
predvsem z izbiro bogatih materialov in s kvalitetnim, avtorskim oblikovanjem
številnih detajlov. Leta 2005 je Dom kulture z odlokom postal spomenik lokalnega
pomena na območju Mestne občine Velenje.
V Odloku o razglasitvi spomenika lokalnega pomena je opredeljen kot
umetnostnozgodovinski spomenik. S to razglasitvijo so zato na spomeniku in njegovi
okolici kakršnikoli posegi dovoljeni le s soglasjem in smernicami Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, Območna enota Celje. Za celoten spomenik (zunanjost in
notranjost), njegovo opremo in vplivno območje velja varstveni reţim, ki določa
varovanje vseh njegovih spomeniškovarstvenih območij. Za vsak poseg so potrebni
tudi predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje pristojne sluţbe za varstvo nepremične kulturne dediščine. (3.–5. člen
Odloka o razglasitvi Kulturnega doma Velenje za kulturni spomenik lokalnega
pomena na območju občine Velenje)
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Objekt moderne arhitekture je bilo treba kljub njegovi še ne visoki starosti obnoviti.
Prenove je zagotovo bila potrebna njegova notranjost (dvorana, oder in prostor za
odrom), zunanjosti (pročelje in fasada) pa je bilo treba znova vdihniti čar
arhitekturne mojstrovine. Obnova Doma kulture je bila zelo zahteven projekt in je
potekala v več fazah. S postopki za začetek obnove je občina pričela ţe v letu 2001
(imenovanje gradbenega odbora, natečaj za idejno rešitev obnove itd.). Objekt se je
obnavljal v sodelovanju z Zavodom za spomeniško varstvo Celje. Projekte za obnovo
je izdelalo podjetje Elea iC iz Ljubljane. Njegovo prenovo je izvedel nekdanji Javni
zavod Knjiţnica Ivana Napotnika Velenje. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano na
podlagi kulturnovarstvenih smernic Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje. Pri obnovi in posodobitvi so morala biti upoštevana naslednja konservatorska
izhodišča (Spomeniškovarstvena izhodišča, 2001, str. 1-2):
objekt se naj varuje kot celota v originalni zasnovi in oblikovanju,
prvenstveno se varuje kot zunanjščina objekta, ki naj bi ostala nespremenjena,
dotrajani materiali na fasadi se lahko zamenjajo praviloma z enakimi materiali, pri
izvedbi pa je moţno uporabiti sodobne tehnologije,
na zunanjščini je moţno izvesti ustrezne posege, ki pomenijo odstranitev
arhitektonskih ovir za obiskovalce na invalidskih vozičkih,
v notranjosti objekta je potrebno zadrţati funkcionalni koncept objekta,
zadrţati je potrebno sedanje obdelave tal, sten in stropov ter pri tem zadrţati tiste
detajle, v katerih je viden avtorski pristop,
glede na nakazane potrebe je moţno vizuelno povezati zgornjo avlo in gostinski
lokal, vendar je potrebno v največji moţni meri zadrţati sedanjo steno v obstoječi
obdelavi,
v dvorani je moţno zamenjati sedanje sedeţe
z ustrezejšimi, vendar
priporočamo, da se določeno število originalnih sedeţev ustrezno uporabi v
kakšnem drugem prostoru, na primer v hallu.
Prav tako je bilo pred začetkom prenove potrebno pridobiti vsa soglasja, in sicer:
soglasje k projektni rešitvi druţve Elekrto Celje, soglasje Energetike, soglasje
Kanalizacije in Vodovoda, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje,
poţarno soglasje Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
soglasje k projektnim rešitvam Zdravstenega inšpektorata. Ker so bili vsi pogoji za
izdajo gradbenega dovoljenja izpolnjeni, je UE Velenje 10.6.2004 gradbeno
dovoljenje tudi izdala. Ţe leta 2003 je Mestna občina Velenje obnovo Kulturnega
doma prijavila na razpis Ministrstva za kulturo. Ministrstvo pa je odobrilo 20-odstotni
deleţ sofinanciranja investicije »Prenova kulturnega doma«. Še v istem letu je občina
uredila investicijsko in projektno dokumentacijo, naslednje leto pa je pričela z
obnovo. Prva faza je zajemala menjavo napušča in stenskih oblog kamnitih slopov,
rekonstrukcijo vitraţa, sanacijo stranskih stopnišč, podesta pred vhodom in strehe
nad upravnim delom, menjavo oken, obnovo stranskih fasad, pleskanje fasade,
elektroinštalacijska dela in razsvetljavo. Med pričetkom izvajanja prve faze se je
pokazalo, da bo treba izdelati tudi novo streho.
V letu 2005 so izvedli javni razpis za izbiro izvajalca za drugo fazo obnove. V to fazo
so bila vključena gradbena in obrtniška dela v notranjosti doma, inštalacije in
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avdiotehnika. Nujno potrebni so bili tudi protipotresna sanacija objekta, ureditev
dostopa za invalide ter obnova odrske tehnologije, scenske razsvetljave, klimatskih
naprav, dvorane in spremljevalnih prostorov (mala dvorana, gostinski del, garderobe,
sanitarije). Obnovljena je bila tudi neposredna okolica doma. Opraviti pa je bilo treba
še nekatera druga dodatna dela, kot so zamenjava celotnega ostrešja nad odrom,
prenova dvorane in avle kulturnega doma. V sklopu druge faze so izvedli še dobavo
in montaţo scenske razsvetljave. Za scensko razsvetljavo je bil leta 2006 izveden
poseben javni razpis. Zapleti so se pojavljali proti koncu del v letu 2006, ker je
izvajalec za gradbena obrtniška dela in instalacije (Vegrad) zamujal z dokončanjem
del. Zaradi te zamude mu je bila obračunana pogodbena kazen.
Investicija je bila razdeljena na več sklopov. Osnovni posegi so zajeli vsa gradbena
dela, osnovne strojne in električne inštalacije, osnovno tehnologijo, jeklene
konstrukcije, protipoţarno zaveso in notranjo opremo (stoli, stavbno pohištvo ...) ter
avdio, video in scenske inštalacije.
Uradna otvoritev prenovljenega Kulturnega doma je bila 29. 11. 2006. A dela še niso
bila povsem zaključena. V zaključni fazi (2007/2008) so sanirali še kamnito fasado.
Po zaključku obnove je v Domu kulture dobil prostore za opravljanje dejavnosti javni
zavod Festival Velenje. Odlok o njegovi ustanovitvi je sprejel svet MOV na svoji 13.
seji 11.3.2008. Zavod je zadolţen, da trajno in nemoteno povezuje, organizira in
zagotavlja javne kulturne dobrine na področju vseh vrst kulturnih prireditev,
gledaliških, glasbenih, vizualnih, posredniških, kongresnih, kinematografskih,
sejemskih in drugih dejavnosti.
V letu 2007 je Slovensko konservatorsko društvo na slovesnosti arhitektki Dunji
Gorišek, konservatorki Zavoda za spomeniško varstvo v Celju, podelilo Steletovo
priznanje za obnovo Doma kulture v Velenju. V utemeljitvi je bilo zapisano, da gre za
vzorčni primer, kako naj bi se v Sloveniji obnavljali objekti sodobnega časa.
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7 DRUGI RAZVOJNI PROJEKTI OBČINE
V občini se trenutno izvaja kar nekaj projektov na področju urejanja prostora, ki so
predvideni za obdobje 2008 do 2012. Nekateri projekti so se ţe uspešno zaključili
(npr. prenova Kulturnega doma, bazena in pokopališke veţice v Podkraju), še več pa
jih je trenutno v teku. Občina o teh projektih obvešča občane z izdajo brezplačne
revije z naslovom Razvoj, kjer so podane vse informacije o poteku in izvedbi del.
7.1 PRENOVA MESTNEGA SREDIŠČA
V središču mesta je prisotnih veliko različnih mestotvornih dejavnosti. Sestavljajo ga
bivalne, zabaviščne, poslovne, trgovske, izobraţevalne funkcije, ki morajo biti kljub
svoji raznolikosti medsebojno usklajene. S prenovo mestnega središča prinašamo v
mesto nove dimenzije kulture bivanja. Predvideva se izgradnja večjega stanovanjskoposlovno-trgovskega kompleksa, ki bo nudil 300 parkirnih mest v garaţi in 60 zunaj,
trgovsko-storitveno-gostinske dejavnosti (5.200 m2), poslovne dejavnosti (2.100 m2)
in stanovanjske površine (2.100 m2).
Slika 26: Poslovno-stanovanjski objekt

Vir: Razvoj (2008, str. 11)

7.2 UREDITEV KARDELJEVEGA TRGA IN STANTETOVE
Soseska Kardeljev trg je eno najgosteje naseljenih območij mesta. Da bi se
stanovalcem zagotovilo kvalitetno bivanje, se je MOV odločila za sanacijo tega
območja. Na podlagi tega se je izoblikovala idejna zasnova arhitekta Roka Polesa, ki
pravi, da nova ureditev spreminja sedanji neoblikovani prostor med stolpnicami v
pravi trg ter na novo locira kip Edvarda Kardelja kot spomenik kulturne dediščine. V
pripravi pa je tudi ureditev parkirišč v garaţah pod Kardeljevim trgom in Stantetovo.
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Razmerja glede parkiranja in vzdrţevanja so namreč neurejena od leta 1991, ko so
bile ukinjene skupnosti stanovalcev.
7.3 PRENOVA SONČNEGA PARKA
Lansko poletje so v parku, ki velja za enega redko ohranjenih parkov iz obdobja
»moderne«, postavili petdeset novih klopi. Uredili so tudi pešpoti ter s tem polepšali
funkcionalnost parka in njegovo podobo. V letošnjem letu pa je predvidena izvedba
druge faze projekta, v katero sta zajeti ograditev parka ter ureditev njegovih
preostalih delov.
Slika 27: Prenova Sončnega parka

Vir: Razvoj (2008, str. 20)

7.4 OBNOVA GRADU ŠALEK
Prva faza sanacije in rekonstrukcije gradu je ţe zaključena. Rekonstruiran je bil
trikotni stolp, prav tako so bili sanirani ostali deli grajske stavbe in obzidja. Ţelja je,
da bi se v trikotni stolp umestila razgledna in opazovalna ploščad. Ena od moţnosti je
umestitev prozorne ploščadi, ki bi bila vpeta v stene stolpa, s čimer bi zagotovili
prehod naravne svetlobe v objekt, hkrati pa bi pridobili atraktivno kulturno prizorišče,
v katerem bi se lahko odvijali programi tudi ob slabem vremenu.
7.5

REVITALIZACIJA GRADU TURN

Pred začetkom sanacije bo občina poskrbela za nadomestna stanovanja za druţine, ki
v njem prebivajo zdaj. Ţelje prebivalstva so, da bi se v grad vnesle vsebine, ki bi
doprinesle k turističnemu razvoju območja, saj grad ne izkorišča svojih potencialov.

59

Objekt bi se obnovil s skladu s smernicami Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
7.6 OBNOVA VELENJSKEGA GRADU
Kljub temu, da je grad ohranjen, je v njem in njegovi okolici treba še marsikaj storiti.
Treba je menjati stavbno pohištvo, odpraviti teţave odvajanja vode ter sanirati
pohodne poti, stopnice in močno dotrajani tlak v atriju gradu. Dejstvo je, da se
število obiskovalcev gradu nenehno povečuje, zato je potrebna sanacija vsega
naštetega. Tako se bo obiskovalcem omogočilo še laţji dostop do objekta in število
obiskov bo naraslo.
7.7 OBNOVA TITOVEGA SPOMENIKA
Številni obiskovalci mesta poudarjajo, da je spomenik »Maršal Tito« postal
prepoznavni znak Velenja. O tem priča tudi to, da se ob njegovem spomeniku zelo
radi slikajo. Spomenik je tako svojevrstna atrakcija trga in okolice. Da bi kip bolje
pribliţali obiskovalcem in seveda tudi občanom, so se odločili urediti njegovo okolico.
Trenutna ureditev onemogoča dostop do spomenika, hkrati pa bodo na trgu uredili
več točk, kjer se bodo obiskovalci lahko usedli in spočili. Temeljna ideja ureditve je
postaviti poti do spomenika, ki bodo omogočile dostop tudi osebam na invalidskih
vozičkih. Do kipa naj bi vodile štiri poti, ki bodo ponoči tudi primerno osvetljene.
Okoli spomenika bo piramidasto stopnišče, namenjeno sedenju. Uredili pa bodo tudi
drevored, ob katerega bodo postavili klopi. Večino obstoječe zasaditve bi ohranili,
dodali bodo le še gredice vrtnic.
Slika 28: Spomenik Josipa Broza – Tita

Vir: Razvoj (2008, str. 19)
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7.8 EKO MUZEJ GRILOVA DOMAČIJA
Vsebinski del projekta je vzpostavitev neklasičnega eko kmečkega muzeja na Grilovi
domačiji. V muzeju in okolici bo prikazano ţivljenje malega kmeta od sredine do
konca 19. stoletja: ţivljenje Grilove Marice, črna kuhinja, spalnica, klet s pridelki.
Izvajale se bodo vzgojno-izobraţevalne vsebine, kot so etnološki dnevi in kotički ter
raziskovalna dejavnost. Omogočeno bo tudi izvajanje različnih protokolarnih in
kulturnih dogodkov.
Slika 29: Grilova domačija

Vir: Razvoj (2008, str. 17)

7.9 OBNOVA ETNOLOŠKE DEDIŠČINE IN DOMAČE OBRTI
Namen projekta je obnovitev kulturne dediščine in domače obrti. Treba je obnoviti in
restavrirati propadajočo etnološko zbirko Franca Aubrehta, ki vsebuje starinsko hišo
mizarja, njegovo delavnico, manjšo hišno sušilnico in hlev. S tem bodo zanimivo
stavbno dediščino, ki je na svojevrsten način unikatna, ohranili in jo obenem
preuredili v etnološki muzej. Prav tako ta projekt vključuje obnovo Vovkovega mlina
v Vinski gori, ki velja za spomeniško zaščiten objekt. Obnova bo zajela celotno
mlinarsko dejavnost, kar pomeni ohranitev originalne vsebine starinskega ekološkega
kmetovanja in pridelovanja ekološke moke.
7.10 PREUREDITEV POKOPALIŠČA ŠMARTNO V SPOMINSKI PARK
Ţe več kot 30 let je od tega, kar se je pokopališka dejavnost prenesla na novo
lokacijo v Podkraj. Pokopališče je zapuščeno in je nujno potrebno ustrezne prenove.
Najstarejši del pokopališča se bo ohranil in uredil kot spominski park, v katerem je
pod spomeniškim varstvom predvidena obnova kapelice in ohranitev najkvalitetnejših
nagrobnikov, kriţev in grobnic. Ohranjene bodo glavne poti, celotna grobna polja pa
se bodo zatravila. Preostali del pokopališča bo urejen v spominski park s spominskim
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obeleţjem za celotno pokopališče. V sklopu urejanja spominskega parka bodo uredili
tudi ceste, pešpoti, parkirišča in kanalizacijo.
7.11 MEDNARODNI PROJEKTI
Kot članica Evropske unije Slovenija sodeluje tudi v mednarodnih projektih. V mestni
občini Velenje ţe potekajo nekateri projekti s področij turizma, kulture in kulturne
dediščine, urbanizma in arhitekture. Večina teh projektov je bila predvidena za
obdobje v letih med 2007 in 2012.
7.11.1

Evropska kulturna prestolnica (EPK) 2012

Velenje se je poleg Maribora, Ptuja, Murske Sobote in Slovenj Gradca pridruţilo
kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture 2012. Gre za kulturni projekt v najširšem
smislu besede, saj spodbuja in povezuje lepoto kulture, kulturni turizem, krepi
podjetništvo in daje priloţnost mestom, da se v evropskem prostoru predstavijo s
svojo bogato kulturno, zgodovinsko, umetniško in turistično ponudbo. Velenje se bo
kot partner v tej evropski kulturni zgodbi leta 2012 predstavilo z ţe obstoječimi
programi, kot so Pikin festival ter Literatura in kulturna dediščina. V drugi predstavitvi
pred Evropsko komisijo v Bruslju na direktoratu za izobraţevanje in kulturo pa se je
mesto ţe predstavilo s projektom Eupippi L., v katerem so zajeti otroški in mladinski
programi. V letu 2012 se bo mesto skupaj z ostalimi programi domači in tuji javnosti
predstavilo s produkcijo s področja multimedijev, vizualnih in scenskih umetnosti, pri
tem pa bodo izkoriščali tudi ţe dane naravne in kulturne vire. Evropskemu
obiskovalcu bodo tako ponudili celovito kulturno in turistično doţivetje.
Slika 30: Projekt EPK 2012

Vir: Razvoj (2008, str. 15)
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7.11.2

ReNewTown

Popolno ime projekta je Revitalising New Towns in Central, East and South Europe
through community – building and tourism development. Ideja projekta je povezava
in ustanovitev mreţe srednje velikih socialističnih mest srednje, vzhodne in
jugovzhodne Evrope. Preko ustanovljene mreţe se bo spreminjala negativna podoba
teh mest. Promovirala se bo socialistična arhitektura kot turistični potencial. Eden od
glavnih produktov projekta bo vzpostavitev centrov za obiskovalce v vseh partnerskih
mestih. Te centre bodo vodili strokovno usposobljeni delavci. Pri pripravi projekta za
prijavo na transnacionalni program centralne Evrope za pridobitev nepovratnih
sredstev sodelujejo Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, Madţarska in Slovenija.
Slika 31: Prenova mesta

Vir: Razvoj (2008, str. 18)

7.11.3

Projekt CUSTODES

Namen projekta CUSTODES – Cultural Sites and Tourism: Development of
European's Strategies, sofinanciranega s strani Programa teritorialnega sodelovanja
na področju Srednje Evrope, je razvoj manj znanih turističnih destinacij. Cilj projekta
je izdelava lokalnih turističnih strategij, razvoj novih turističnih destinacij in orodij IKT
za podporo manj obiskanim destinacijam. V okviru tega projekta bodo v letih 2009
do 2011 izdelali analizo turističnih potencialov, razvili skupno strategijo razvoja
turističnih območij in vzpostavili nove turistične točke.
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7.11.4

ArchiCulture

V okviru tega programa je občina pristopila kot partner k pripravi in prijavi
evropskega projekta ArchiCulture. Prijavitelj je bila italijanska občina Forli, drugi
partnerji pa prihajajo tudi iz Bolgarije. Projekt se osredotoča na povojno arhitekturo,
ki so jo zaznamovale politične ureditve v partnerskih mestih in drţavah. Velenje se je
v ta projekt vključilo z namenom promovirati, osvetliti in obeleţiti nastanek Velenja
kot socialističnega mesta, ki ga je omenjeno obdobje močno zaznamovalo.
7.11.5

UrbaAct

Program pozornost posveča predvsem mestom in tistim področjem, ki se soočajo z
naraščajočo stopnjo brezposelnosti, delikvence in premajhno stopnjo javnih storitev.
Program je bil odobren s strani Evropske komisije kot nadgradnja programa URBAN.
Namen programa je izmenjava znanj in različnih pristopov na področju obnove
propadlih urbanih okolij v socialnem, druţbenem in ekonomskem smislu. Velenje v
tem programu sodeluje kot partnersko mesto na dveh področjih:
YOUNG PEOPLE FROM EXCLUSION TO INCLUSION – Mladi iz izključenosti v
vključenost;
URBACT Lille – CULTURE AND URBAN REGENERATION – Kulturne dejavnosti in
ustvarjalne panoge kot gonilna sila prenove mest.
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8 FINANCIRANJE PROJEKTOV
Za financiranje projektov je potreben razpis, sofinanciranje javnih zavodov pa poteka
preko vsakoletnih javnih pozivov. Sredstva se lahko črpajo iz občinskega, drţavnega
ali evropskega proračuna, vendar morajo izpolnjevati določene razpisne pogoje.
»S projektnim financiranjem Ministrstvo za kulturo zagotavlja kakovostno podporo
javnim kulturnim projektom izvajalcev, ki delujejo na področju premične kulturne
dediščine. Izvajalci so lahko nevladne in zasebne organizacije s statusom pravne
osebe, javni zavodi, ki niso bili neposredno pozvani k predloţitvi programa dela in
finančnega načrta, in posamezniki, ki delujejo na področju premične kulturne
dediščine. Prednostno se podpirajo projekti, ki prispevajo k dvigu kvalitete kulturne
dediščine in njeni promociji.« (Ministrstvo za kulturo, 2009)
Za sofinanciranje programa pokrajine ali občine za obnovo spomenikov lahko
ministrstvo nameni dodatna sredstva iz drţavnega proračuna za sofinanciranje
programa obnove spomenikov, ki ga sprejme pokrajina ali občina. Višina
sofinanciranja je odvisna od števila spomenikov na območju pokrajine ali občine, od
morebitnih ţe sklenjenih pogodb o sofinanciranju programov obnove spomenikov in
od določb predpisov, ki urejajo financiranje pokrajin in občin. Občina ali pokrajina
mora za program nameniti tudi sredstva iz svojega proračuna najmanj v višini deleţa
iz drţavnega proračuna. O sofinanciranju se sklene pogodba med ministrstvom in
pokrajino ali občino. Glavna sestavina pogodbe je načrt porabe teh sredstev. Če se
sklene program, ki traja za obdobje štirih let, se lahko sklene večletna pogodba, letna
višina sredstev pa se tako določa z aneksom k osnovni pogodbi. (ZVKD-1, 35. člen)
Razpredelnica prikazuje višino sredstev, namenjenih za posamezne projekte (ţe
izvedene in v izvajanju). Iz nje lahko razberemo, koliko sredstev je občina namenila
za projekte, povezane s področjem kulturne dediščine in urejanja prostora. Celotna
vrednost projektov znaša 56.539.145 €. Sredstva, namenjena za prenovo in
revitalizacijo posameznih predelov, ki so uvrščeni v kategorijo obnov območij
kulturne dediščine, znašajo skupno 3.261.141 €. Za projekte, ki se nanašajo na
urejanje prostora v občini, pa je bilo namenjenih ostalih 53.278.004 €.
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TABELA 1: Vrednost posameznih razvojnih projektov
NAZIV PROJEKTA

NOSILEC

Povezovalna cesta med industrijsko cesto in LC Klasirnica
Obnova in revitalizacija Vile Bianca
Sanacija Velenjskega gradu
Obnova gradu Šalek
Sanacija fasade Doma kulture Velenje
Obnova galerije Velenje (vzpostavitev regijske galerije)
Eko muzej Grilova domačija
Etnološki muzej Petek
Volkov mlin v Vinski gori
Obrat predelave kmetijskih pridelkov za prodajo na kmečki trţnici
Komunalna oprema
Komunalne odpadne vode v MO Velenje, Občini Šoštanj, Občini
Šmartno
Obnova in izgradnja vodooskrbnega sistema
Izgradnja Doma za starejše
Nadzidava Zdravstvenega doma Velenje (objekt A) za potrebe
doma za starejše
Izgradnja multi centra za adrenalinske športe na območju letnega
bazena
Prostorska in programska revitalizacija kotalkališča
Razširitev pokritega bazena (izgradnja bazena za vrhunski šport)
Ureditev in dograditev smučarsko-skakalnega centra in smučišča
Šalek v Velenju
Pridobivanje stanovanjskih enot v MO Velenje – v okviru
človeških virov

MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

MO Velenje
MO Velenje
MO Velenje

8.262.394 €
2.480.763 €
1.000.668 €

MO Velenje

873.101 €

MO Velenje
MO Velenje
MO Velenje

651.936 €
1.631.197 €
625.939 €

MO Velenje

2.336.839 €

SKUPAJ:
Vir: po Mestna občina Velenje, 2006
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Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje

CELOTNA
VREDNOST
4.172.926
2.214.448
237.857
71.357
378.276
1.365.256
258.721
20.865
50.075
83.459
4.172.926
25.650.142

56.539.145 €

9 ZAKLJUČEK
Zgodovine ne moremo spremeniti, lahko pa vplivamo na prihodnost. Kulturna
dediščina igra v ţivljenju pomembno vlogo. Iz nje lahko razberemo, od kod
prihajamo, kdo so ljudje, ki so v preteklosti naseljevali naše kraje, kakšni so bili
njihovi običaji, navade, kultura. Tudi mi bomo nekoč postali del zgodovine in naš
način ţivljenja bo počasi izginjal v preteklosti. Danes lahko ob napredujoči tehnologiji
in novim tehnikam pripomoremo k ohranjanju tistega, kar je ostalo, in negujemo
tisto, kar bomo zapustili. Ljudje se še vedno ne zavedajo pomena kulturne dediščine,
marsikdo niti ne ve, kaj ta predstavlja. Na občinski, lokalni, drţavni in celo evropski
ravni se za razvijanje zavesti posameznikov in širše druţbe razvijajo številni programi
in projekti s področja ohranitve dediščine. Ti programi lahko marsikaj pripomorejo k
ozaveščanju pomena, ki ga nosi kulturna dediščina. Na ţalost pa enako ne moremo
reči za varovanje kulturne dediščine. Razlog za to je predvsem v tem, da se premalo
govori o problemih, ki so z varstvom dediščine povezani. To pa daje vtis, da teh
problemov sploh ni.
Na področju varstva dediščine deluje veliko uradov, a kljub temu so njeni sledovi
velikokrat zabrisani s poraslim grmičevjem in vejevjem. Pogosto se zgodi, da
nekatera območja, ki veljajo za dediščino, niti nimajo takega značaja. Ţalostno je tudi
dejstvo, da se še vedno uničujejo spomeniki in pročelja stavb, kljub temu, da so
»označena« in »ustrezno« zavarovana. Odprava teh problemov je prepuščena
občinam in lokalnim oblastem, ki pa dostikrat ukrepajo neustrezno in prepozno.
V mestni občini Velenje se glede varstva kulturne dediščine opirajo predvsem na
Zakon o varstvu kulturne dediščine in na dolgoročni plan občine iz leta 1986. Pri tem
Zakon o varstvu dediščine predstavlja podlago ostalim aktom občine. V dolgoročnem
planu so določeni območja in objekti kulturne dediščine. Naravna in kulturna
dediščina sta v njem opredeljeni kot dobrini, ki bosta ustrezno zavarovani ne le kot
materialna danost, temveč kot dobrini za zadovoljevanje potreb ljudi. Občina se je v
njem tudi zavezala, da ju bo smiselno vključevala v urejanje prostora in skrbela za
njuno vzdrţevanje in ohranjanje. Sprejeli pa so tudi odloke, veljavne za posamezne
dele mesta, ki se obnavljajo oziroma so v območjih, ki se bodo urejala. V njih je
navedeno območje, ki se mora upoštevati pri urejanju prostora, gradnji novih ali
prenavljanju obstoječih objektov. Ta območja so urejena s prostorskimi izvedbenimi
akti ali s posebnimi ureditvenimi pogoji. Slabost posameznih odlokov pa je ta, da je v
njih večinoma navedeno le območje varovanja dediščine, ni pa določen obseg
posegov, ki se na njej lahko izvajajo. Izjema je le odlok o ureditvenem načrtu za
centralne dele mesta, kjer je podrobneje navedeno, kakšni posegi se nad objekti
lahko izvajajo. Občina bi morala poskrbeti, da se varovanje dediščine jasneje določi z
aktom, kjer bi bilo natančneje določeno, kaj je zavarovano kot dediščina in kakšni
posegi ter v kakšnem obsegu se lahko na teh območjih izvajajo.
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Občina Velenje je dobršen del sredstev in truda vloţila v obnovo in prenovo mesta,
tudi dediščine. Skupaj z graditvijo novih na eni in obnovo ter prenovo razpadajočih
objektov na drugi strani urejajo prostor v občini tako, da ustvarjajo nerazdruţljivo
celoto. Urbanistično gledano se stari in novonastali objekti med seboj dopolnjujejo in
rastejo v svoji modernistični podobi.
Leta 2006 so zaključili z vzorno izvedenim projektom obnove Doma kulture Velenje.
Njegova obnova je štela za zelo zahteven projekt, med katerim pa so naleteli na
prenekatere teţave. Med drugim so imeli teţave z izvajalcem za gradbena obrtniška
dela, podjetjem Vegrad, med izvajanjem prve faze prenove se je tudi izkazalo, da
objekt potrebuje novo streho. Kljub temu so bila dela uspešno zaključena in Dom
kulture je vrata znova odprl 29. novembra 2006. Zavod za spomeniško varstvo je
projekt obnove označil za vzoren primer, po katerem bi se morali zgledovati izvajalci
in načrtovalci prenov objektov v Sloveniji.
Obnova naselbinske dediščine Staro Velenje bo krajanom omogočila boljše ţivljenje,
Vila Bianca pa bo znova krasila vstop v mesto v vsem svojem sijaju. Največja ovira
pri obnovi tega dela mesta so spremembe zazidalnega načrta, ki je zaradi
dolgotrajnih denacionalizacijskih postopkov ţe skoraj izginil v pozabo. Ovira pri
prenovi Vile Bianca je v mnoţici lastnikov, ki so hoteli vilo skozi leta obnoviti vsak po
svoje, do realizacije projektov pa ni prišlo. Ţalostno je, da je objekt kot kulturna
dediščina ostajal toliko let v slabem stanju in razpadal. Za to pa je bila kriva tudi
občina, ki je kot tedanji lastnik kljub temu, da je mesto potrebovalo prostore, kjer bi
lahko izvajali javno sluţbo, vilo prodala. V njej je novi lastnik videl zabaviščne
prostore in nekakšen hotel, a mu je zmanjkalo volje. Tako je bila vila spet
prepuščena sama sebi, zato jo je občina spet odkupila, a tokrat z namenom, da jo
temeljito obnovi. Kaj bo v njenih prostorih, še ni natančno odločeno, pomembno pa
je, da je tokrat obnova zares stekla. Vsekakor pa bo prenovljena vila reprezentančni
objekt.
Tako kot obnova Doma kulture je tudi projekt Vile Bianca zelo zahteven. Ker sta oba
objekta označena za kulturno dediščino, se lahko izvajalci del opirajo na ţe uspešno
izveden projekt Doma kulture. V njem lahko vidijo prednosti in pomanjkljivosti, na
katere lahko naletijo. Slednjim se tako lahko izognejo ali pa jih vidijo kot izhodišča za
izboljšanje izvedbe projekta.
Stara mestna jedra nosijo v sebi neprecenljivo vrednost, ki jo je treba spoštovati.
Obnova tega dela mesta in predmestne vile na eni strani ter obnova Doma kulture na
drugi sta dokaz, da vezi med preteklostjo in sedanjostjo še zlepa ne bodo izginile v
pozabo.
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Štiri različno vodena obdobja kulturne politike po drugi svetovni vojni
Organigram uprave MOV
Velenjski grad
Šaleški grad
Grad Turn
Grad Švarcenštajn
Ostalina gradu Ekenštajn
Dvorec Gorica
Vila Bianca
Vila Herberstein
Kulturni dom
Domačija v Bevčah
Kašča na Domačiji Arnače
Sv. Martin v Velenju
Sv. Janez Krstnik
Rudnik lignita Velenje
Varianta z minimalnimi posegi: Tloris
Varianta z minimalnimi posegi: Načrt
Varianta s posegi srednjih razseţnosti: Tloris
Varianta s posegi srednjih razseţnosti: Načrt
Varianta z večjimi posegi: Tloris
Varianta z večjimi posegi: Načrt
Vila Bianca pred prenovo
Vila Bianca po prenovi
Predvidena okolica Vile Bianca
Poslovno-stanovanjski objekt
Prenova Sončnega parka
Spomenik Josipa Broza – Tita
Grilova domačija
Projekt EPK 2012
Prenova mesta

SEZNAM TABEL
Tabela 1:

Vrednost posameznih razvojnih projektov
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

CUSTODES
EPK
IKT
JR
LN
MOV
OE
PIA
PUP
RLV
RS
UN
VIS
ZGO
ZIN
ZK
ZSLKD
ZN
ZPNačrt
ZUreP
ZVKD
ZVKDS

Cultural Sites and Tourism
Evropska kulturna prestolnica
Informacijsko-komunikacijska tehnologija
Javna razgrnitev
Lokacijski načrt
Mestna občina Velenje
Območna enota
Prostorski izvedbeni akt
Prostorski ureditveni pogoji
Rudnik lignita Velenje
Republika Slovenija
Ureditveni načrt
Vizija in strategija
Zakon o graditvi objektov
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Zemljiška knjiga
Zakon o skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Zazidalni načrt
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o urejanju prostora
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

74

IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE
Spodaj podpisana Katja Gorenc, študentka izrednega študija Javne uprave na
Fakulteti za upravo, izjavljam, da je diplomsko delo moja avtorska stvaritev. Pri delu
sem uporabljala navedeno literaturo in vire. Dovoljujem objavo diplomskega dela na
internetu v skladu s pravili Fakultete za Upravo.

Diplomsko delo je lektorirala Mateja Bartol, dipl. slovenist in prof. filozofije.

V Ljubljani, dne 7. 7. 2009

Katja Gorenc
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