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A n t o n S o r e 

NOVA VELIKA DELA V ŠALEŠKI DOLINI 

Redkokđtera pokrajina v Sloveniji se je v zadnjih petnajstih letih 
tako spremenila kot šaleška dolina. Te spremembe se kažejo v reliefu 
dolinskega dna in nižjega severnega obrobja ter so posledica široko-
poteznega izkoriščanja premoga, ki je postal pravi življenjski vir 
večine Ša leča nov. Vsako leto prihajajo nove sile, da se okoristijo 
z zemeljskim bogastvom in si postavijo nov, času, družbi i,n delovnemu 
človeku primeren dom. Preobrazba pa še daleč ne bi bila popolna, če 
ne bi v prvi vrsti zajela tudi človeka, ustvarjalca in lastnika vseh 
dobrin. Ker je tempo razvoja v Velenjski kotlini še posebno pospešen 
in opazen, bi opozorili le na nekaj najpomembnejših novih gradenj in 
težav, pa predvsem uspehov pri urbanizaciji doline. 

Koinec decembra 1956. leta je prebivalo v okrnjeni šoštanjski občini 
brez matične občine Šmartno ob Paki 17.782 ljudi, konec maja 1959 pa 
18.795 ljudi. V pičlih dveh letih im pol je po teh cenitvah naraslo pre-
bivalstvo za dober tisoč ljudi. V matičnem okolišu Velenja prebiva 
skupno 10.480 ljudi, od tega 5.402 moških in 5078 žensk. Na šostanjskih 
tleh živi 8.315 ljudi, od tega je moških 3.924 in žensk 4.391. V matični 
občini Šoštanj j e torej 467 žensk več kot moških, v Velenju pa so v 
večini moški s presežkom 324 (9). Ta razlika je normalna, če upošteva-
mo, da potrebuje rudnik predvsem moško delovno silo in da so pri 
gradnji Novega Velenja zaposleni pretežno moški. Nasprotno imamo 
v Šoštanju obrate, kjer j e ženske delovne sile več. Potreba po novih 
delavcih je v zadnjih dveh letih in pol privabila iz drugih občin, 
okrajev, oziroma ljudskih republik 445 ljudi več, kot pa se jih je iz-
selilo (14). Gravitacijsko središče je bil in bo ostal premogovnik. To 
je pravi magnetni pol, po katerem se ravna in utriplje gospodarski 
organizem celotne premogovne kadunje. Zato ima tudi izjemen položaj 
glede zaposlitve nove delovne sile. Vsa druga industrijska podjetja 
v občini so namreč že leta 1958 dosegla, oziroma presegla predvideno 
raven zaposlitve za leto 1961 (2). Izjemen položaj ima v tem oziru le 
TE Šoštanj, ki do leta 1961 ne bo bistveno povečala števila zaposlenih, 
čeprav se bo njena zmogljivost povečala za 100% (2). 

Od industrije in rudarstva je konec leta 1956 v šaleški dolini 
živelo okroglo 65 °/o prebivalstva (9). Po stanju 31. junija 1959 zaposluje 
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rudnik 2469 ljudi, od tega je 2290 delavcev in 179 nameščencev (1). Ce 
upoštevamo za isti čas ostala industrijska podjetja, odpade na rudnik 
skoraj dve tretjimi vsega delavstva. Prav .gotovo bo ta odstotek do leta 
1963 precej porastel, saj sebo proizvodnja lignita od 1,710.000 ton v letu 
1958 dvignila že letos na 1,900.000 ton. Za leto 1960 so ma rudniku pri-
pravili že vse potrebno, da bo proizvodnja porasla na 2,200.000 ton, to 
bo za 16,5 krat presežena predvojna vrednost. Tri leta nato naj bi 
nakopali že 5 milijone ton, pripravljajo pa tudi načrte za 5 milijonsko 
letno proizvodnjo, s čimer bi bila dosežena končna zmogljivost velenj-
skega premogovnika. Ne smemo namreč pozabiti, da je velenjski pre-
mogovni bazen z okrog 700 milijonov ton premoga daleč največje na-
hajališče v Sloveniji in da se glede storilnosti in urejenosti proizvodnje 
uvršča med najboljša tovrstna podjetja v Jugoslaviji in v Evropi (t). 

Leta 1960 bodo blizu novega jaška začeli graditi sodobno sušilnico 
lignita, v kateri bodo dvignili kalorično vrednost premoga od 2800 na 
4600 kalorij. Priključila se ji bo koksarna in nadaljnja kemična prede-
lava premoga; to bi bila torej osnova za bodočo kemično industrijo, 
kjer bi mogli zaposliti šibkejšo moško in žensko delovno silo (19). 

Ko bo zaključena izgradnja zapadnega premogovnega polja, bodo 
znašala vložena investicijska sredstva od 1. 1947 do 1. 1963 7,5 milijard 
din (6). Ce bodo hoteli leta 1963 nuditi industriji in široki potrošnji 
3 milijone ton premoga, bodo morali v prihodnje zaposliti letno 250 
novih moči in jim preskrbeti primerno streho; rudnik bi imel takrat 
3400 delavcev in nameščencev (1). Zanima nas, od kod črpa delovno silo 
sedaj in kako bo v bližnji 'bodočnosti. 

Pravih rudarskih družin s tradicijo j e malo, okrog 30 do 40, in to 
največ v starem rudarskem naselju Pesju (1). Pretežni del delovne 
sile v povojnih letih je razen dolinskih krajev dajalo severno hribovito 
zaledje med Mislinjsiko in Šaleško dolino in južmo obrobje Pohorja, 
kjer živina in gozd nista mogla zaposliti vseh ljudi. Podobno je z manj 
številnimi delavci s Kozjanskega, ki se morajo težkemu, svojskemu 
jamskemu delu šele priučiti, zato se sprejemajo le mladi ljudje od 18. 
do 25. leta. Povsem drugače je seveda s priseljenimi rudarji iz krške, 
oziroma trboveljske občine. Y letu 1955 se je priselilo v Velenje osem-
najst družin iz črnih revirjev zasavskega predela, nadaljnih 30 kvalifi-
ciranih rudarjev, ki že kopljejo lignit, pa čaka, da jim bodo dodelili 
družinska stanovanja. Zanimivo je, da se kopači iz Prijedora v Velenju 
niso obnesli i:n so se domala vsi vrnili. Zelo malo je rudarjev iz Zgornje 
Savinjske doline. Tudi v bodoče bo moral rudnik iskati delavce pred-
vsem doma. Seveda pa ne išče človeka za vsako ceno; predvsem želi 
imeti spočitega rudarja, ki se bo zanimal za proizvodnjo. S tega vidika 
so 1958. leta odpustili 17 rudarjev — kmetov. Od skupnega števila za-
poslenih je 6. II. 1959 posedovalo zemljo še 143 delavcev, od tega je 
nad 95 °/o imelo posest manjšo kot 2 ha in le en sam ima več kot 5 ha 
kmetijskega, a hribovitega sveta (1). Prav tako je delavski svet leta 
1957 sprejel sklep, da se uredi samskim rudarjem stanovanje v inter-
natu in hrana v menzi, ki žal še vedno ni taka, kot bi želeli (1). S tem 
skušajo preprečiti, da bi rudarji v svojem prostem času še garali kme-
tom za hrano in stanovanje ter potem prihajali na delo nespočiti. 
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SI. i. Rudnik podira kmetije v Škalah. — Fig. 1: Lignite mine destroys tlie 
farmsteads. (Foto avtor) 

Neopravičeni izostanki se še vedno pojavljajo, največ od marca do 
oktobra, v času poljskega dela, vendar so jih z ostrimi zakonskimi 
ukrepi, z odbitjem dohodka, oziroma z odpustitvijo močno omejili. Ta 
ukrep seveda ne velja zgolj za velenjski rudnik, temveč je splošno 
veljaven. Pač pa je razveseljiva prepoved uživanja alkohola med de-
lovnim časom, čeprav je marsikoga navidez hudo prizadela; namesto 
jabolčnika oziroma žganja pijejo sedaj v jamah kavo. Z boljšo meha-
nizacijo, organizacijo dela in zaščitnimi merami se je število nezgod v 
zadnjih letih precej znižalo (1). 

Ker prihaja na rudnik mlada nekvalificirana delovna sila, so že 
od leta 1946 organizirali potrebne tečaje za polkvalificirane, kvalifici-
rane in visoko kvalificirane delavce, ki jih je doslej obiskovalo nad 
1500 oseb. Razen tega so pripravili ali pa poslali svoje člane še na 
različne druge tečaje, ikjer so se seznanili s higiensko tehnično zaščito, 
z upravljanjem podjetij ipd. (1). Leta 1958 je bila ustanovljena indu-
strijsko-rudarska šola z rudarskim, kovinskim in elektrotehničnim 
oddelkom za rudarsko stroko. Od 146 prijavljenih je bilo v lanskem 
letu sprejetih več kot polovica dijakov iz šaleškega območja, zlasti iz 
Paškega Kozjaka, Plešivca, Vitanja; nekaj jih j e bilo iz žalške, slovenj-
graške, konjiške in ptujske občine ter iz Idrije. Tudi za leto 1959/60 
se šolsko območje po številu prijavljencev ni spremenilo. Vsi ti po-
datki nam zgovorno pričajo, da bo mogel rudnik kriti svoje potrebe po 
kvalificiranih delavcih že v bližnji bodočnosti z doma izšolanim ka-
drom (10). 
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Posebej je omeniti še okrog 350 delavcev, zaposlenih pri gradnji 
Novega Velenja. Večina jih je doma v bližini Čakovca, Varaždina in 
Murske Sobote. 

Povedali smo že, da naj bi leta 1963 po predvidenem planu narasla 
letna proizvodnja premoga na 3 milijone ton. V tej količini je vštet 
tudi dnevni kop, ki naj bi s polno zmogljivostjo začel obratovati leta 
1963. Z dnevnim kopom se bodo izkoriščali premogovni skladi 0,7 mili-
jonov ton vzhodno od malega Velenjskega jezera, južno od Presuke 
(460 m) v smeri proti Kanovemu. Razkrili bodo krovnino Tičnice in ves 
predel okoli Turna. Z izkopanim materialom bodo zasipali ugreznino 
pod Skalami med Lepenjo in Sopoto — Veliko jezero. Skupna površina 
ugreznine, pokrite z vodo, je znašala decembra 1958. leta 189.800m2 

jn je zajemala 1,686.000 m3 vode, ki je segala do nadmorske višine 
372,5 m. Zaradi neprestanega grezamja se bo volumen Velikega jezera 
povečal do začetka zasipavanja letno za okrog 320.000 m3 vode. Da na 
odkopnem področju odstranijo vso površinsko vodo, ki se zbira v ve-
likih ugrezninah in bi mogla ogroziti dela v rudniku, bodo v naslednjih 
letih speljali odprt jarek s širino 31 m in globino 12 m od Velikega 
jezera, za sedanjo rudniško upravo, pod Oremošovim hribom, med 
Sopoto in Velunjo v Pako pred TE Šoštanj. Ker investicijski program 
zahteva znižanje akumulirane vode za okrog 12 m, bo začetek kanala 
v nadmorski višini 360 m, padec jarka pa bo znašal 1 do 2°/oo. V zvezi 
s tem odvajalnim kanalom bo potrebno regulirati še spodnji tok Le-
penje (1365 m), kamor bodo speljali tudi vodo Sopote. Ugreznine bodo 
kakor doslej tudi v bodoče zasipali še z nerabnim pepelom TE Šoštanj 
(1). Omenjena drenaža bo seveda vplivala na odtok padavinske in talne 
vode. kar bo treba upoštevati pri izbiri in gojenju kmetijskih kultur; 
sicer pa je trenutno to še eksploatacijsko področje. 

Ce smo se doslej zanimali predvsem za premogovnik, za rudarje in 
njihove delovne odnose ter uspehe, je to povsem razumljivo, saj je 
rudnik glavni usmerjevalec gospodarstva v šaleški dolini; od njega so 
odvisne skoraj vse vzporedne dejavnosti, ki so se v poslednjih letih še 
posebno razmahnile. Pri tem mislimo na TE Šoštanj, na gradnjo Novega 
Velenja in posredno na kmetijstvo, pred katero se postavljajo zaradi 
hitro naraščajočega mestnega prebivalstva posebne naloge. 

Upravni odbor Jugoslovanske investicijske banke je odobril 7 mi-
lijard 140 milijonov din za gradnjo druge faze TE Šoštanj. Tako bi se 
dvema agregatoma po 30 MW priključil še agregat z močjo 75 MW. 
Razen tega bo treba postaviti še 60m visok hladilnik, razširiti deponije 
za premogov prah itd. Začetek poskusnega obratovanja je predviden 
januarja 1961. leta. V drugi fazi bo generator dajal ob 5000 urnem 
obratovanju 373 milijonov kW/h na leto. Ko bo TE v Šoštanju popol-
noma dograjena, se bo delovni kolektiv povečal le za 30 ljudi. Potrebno 
pa bo pripraviti tečaje za prekvalifikacijo delavcev kovinske stroke, 
medtem ko so za električarje že imeli podobne tečaje (3). Istočasno z 
gradnjo druge faze TE Šoštanj so začeli graditi tovarno za izdelavo 
opeke iz ugaskov, ki doslej niso imeli prave vrednosti. Predvidevajo, 
da bo tovarna začela s proizvodnjo še letos, s čimer bi bila »opečna 
kriza« v celjskem okraju že v naslednjem letu precej omiljena, če že 

2 2 8 



Nova velika dela v Šaleški dolini 

SI. 2. Premogovnik gradi Novo Velenje. — Fig. 2: New lignite-town of Ve-
lenje. (Foto avtor) 

ne odpravljena, saj bo šoštanjska opekarna mogla nuditi letno pri-
bližno 22 milijonov opek (4). 

Proizvodi šoštanjske opekarne bodo brez dvoma našli najmočnej-
šega potrošnika v Novem Velenju. Grad.nja delavskega naselja je raz-
deljena po etapah. Leta 1948 je bila določena za rudarsko naselje dilu-
vialna terasa med Staro vasjo, Šalekom ter velenjsko TE. Ko je leta 
1954 dobil premogovnik nov močno povečan proizvodni plan in je bilo 
treba misliti na pospešen dotok delavcev, je postal zazidalni prostor 
premajhen za bodoče mesto s 35.000 prebivalci, zato so mestno središče 
prestavili na aluvialno ravnico ob strugi Pake med Starim Velenjem 
in Šalekom ter republiško cesto Celje—Slovenj Gradec in železniško 
progo. Za izvedbo tega načrta je bilo najprej potrebno regulirati ne-
ukroćeno Pako. Po nepopolnih podatkih j e od leta 1931 do 1958 šest-
indvajsetlkrat nadpovprečno prestopila bregove. Računajo, da naredijo 
takšne manjše, skoraj redne poplave kmetijstvu, komunalnim, stano-
vanjskim in industrijskim objektom okrog 25 milijonov dinarjev škode. 
Dve leti po znani katastrofi leta 1954 so narasle vode znova povzročile 
okrog 70 milijonov din škode (5). Da se preprečijo podobni pojavi, iz-
boljšajo kmetijske površine in zavaruje novo mestno naselje, so Ve-
lenjčani leta 1956 in 1957 s prostovoljnim delom uredili neurejeno 
strugo Pake od ŠaJeka do Starega Velenja, kar so storili tudi šoštanj-
čarii naslednje leto od tovarne usnja do blizu Penka (1). S tem pa se 
delo še ni zaključilo, saj bo nujno treba misliti na regulacijo potoka 
med Velenjem in Šoštanjem, ker bo to narekoval nadaljnji razvoj obeh 
industrijskih središč in glavna dolinska cesta, ki j o bodo trasirali na 
južnem robu doline ob strugi Pake. 
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Ureditev mestnega središča v Velenju je delo druge etape v urba-
nizaciji vzhodnega dela šaleške doline in bo v glavnem dovršena že 
v letu 1959 (1). 

V naslednji etapi bodo pozidali ožji pas zemljišča med mestnim 
jedrom in Šalekom, po letu 1961 pa naj bi perspektivni načrt vključil 
tudi gričevnat svet Gornjega Šaleka in posegel proti Selu, pri čemer 
bi bil izvzet zaščitni pas okoli šaleških razvalin. Ta prostor bo na-
menjen manjšim stanovanjskim hišam. Gospodarstveniki in urbanisti 
so Velenju — upravnemu središču šaleške doline —• prerokovali v 
bližnji bodočnosti okrog 12.000 ljudi, dolgoročni načrt pa jih pred-
postavlja celo 35.000. Zanimivo je, da zazidalni okoliš, ki je bil sprejet 
leta 1959, ni upošteval širšega teritorija in se pri Šoštanju omejuje v 
glavnem na že zazidane površine, kar je za severno in severozapadno 
ogroženo četrt povsem razumljivo, ne pa za vzhodni del Velenja, ki ga 
omeji dobrih 500 m pred Šalekom. Predvideni lahki industriji v Ve-
lenju so dodelili trenutno še redko naseljeni njivski predel južno od 
sedanjega železniškega skladišča do Pake v bližini mosta v starem delu 
mesta (11). 

K modernizaciji Velenja spada tudi regulacija Trebušnice, levega 
pritoka Pake, s čimer se bodo izboljšale doslej močvirne travniške 
površine ob njeni strugi. Posebnost v Sloveniji bo centralno ogrevanje 
Velenja z vročo vodo, ki bo speljana po ceveh iz turbine v elektrarni do 
stanovanj, hotelov in upravnih zgradb (8). Morda pa je po zunanjem 
videzu novo delavsko naselje še bolj mikavno in se precej razlikuje 
od drugih mest že po samih okusno oblikovanih gredicah ter s cvetjem 
in zelenjem okrašenih oknih, kar še posebej kaže ti a disciplino in snago 
stanovalcev. Človek se čudi, kako hitro so se znašli delavci v kar se 
da sodobnem okolju kljub temu, da so prej prebivali v hribovskih 
kočah ali začasnih lesenih barakah, kjer često ni bilo najosnovnejših 
ugodnosti. Seveda pa so bili in so še danes pri posameznih primerih 
potrebni energični ukrepi. Kmečki in polkmeöki ljudje so se težko 
privadili na razmeroma drago preživljanje v mestu brez domačega 
pridelka. Rudnik sprejema predvsem mlade moči, zato znaša povprečno 
število otrok na družino 2.5; povprečna površina družinskega stanova-
nja v novem naselju pa 80m2 (1). Če ne upoštevamo športnih prostorov 
in drugih zelenih pasov, železnice, pokopališča itd., prebiva v Velenju 
250 ljudi na km2, kar je več kot v današnjem Berlinu (145 ljudi) (18). 
Da bi bilo mesto tudi po višini zgradb bolj pestro, zidajo poleg manjših 
hiš pretežno štirinadstropne stanovanjske bloke in osem do desetnad-
stropne stolpnice, med katerimi se najviše vzpenja 14-nadstropni 
nebotičnik. 10% stanovanj je namenjenih za dva družinska člana, 16% 
za tri, 35% za štiri, 25 °/o za pet ter 4°/o za sedem in več družinskih 
članov (18). Kljub pospešeni zidavi je stanovanjska stiska očitna zlasti 
v Velenju, kjer bo, ne upoštevajoč 262 do konca leta 1959 vseljivih 
stanovanj, še vedno ostalo nad 300 prosilcev-rudarjev (1). Doslej so 
investirali v Novo Velenje za nad 1000 stanovanj, več cest, razne ob-
jekte družbenega standarda, regulacijo Pake idr. nad 3,6 milijard di-
narjev (20). V ta znesek ni vštetih okrog 600.000 prostovoljnih ur, s 
katerimi so skupnosti prihranili ca. 250 milijonov dinarjev (19). Pri 
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SI. 3. Moderno urejen park z delavskimi hišami. — Fig. 3: A new park with 
workers-houses at Velenje. (Foto avtor) 

dosedanjih investicijah za dvig družbenega standarda in komunalnih 
naprav j e zvezni sklad sodeloval s 25%, republika z 20%, okrajni 
ter občinski ljudski odbor skupaj s 7%. Ostalo je vložil premogovnik 
sam iz lastnih sredstev (19). 

Eno izmed osnovnih vprašanj, ki se postavlja pri urbanizaciji, je 
prehrana naraščajočega prebivalstva. S pitno vodo osikrbujejo Novo 
Velenje močni jamski izviri talne vode. Po potrebi bodo zajezili studen-
ce pri Zgornjem Doliču in Paki ter povečali zmogljivost šoštanjskega 
rezervoarja v Belili vodaih. Razširiti bodo morali tudi rezervoar vzhod-
no od Velenjskega jezera in zgraditi novega na griču JV od mestnega 
središča. Težavnejša je rešitev samopreskrbe s povrtnino. S kmetij-
stvom se ukvarja v dolini ena petina prebivalstva. Zaradi rudarskih 
del ali gradnje naselja je kmetijstvo izgubilo skupno 202 h a površine, 
s predvidenim dnevnim kopom pa bo uničenih še nadaljnjih 54ha 
zemljišča, to j e 3,2 % kmetijskih tal šoštanjske občine. V podrobnem je 
slika naslednja. Industrijski prostor starega jaška obsega 19,0ha, novi 
jašek 20,0 ha, pogreznjeni teren južno od starega jaška 7,5 ha pogrez-
nine na severni strani starega jaška 76,0ha, naselje Novo Velenje 
60,1 ha, zemljišče odplavi j eno za zasip jamskih prostorov 3,7 ha, po-
vršina parka 7,5 ha in dnevnemu kopu prepuščen svet 54,0 ha (1). 

Zlasti prizadeto je bilo kmetijsko gospodarstvo Šalek, kjer so 
stanovanjske hiše in upravna poslopja zasedla najbolj rodovitne obde-
lovalne parcele. Ko bodo zasuli sedanje ugreznine pod Skalami, bodo 
znova pridobili obdelovalne površine; toda predno bodo postala nasuta 
tla rodovitna, bo prav gotovo preteklo nad 15 let. Po oceni 31. maja 
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1958 odpade v šoštanjski občini na vrtnine skupno 6 °/o kmetijskih tal, 
kar je malo manj kot petina vseh njiv in vrtov (12). Soštanjsika občina 
je po reliefu bolj hribovita kot celjska, kjer je več kultivirane prsti 
in tudi za po vrtnino nekoliko ugodnejše, toplejše podnebje. Znano je, 
da šaleška dolina v zorenju zaostaja za Spodnjo Savinjsko za teden 
dni, medtem ko za enak čas prehiteva Mislinjsko dolino. Če imamo pri 
primerjavi hektarskega donosa celjske in šoštanjske občine pred očmi 
omenjene ugotovitve, je jasno, zakaj je okoli Celja pridelek nekaterih 
vrtnin, n. pr. paradižnika, fižola, vrtnega korenja, česna itd. boljši kot 
v šoštanjski občini. Razen tega sta imeli kmetijski posestvi Lava in 
Medlog, kakor tudi zainteresirani privatniki v Celju, bolj ali manj 
zanesljiv trg, medtem ko so si delavci in nameščenci v Šoštanju in 
Velenju do nedavna pridelali potrebno zelenjavo sami, pa tudi ozimnico 
si je vsak zase iskal pri kmetih. Prav svojevrsten je problem polkme-
tov, ki navidez kot rudarji meščanijo v novem naselju, a dejansko 
kmetujejo »na daljavo« na svojih bivših domovih, oziroma zakupnih 
vrtičkih pri privatnih kmetih ali celo na državnem posestvu (19). Te-
žave imajo v Šaleški dolini zlasti z zgodnjo zelenjavo, ki j o morajo 
tudi Celjani dovažati iz Koprščine, splitske okolice in iz Makedonije. 
Izkustva so pokazala, da je makedonsko blago cenejše, a zaradi od-
daljenosti ni tako sveže. Da vsaj do neke mere izkoristijo domače mož-
nosti, bodo skušali Celjani v toplih gredah podaljšati sezono zelenjave 
za 2 meseca (14). Podobne možnosti, če ne še boljše, imajo tudi v Šo-
štanju in Velenju, saj bi z odvisno toplo vodo termoelektrarn mogli 
ogrevati zaprte grede. Za takšno gojenje se navdušuje kmetijsko go-
spodarstvo Šalek, ki bo že v letošnji' zimi uredilo nekaj poizkusnih 
toplih gred. Če bo poizkus uspel, bodo razširili tople steklene površine 
in presežno sočivje ponudili v kritičnih mesecih okrajnim, morda celo 
republiškim interesentom (17). 

Pogoste ugotovitve, da sta velenjski in šoštanjski trg dražja kot 
celjski, so le delno upravičene. Doslej je v veliki meri posredovalo 
sočivje in sadje šaleški dolini celjsko podjetje Agropromet. Zdi se, 
da je glavna pomanjkljivost preskrbe z zelenjavo v neorganiziranem 
nakupu. Tako nabavljajo sedaj posamezne trgovine, zlasti »Bazen«, 
zgoden krompir, sadje, paradižnik, grah ipd. v Kopru ali Ljubljani, od 
koder ga v manjših količinah prevažajo s tovornjaki, nato pa ga hra-
nijo v dovolj prostornih skladiščih, ki pa so še brez hladilnih naprav; 
zaradi tega se poveča kalo in dvigne prodajna cena. Podobno je z 
ozimnico. Trgovina bi rada imela vsaj orientacijsko prednaročilo, a 
potrošniki se zanašajo na dobro letino in na morebitne nižje cene ter 
boljše blago pri okoliških kmetih (7). Tako se kupec in prodajalec 
igrata »slepe miši«, negativne posledice takšne igre pa bo prej ali slej 
občutil potrošnik. 

Da se odpravijo navedene nepravilnosti, so odgovorni činitelji za-
dolžili kmetijsko posestvo Šalek, ki ima svoja polja v Saleku in Šošta-
nju, ter rudniško ekonomijo, naj proizvodnjo usmerita na gojitev 
povrtnin (2). Želeti bi bilo, da bi se tudi bližnji kmetje vsaj deloma 
posvetili vrtnarstvu, za kar je seveda potrebno precej podjetnosti, 
znanja, delovne sile in zanesljivejši odkup. Ko bo v centru Velenja 
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Nova velika dela v Šaleški dolini 

SI. 4. Bodoči zazidalni prostor med središčem Novega Velenja in šalekom. 
Fig. 4: Open building-place between the old village of Šalek and new town 

of Novo Velenje. 

dodelano veliko poslopje družbene prebrane, kjer bodo pripravljali 
hrano za abonente in že na pol pripravljeno kosilo oziroma večerjo 
za domača gospodinjstva in ko bodo v Šoštanju adaptirani primerni 
prostori, bo vprašanje redne preskrbe še bolj pereče. Le redki posa-
mezniki v Saleku, Šentjanžu in Šentilju vidijo sedaj konjunkturo v 
vrtnih pridelkih, oziroma v zgodnjem sadju. Več zanimanja je za 
mlečno živinorejo, saj je le-ta prva kmetijska panoga, pri kateri je 
poudarek predvsem na kvaliteti (2). V ta namen naj bi se zmanjšal 
areal žitaric v koirist industrijskim in krmilnim rastlinam. Pred nekaj 
leti je bila tudi preskrba z mlekom dokaj pomanjkljiva in so ga morali 
v Velenje in Šoštanj pošiljati ,iz celjske mlekarne. V letošnjem letu bo 
tudi ta problem rešen, ko bodo uredili zbiralnici s hladilniki v Velenju 
in Šoštanju (2); največ mleka bo dostavljalo kmetijsko gospodarstvo 
Šalek. 

Delovni ljudje šaleške doline se dobro zavedajo, da so vse omenje-
ne težave nujen sopotnik gospodarske in kulturne preobrazbe njihove 
doline ter da so le prehodnega značaja, zato se vsak po svojih močeh 
trudi, da jih skupno premagujejo. 
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NEW BIG WORKS IN THE ŠALEK-VALLEY (LIGNITE AREA IN NE 
SLOVENIA) 

A n t o n S o r e 

In the mentioned article the author describes the main changes on the 
economical, social and cultural areas in the Šalek valley. The production of 
lignite in the coal mine of Velenje will rise from 1,9 million tons (as it has 
been in 1959) to 3 million tons in 1963 as soon as the upper part of the earth 
will be cleared away in the east of Velenje lake and it will make good use 
of the coal in the western part. Then the coal mine will o c cupy about 3400 
workers, while there have been on ly about 2500 workers in 1959. Till January 
1961 the Thermo electric central station (TE) at Velenje will connect an 
aggregate more, having the power of 75 MW. In this year, however, a new 
brick kiln will be built; it will produce about 22 million bricks pro year out 
of the expiry of TE. The hot water will be conducted out of TE Velenje for 
central heating of the new mining town. In connection with the foreseen 
increase of the inhabitants the author analyses the difficulties of the supply 
of the agricultural products. 
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