
A n t o n S o r è 

ŠALEŠKA DOHNA 

Ozemlje, kjer prestopi potok Paka iz tesne istoimenske soteske 
v položnejši ravninski svet, ki se pričenja pri Šaleku in neha onkraj 
Šoštanja v strmih skalnih pobočjih Skorna, imenujemo danes na splošno 
Šaleška dolina. 

šaleška dolina je potemtakem samo ozek, do 2,5 km širok in okrog 
10 km dolg nižinski pas s smerjo JV—SZ. Od Spodnje Savinjske doline 
jo loči 400—500 m visoka planota okrog Ponikve, v Mislinjsko dolino 
ji branijo vzhodni odrastki Karavank. Glede njene južne meje je vsak 
dvom odveč, kajti dovolj jasno jo nakazuje tako imenovana šoštanjska 
prelomnica s strmimi pobočji Skorna (723 m), Rebri (535 m), Gradišča 
(604 m), Velikega in Malega Kožlja (581 m, 488 m). Nekoliko težavnejša 
je omejitev na vzhodu. Res je, da Lopatnik, podolgovati Radojč (971 m) 
s Paškimi grebeni izrazito določajo dolinski prostor, zato pa komaj 440 m 
visoka Gorica na JV ni zmožna nuditi učinkovitejše pregraje. Mnogo 
bolj zastavne so v tem pogledu Stropnica (860 m), Vodemlja (780 m), 
Ljubela (778 m) in Graška gora (813 m) s Pusto in Črno goro pred seboj 
(820 m, 640 m). Kar smo dejali za JV, naj velja tudi za SZ; svet je sicer 
tukaj nekaj višji, ali točnih mejnikov ne moremo postaviti. Ravnici 
sledi gričevje, temu pa do 800 m visoko Ravensko in Zavodniško hribovje, 
ki, opirajoč se na sosednji Lom (884 m), zapira dolino na zahodu. 

Poleg imena Šaleška dolina se večkrat uporablja Velenjska ali 
šoštanjska kotlina. V strokovni literaturi srečamo pogosto vse tri 
označbe, včasih pa zopet samo eno od omenjenih. Za nas je merodajno 
ljudsko poimenovanje, ki pozna zgolj šaleško dolino in nakazuje s 
krajem Šalek tudi njen začetek. Toda tudi ta naziv ni izviren. Prvotno 
naj bi se imenovala Škalska dolina, torej enako kakor bližnja prafara. 
Ker je tukaj malo skalovitega sveta, je verjetno, da se termin nanaša 
na bližnje pečine pri Hudi luknji (30, str. 911). 

Popolnega geografskega opisa šaleške doline še ni. Doslej so se 
z njo bavili predvsem geologi in montanisti. Značilnost skoraj vseh teh 
proučitev je v tem, da posvečajo največjo pažnjo premogovnim skladom. 
S tega vidika se zanimajo za dolinsko dno Petrascheck, Riedl in Rolle. 
Povsem na geološko stran sta usmerjena Teller in Rakovec. Prvi podaja 
podrobno geološko sestavo tega predela (8), zadnji pa nas seznanja 
s smrekovškim vulkanizmom in njegovimi sledovi (2). 

Od geografov je omeniti predvsem A. Melika. V njegovem delu 
»Slovenija« sicer ne dobimo zaključene slike nekdanje jezerske kotanje, 
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pač pa nas opozarja nanjo na mnogih mestih, zlasti kadar primerja 
njen razvoj z razmerami v ostalih kotlinah Slovenije (3). 

V naslednjih poglavjih bom pojasnil geomorfološke, klimatske, 
hidrografske in pedološke razmere. Na tej osnovi bom poizkušal osvetliti 
današnje gospodarsko stanje, ki je rezultat neprestanega, dolgotrajnega 
boja med človekom in prirodo. 

P r i r o d n i o k v i r . Geološka zgradba Šaleške doline je še dokaj 
enostavna in pravilna; povsod se na starejše plasti nalagajo mlajše. 
Najstarejša formacija na omenjenem ozemlju je karbon. Predstavljajo 
ga kremenov konglomerat, sljudasti peščenjak in temni apnenci. Na 
površje prihaja kot ozka proga izpod mlajših sedimentnih kamenin. 
Začenja se severno od gradu Thurn in se vleče mimo Šentbrica po 
pobočju Paškega Kozjaka proti vzhodu. 

Y mnogo večji meri kot karbonske so razširjene triadne kamenine. 
Spodnji oddelek triade tvorijo werfenski skladi. Javljajo se v podolžnih, 
od vzhoda na zahod potekajočih progah v bližini Cirkovc, Šentbrica in 
Saleka. Pisani peščenjak iste formacije imamo okoli Belih vod, kjer 
podobno kakor na vzhodu ustvarja osnovo srednjetriadnim kameninam. 
Srednjo triado zastopajo obsežne plasti apnika, vsebujočega tudi dolomit; 
označujejo se kot oddelek školjkovitega apnenca. Apnenci dolomitne 
faci j e gradijo običajno vrhnji del bližnjih višin, tako na primer pri 
Paškem Kozjaku, Stropnici, Vodemlji, Ljubeli, Lomu, Boskovcu idr. 
Večino naštetih visokih planot prištevamo k vzhodnim odrastkom Kara-
vank. Izjema so Golte, ki jih glede zgradbe uvrščamo v Savinjske Alpe. 
Osrednjo skupino Savinjskih Alp loči od njihovega vzhodnega pred-
gorja znamenita prelomnica Žaga—Rogač—Bistra. Razen Boskovške 
skupine pripadajo k narivni grudi Savinjskih Alp še manjši kompleksi: 
Skorno, Gora Oljka, Dobrovlje, Ponikva in triadno površje pri Vojniku. 
Omenjeni kompleksi so ločeni med seboj po tektonskih počeh, ki se na 
zunaj izražajo v strmih vzhodnih pobočjih. 

Na severu omejuje triado 2—3 km širok pas tonalita, ki se pričenja 
pri Železni Kapli in izgine onkraj Plešivca pod terciarnimi konglomerati 
Velunje. Geneza in starost značilne tonalitne cone še ni povsem pojas-
njena. Teller jo smatra za metamorfizirano skorjo tonalitnih jeder, ki 
je prodrla na površje v obliki intruzijske mase ter se razgrnila vzdolž 
dislokacijske linije, potekajoče v smeri V—Z (8, str. 172—177). 

Kakor za ostalo slovenske ozemlje tako je tudi za Šaleško dolino 
terciar doba osnovne važnosti. Spodnji terciar-oligocen se v dolini sicer 
ne pojavi, pač pa ga odkrijemo pod označbo soteski skladi pri Šentbricu, 
kjer se kaže v manjšem obsegu na zahodnem koncu karbonskega pasu. 
Glede njihove starosti je Teller mnenja, da jih moramo šteti k mlajšemu 
oligocenu in jih pojasnjuje kot jezerske sedimente (8, str. 24). V večji 
nadmorski višini so ohranjene soteške plasti severno oziroma južno od 
Paškega Kozjaka. V zgornjem oligocenu se je ugreznil vzhodni del 
Karavank, udorino pa je zali! širši zaliv panonskega morja, ki je pokril 
s svojimi sedimenti triadne sklade južno od Pohorja in segel še dalje 
proti zahodu v porečje Velunje in Suhadolnice. Glavni sestavni del 
soteških plasti pripada peščenjakom in skrilavi glini, ponekod, kot na 
primer v Šentbricu, pa tudi laporju. 
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Ze oligocen se smatra kot doba velikih premikov v zemeljski 
notranjosti, za miocen pa velja to še prav posebej. Zlas;: se odlikuje 
njegov spodnji oddelek, za katerega je značilno silno močno eruptivno 
delovanje. Središče miocenskega vulkanizma je bil Smrekovec (1569 m). 
Tu se začenja prelom, ki se odcepi od drugega preloma, potekajočega 
ob južnem robu znane tonalitne cone. Tu je izhodišče tiste tektonske 
linije, ki vodi preko Belih vod mimo Šoštanja, Velenja proti Vojniku 
in ob kateri se je kasneje ugreznila Šaleška dolina. Po Tellerju bi 
bila za nastanek kotline prvenstvene važnosti prelomnica ob južnem 
robu tonalitne cone. Ta naj bi v zvezi z ugrezanjem naredila prostor 
oligocenskemu morskemu zalivu, katerega severna meja sovpada s sta-
rejšim tonalitom. V začetku miocena so sledili novi nemiri v zemeljski 
notranjosti, nastala je tako imenovana šoštanjska prelomnica. Zdi se, 
pravi isti avtor dalje, da je ponovno ugrezanje prizadelo zgolj svet, 
ležeč južno od imenovane tektonske linije (8, str. 179—182). Mislim, 
da velja gornja hipoteza za miocen in zgodnji pliocen. V času jezerske 
faze pa je bilo ugrezanje oziroma zastajanje dolinskega dna močnejše 
v primeri s kopnim južno od prelomnice. Le na takšen način si moremo 
v našem-primeru tolmačiti tektonsko depresijo in njeno ojezeritev. 

Skozi ogromne, v spodnjem miocenu nastale razpoke je privrel 
na več mestih (v Belih vodah, Velenju, Dobrni idr.) andezit, medtem 
ko so južno okolico prekrili večinoma vulkanski grohi. Erupcije so 
bile zelo številne in so sledile v kratkih presledkih. To smemo sklepati 
po tanjših andezitnih ploščah menjajočih se z enako debelimi plastmi 
grohov. Njihova skupna debelina znaša okoli Smrekovca najmanj 
800 m, a se na jugu zniža na 150 do 100 m. Ziv ostanek nekdanjih ne-
mirov so rudninski vrelci v Topolšici in Dobrni (2, str. 4—5). 

Znano je, da je obe sosedni kotlini, Celjsko in Slovenjegraško, izpol-
nilo v miocenu morje od vzhoda v obliki dolgih in ozkih zalivov. 
Smemo podobno domnevati tudi za našo dolino? Res je, da se dolina 
sama ne more kaj prida ponašati z večjim obsegom razkritih miocen-
skih usedlin, zato pa jih ne smemo prezreti na njenem vzhodnem 
obrobju. Do tja naj bi segal morski zatok, prihajajoč od Dobrne, Šent-
janža, Bevč do Šaleka. Povsod tod najdemo njegove sedimente: lapor, 
glino, peščenjak, pri Šmartnem (pri Velenju) pa tudi na starejše triadne 
kamenine naloženi litavski apnenec (8). Rezultati, dobljeni na podlagi 
proučitve vrtin, nam odkrivajo njihovo razprostranjenost tudi pod 
pliocenskimi odkladninami. Po regresiji morja je v zgornjem mio-
cenu postala Šaleška dolina z višjim obrobjem zopet kopno, ki so ga 
v panonu izravnale tekoče vode v skoraj ravno površino. Ostanki pa-
nonske uravnave se kažejo danes v apniških planotah, ki obkrožajo 
kotlino domala z vseh strani. To so sledovi najstarejšega uravnanega 
površja. Ohranjeni so v višini 1160 do 1120 m v planotastem slemenu 
Paškega Kozjaka. Dobrih 100 m pod omenjenim ravnikom imamo širšo 
planoto, ki jo štejemo skupno z Glažarjevo planjavo in planotastim 
svetom na Stenici in okrog šentjošta še k isti izravnavi (gl. karto 1). 

Paški Kozjak predstavlja gorski čok, podobno kot Plešivec (1696 m) 
na SZ. Na severu ga razdvaja vitanjska prelomnica, na jugu pa vzpo-
redno potekajoče tektonske poči, ob katerih se v ozkih progah raz-
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i 

Fot. Vlado Kranjc 
SI. 1. Pogled na šaleško dolino od Šaleka, v ozadjn Golte 

krivajo karbonske in werfenske plasti. Enakega značaja so prelomi 
ob vznožju Ljubele, Stropnice in Vodemle. 

Severno od Golčke planine prištevamo k najstarejšemu površju 
planotasto sleme Tolstega vrha (1223 m). Zgornji nivo je obsežnejši 
kot naslednji nižji. Tega zastopajo 1000 m visoki ravniki v Luderanskem 
vrhu (1216 m), ravniki v jugozahodnem delu Kozjega hrbta (1128 m) 
in med Plešivcem in Obretanovim vrhom (1094 m). Povsem samostojen 
morfološki razvoj imajo Golte. Zanimiva je ugotovitev, da pogrešamo 
tem ustrezajoče nivoje na področju severno od srednjega toka Pake. 
Karta nivojev nam pokaže tukaj najbolj razširjeno uravnavo v višini 
850 do 760 m. Pripadajo ji : Ljubela, Stropnica in Vodemla. Na vseh 
treh proti zahodu nagnjenih peneplenih se je po pontiku uveljavilo 
zakrasevanje. Enake starosti je planotasti svet Graške gore, razvodno 
sleme med Sopoto in Ponikvo ter to in Mevljico. Nagnjenost planot 
nam dokazuje, da je bilo dviganje v sredini Paškega Kozjaka naj-
močnejše, proti obrobju, zlasti proti zahodu, pa je intenzivnost po-
jemala. Obraten pojav se je izvršil v Lomu in njegovem sosedstvu. 
Ce upoštevamo, da leže najvišji panonski ravniki na Paškem Kozjaku 
v višini 1160—1100 m, najnižji v bližini pa samo 400—500 m visoko, 
tedaj znaša višinska razlika med njimi 760 m. 

V posameznih fazah dviganja se je vršilo premikanje predvsem ob 
prelomih. Prav lepo se to opazi v Paškem Kozjaku, zlasti ob njegovem 
južnem predgorju, morda še izraziteje pa na Ponikvi. Po Winklerju se 
je na vzhodni strani Savinjskih Alp vršilo predvsem ugrezanje. Svojo 
domnevo opira na to, da je triadno miocenski kompleks Ponikve obdan 
na severu in jugu s plastmi mlajšega pliocena (5, str. 386—387). Rakovec 
nasprotno trdi, da kažejo na dviganje, bodisi absolutno, bodisi relativno, 
globoko vrezane doline na Ponikvi, zlasti Trnove (1, str. 135). 
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Terase mlajšega pliocena so lepše ohranjene na desnem bregu Pake 
in njenih pritokov. Najvišji nivo 720 do 680 m je razviden na vzhodnem 
pobočju Krištanove planine, Loma in Skorna, dalje v zgornjem toku 
Pake, Velunje, Ponikve in v Hudih mlinih. Terase v višini 650 do 620 m 
imamo ohranjene v Pušnikovem vrhu (nad železniško postajo Paka), 
Lopatniku, na zahodnem pobočju Radojča in na vzhodni strani Temjaka 
(814 m). Odražajo se v Črni gori, Plešivcu, v slemenu Kozjega hrbta, 
Zavodili, prav tako v območju Lepenje in Sopote. Med nivoji mlajšega 
pliocena moramo prav posebej razlikovati jezerske terase. 

Že po zunanji konfiguraciji spominja Šaleška dolina na jezersko 
kotanjo, ki so ji dale prve obrise že zgoraj označene tektonske poči. 
Rolle, ki se je podrobno ukvarjal z jezerskimi sedimenti, je postavil 
nastanek jezera v zgornji pliocen. Še točneje je opredelil ojezeritev in 
starost premogovnih skladov F. Teller (8, str. 121). Ostanki jezerske 
favne kažejo po mnenju istega avtorja na srednji pliocen. Za boljše 
tolmačenje razmer v mlajšem plioeenu si oglejmo profila dveh poizkus-
nih vrtin, nahajajočih se pri Družmirju (13). Osnovo prve vrtine (globina 
713 m) tvori andezit. Pri drugi vrtini so pri globini 800 m zadeli na sivi 
in zelenkasti peščenjak enake kakovosti, kot ga Teller navaja pod 
označbo »Tuffsandstein von Neuhaus«. Nad peščenjakom oziroma gro-
hom se vrste: plasti peščenjaka s prodom, sivica, peščeni lapor z vložki 
mastne in navadne sivice. Peščenjak je ponekod že odstranjen in ga 
nadomešča glina. Bolj ali manj čisti glini slede do sto in čez sto metrov 
debeli skladi lignita, nato pa se menjajo tanjše ali debelejše plasti la-
porja z vložki proda in peska, peščena glina, sivica in pesek različne 
kakovosti (13). Poudariti je treba, da leže pliocenske plasti diskordantno 
na starejši denudirani oligo-miocenski podlagi. 

Da je bila Velenjska kotlina v plioeenu izpolnjena z vodo, izpri-
čujejo, kakor sem že omenil, tudi trije nivoji jezerskih akumulacijskih 
teras. Prvi nivo sestavljajo terase v višini 510 m. Na njih počivajo do-
mačije Brdnik, Stanovšek, Vrhovnik in Hrastnik v Zavodni ter Vas, 
Vingart ili Bršek v Bavnah. Na SV koncu doline opazimo terase v Pri-
slovi, Cančevem vrhu in na Konovem. Ker je sestava kamenin podobna, 
ni dvoma, da je tudi njihov nastanek v zvezi z jezersko akumulacijo, 
čeprav ležijo 20 m više od prej označenih polic. Naslednji nivo 450 m 
kaže v bistvu iste poteze kakor predhodni, vendar se opažajo manjše 
razlike rred terasami na zahodnem in vzhodnem delu doline 

Terase so zastopane na Konovem, v slemenu Presuke, Ležna in 
Gorice (pri Šoštanju). Slabše so se ohranile na območju Klančnice, Be-
čovnice in Toplice. Poslednji med jezerskimi je nivo v višini 420 m. Tvo-
rijo ga zelo izrazite terase na sotočju Trebušnice in Pake. Deloma jih 
prekriva še gozd, kot n. pr. na Konovem, v Skalah in Lajšah, deloma 
pa so jih izkoristili za njive in travnike, kot n. pr. na južnem pobočju 
Gorice (pri Šoštanju) in v Šentflorjanu. Terasa, ki se pričenja južno od 
šmarske cerkve v višini 390 do 375 m, je že delo fluvialne erozije. Nad 
njenim robom se nahaja Stara vas z elektrarno in rudniškimi napravami. 
V Prelogah se omeji na južni del Ležna, medtem ko daje Šoštanju pod-
lago za zgornjo severno četrt mesta; razločimo jo tudi v Metlečah in 
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Karta 1: Nivoji in terase v šaleški dolini ter na njenem obrobju 





šaleška dolini 

Fot. Vlado Kranjc 
SI. 2. Severozahodni del šaleške doline z Družmirjem in severnim delom 
Šoštanja. V ozadju terase pliocenskega jezera. V sredini desno »Novi jašek« 

velenjskega rudnika 

jugozahodno od tod. Istemu nivoju ustrezajo terase na levem bregu Pake: 
pod Lilijskem gričem, šoštanjskim gradom in bližnjim kamnolomom. 

Primerjava enako starih nivojev in teras mlajšega pliocena nam 
pokaže, da so se izvršili gorotvorni procesi predvsem ob prelomnicah. 
Pod vplivom pritiska z juga in jugozahoda se je v srednjem pliocenu 
vzpela v obliki antiklinalnih hrbtov najvišja osrednja skupina Paškega 
Kozjaka in je potegnila za seboj še niže na zahodu in jugozahodu ležeče 
planote. V eni takšnih faz so bili premaknjeni premogovni skladi skupno 
s starejšimi jezerskimi sedimenti na vzhodnem koncu doline. Najjačje 
ugrezanje se je v skladu s tektonskimi premiki vršilo na prostoru zgoraj 
opisanih vrtin. Sem so se usmerjale tekoče vode, tu je nastajal hidro-
grafski vozel Šaleške doline. Potoki so nanašali prod, ki so ga puščali 
bolj na obrobju, ter pesek in blato, ki so ga odlagali v osrednjih pre-
delih. Pomembno vlogo pri tem je imela tudi akumulacija večjih voda, 
ki so zavirale normalen izliv manjših potokov. Na ta način je mogoče 
razložiti značilne obrate na desnih pritokih Pake. 

Ko govorimo o pliocenskem jezeru, se nam odpira vprašanje o more-
bitnem jezerskem odtoku. Rolle je na podlagi razširjenosti rečnega proda 
v dolinskem dnu v smeri proti vzhodu odločil prvoten odtok na to 
stran (6). Dvoje tektonskih linij v smeri Šentjanž—Sele in Šoštanj— 
Velenje—Vojnik je dalo prvi osnutek odvodni strugi iz ojezerjene ko-
tanje. Manjša opekarna v Bevčah sloni na izkoriščanju pliocenske gline. 
Isti material se je nahajal še dalje proti VJV, samo da so ga tam že 
odstranile tekoče vode s Sentjanškim potokom na čelu in na ta način 
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razkrile miocenske sedimente. Najzanesljivejši kriterij pri ugotavljanju 
nekdanjih hidrografskih razmer so ostanki starejšega dolinskega dna 
Prvemu nivoju pripadajo terase v višini 510 do 480 m. Začenjajo se nad 
šaleškimi razvalinami, od koder se polagoma znižujejo proti Bevčam. 
Po krajšem presledku zasledimo isti nivo v dokaj nagnjeni polici na 
južnem pobočju Temjaka (814 m). Mnogo slabše kot na levem bregu so 
ohranjene terase na desnem. Za nas je posebno važen ostanek dolinskega 
dna na SV delu Petelinjeka in v Hramšah. Manj izrazite so terase na 
južnem pobočju Dolge gore (Aleksandrovega vrha) (607 m) in severnem 
pobočju Jungerte (574 m) v višini 480 m. Razen navedenih imamo še 
dobro ohranjen nivo 440 do 420 m. Sestavljajo ga terase pri gradu Gorica, 
na južni strani Kožlja (581 m) in živahno razrezan svet Lokovine. 

Če si ogledamo današnje hidrografske prilike na območju Lokovine, 
Dobrnice in Šentjanškega potoka, se pokaže naslednja situacija. Pred-
vsem vzbuja pozornost zgornji tok Pirešice in Dobrnice. Terase v višini 
520 do 480 m v Hramšah navajajo na to, da se je odtekala jezerska voda 
v tej smeri proti vzhodu. Povirje Dobrnice je zelo nesimetrično. Klanec 
in potok Kačnik, ki izvira v Paškem Kozjaku, sta daljša in bolj vodnata 
kot glavni izvirni krak. Ustrezajoči nivo, kakor smer obeh pritokov, 
bi kazala na to, da sta oba nekdaj tekla proti vzhodu med Zavrhom, 
Šmiklavžem in Zlatečami, dokler ju ni z zadensko erozijo pritegnila 
k sebi Dobrnica. Ta pretočitev je še mlada. Ob Dobrnici imamo ohra-
njene terase v višinah 395 do 410, 360 do 330, 280 do 270 m. Že Teller 
opozarja, kako neizrazite so oblike starejših pliocenskih rečnih odkladnin 
okrog Strmca (Nove cerkve) in Vojnika, zaradi česar je primerjava med 
posameznimi nivoji, ako jo sploh moremo določiti, težavna (8, str. 126). 
Bolje so razvidne terase na desnem bregu Pirešice v Črnavi. Razlikujemo 
tri nivoje v obliki stopnic nanizanih teras, in sicer v višinah 410, 360 
in 344 m. Terase padajo v smeri Z—V. Najnižji nivo je opaziti na levem 
bregu Pirešice v višini 328 m. Mislim, da je višje terase ustvaril Stebov-
niški potok, ki se danes izliva v Pirešico. Takšno je bilo stanje, preden 
se je ojačila erozijska delavnost Pirešice, ki je nato prejedla razvodni 
hrbet Klumberka (630 m) in v teku še nadaljnjega procesa pritegnila 
nase Šentjanški potok in Lokovino. 

Nerešeno ostaja še vprašanje, kdaj se je izvršila preusmeritev jezer-
skega odtoka z V na Z. Zasledujmo terase vzdolž dolnjega toka Pake! 
Nanje naletimo že takoj v začetku soteske, to je nad železniškim pre-
dorom Skorno, kjer opažamo višine 510, 450 in 380 m. Zadnjo sestavlja 
konglomerat, v katerega je Paka vrezala večji meander. Ob nadaljnji 
spremljavi Pake se znižajo terase na višino 420 do 400 m oziroma 350 
do 330 m. Višje erozijske terase se drže smeri S— J z zaokretom proti JZ. 
Iz tega sledi, da se nekdanji pritok Savinje ni izlival vanjo pri Šmartnem 
ob Paki, temveč že mnogo prej. V času močnega nanašanja ga je odrinila 
Savinja proti vzhodu, mu premaknila izliv ter mu s tem podaljšala tok. 
Povezave med Pako in s Skorna prihajajočim potokom sprva ni bilo. 
Nastala je šele, ko se je izvršila pretočitev pri Skornu in s tem v zvezi 
preusmeritev jezerske vode. Kakor je iz zgornjega razvidno, se višine 
rečnih in jezerskih teras dobro ujemajo. Posebno važen je za nas nivo 
510 m. V času nastajanja tega nivoja bi dobila Paka zvezo s Savinjo. 
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SI. 3. Pogled na pokrajino okrog starega jaška pri Velenju z značilnimi jezerci 

Po tem pregledu hidrografskih razmer na vzhodu se vrnimo znova 
v dolino ter si poizkušajmo osvetliti značilne zavoje posebno pri Sopoti, 
Lepenji in Velunji. Kolikor je razvidno iz teras na desnem bregu Sopote 
v višini 700, 660 do 650 m, sta imeli obe vodi nekdaj skupno pot. V mlaj-
šem pliocenu je nastopilo med Ljubelo in Stropnico ugrezanje, izobli-
kovala se je manjša tektonska depresija, ki jo je nasipavala Sopota in 
jo izpolnila do višine 625 m ali celo Še više. Ta višina nas še posebno 
zanima, kajti zastopa poslednji najnižji skupni nivo, ohranjen na sever-
nem vznožju Ljubele in v griču tik ob vasi Cirkovce. Po tej dobi se je 
Lepenji posrečilo prerezati apniški planoti, doseči nasuto kotlinico in 
iztrgati Sopoti najprej njeno vzhodno povirje v Cirkovcah. nato'pa je 
segla še po zadnjem pritoku. Oba izvirna kraka se združita šele, ko 
prehajata v sotesko. Ob izstopu iz nje opazimo na JZ vznožju Vodemle 
teraso v višini 500 do 480 m. Kraška dolina v bližini Krničnikovega 
gospodarskega poslopja razodeva, da smo že na apnencu, medtem ko 
so malo južneje že razkrite oligocenske plasti, ki jih na zahodu deloma 
prikrivajo pliocenske usedline. V te je vrezala Lepenja terase v višini 
460 in 440 m. Prvi nivo je ohranjen tudi na levi strani antecedentne 
doline, med Presuko in Udražem (498 m). Pred izlivom v Soboto prečka 
Lepenja večji ribnik, ki je nastal zaradi izkoriščanja premoga. Zdi se 
nam, kakor da se je ponovila slika iz Cirkovc, če pogledamo v Plešivsko 
kotanjo. Y tej, kakor v Cirkovški, je že Teller označil starejši fluvialni 
drobir mlajše pliocenske starosti (8, str. 125). Glede materiala smemo 
postaviti skupno izhodišče na oligocenskem področju Zgornjega Završja 
in Graške gore. Toda omenjeni rečni nanos ne prekriva celotne depresije. 
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Pri kmetu Mehu in pri cerkvi ga najdemo v globini 20 m, morda celo 
še globlje; do te globine imajo izkopan vodnjak. Enako globoko sega 
pri nekaj niže ležečih kmetijah: pri Lepku in Repelnu. Južno od 
cerkve fluvialni drobir preneha, pričenja se apnenec oz. tonalit. Terase 
v višinah 600 do 580 m in 550 do 540 m na desnem bregu današnjega 
toka nas opozarjajo na to, da je Sopota tekla najprej ob Grmadi (760 m) 
in Črni gori (640 m), nato pa se počasi prestavljala proti jugu, tako da 
je določeno razdobje tekla tudi preko Cančevega vrha (540 m). Tu je na 
vzhodni strani pustila sled v kremenjakovi nasipini iste kakovosti kot 
na Plešivcu in Cirkovcah, dokler se končno ni ujela v tesen med Čan-
čevim vrhom in Ljubelo. 

Med pritoki Pake je najdaljša in najbolj vodnata Velunja. Izvira 
pod Ciganjsko visoko planoto. Do sotočja z Graško gorsko grapo se 
nam zdi njen tok povsem pravilen. Tu pa nas preseneti veliko koleno, 
ki zaobrne zgornji tok Velunje iz smeri Z—V v smer S— J oziroma JZ. 
Poiščimo terase! Opazimo jih v glavnem le na levem bregu, in sicer 
v višinah: 720, 680 do 650, 560 do 550 in 450 m. Nivo 720 m je zastopan 
prav tako na obeh straneh Ponikve in v podolju med Pečovnikom (793 m), 
Jaunškim vrhom (871 m) in Paškim Kozjakom. Ponikva izvira pod 
Jesenjakom (819 m) v Graški gori in ponikne pod Tesnico v višini 598 m. 
Nad ponorom imamo ohranjene terase v višini 680 m. Šestnajst metrov 
niže je dno suhe struge, ki se nadaljuje na levi strani Pake do Pantner-
jevega vrha (848 m). Zaključek zgornjih ugotovitev je naslednji. Velunja 
je prvotno tekla proti vzhodu. Pozneje jo je načel eden izmed jezerskih 
dotokov, ki je pomikal svoj izvir čim dalje bolj na sever in jo zaokrenil 
na jug. Na vzhodu je nasledila Velunjo Ponikva. Nova sprememba na-
stopi s pretočitvijo Pake odnosno s prestavitvijo Ponikve pod zemljo, 
od koder prihaja v obliki slapu in se izliva v Pako pri Hudi luknji. 
Preostalo suho dolino vzhodno od Pake so ob priliki ponovnega dviganja 
razrezali Glažerca, Smrečica in drugi potočki, ki so pomaknili svoje 
izvire pod glavni hrbet Paškega Kozjaka. 

P o d n e b j e . V klimatskem pogledu je Šaleška dolina nekakšna sre-
dina med razmerami v Celjski in Slovenjegraški kotlini. Temperaturne 
prilike nam posredujejo srednji januarski in julijski ekstremi. Ce mo-
trimo srednji januarski minimum v Belih vodah in Celju in pri tem upo-
števamo višinsko razliko, vidimo, da je povprečni negativni januarski 
ekstrem nižji v kotlinah kot v višjem svetu. To domnevo bi nam mogla 
najbolje potrditi opazovanja v Velenju, kjer pa so pričeli z merjenjem 
temperature šele leta 1951. Toda že iz razpoložljivih podatkov, ki jih 
upoštevamo z veliko previdnostjo, razberemo prvič majhne tempera-
turne razlike med Celjem in Velenjem in drugič nižje zimske tempera-
ture v dolini kot na 800 do 1000 m visokih planotah. 

Srednja januarska in julijska temperatura Šaleške doline se verjetno 
približuje mesečnima povprečkoma za' Celje oz. Dobrno, ki je po abso-
lutni višini in geografski širini najbolj podobna Velenju ali Šoštanju. 

Postaje 
Celje 
Dobrna 

Srednja jan. temp. Srednja jul. temp. 
— 1,9» C 
— 2,3» C 

20,2» C 
18» C 
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V letu 1952 se je srednja januarska in julijska temperatura v Celju 
skoraj ujemala z velenjsko (14). 

Postaje Srednja jan. temp. Srednja jul. temp. 
Celje —2,1» C 20,6» C 
Velenje —2,1« C 20,9» C 

Boljšo sliko o temperaturnih prilikah v Velenjski kotlini bomo 
dobili, ko bo imelo Velenje za seboj daljšo dobo vremenskega opazovanja 
in ko bomo mogli naša izvajanja komentirati s potrebnimi številkami. 

Postaje Sred. jan. min. maks. jul. min. maks. Leto opazovanja n. v. 
Celje —4,7 1,8 14,0 26,3 1926—1938 241 
Bele vode —3,6 1,8 12,8 23,5 1924—1938 797 
Šentjošt na P. K —6,0 —1,0 11,1 21,2 1925—1938 1064 

V tej razpredelnici (16) najdemo najnižji julijski maksimum v naj-
višji absolutni višini, kajti toplinski obrat v tem primeru izpade. 
Iz zgornjih podatkov spoznamo razliko med srednjim januarskim mini-
munom, ki pri omenjenih postajah koleba med 27,2 in 31° C. 

Za rastlinski svet so zelo važne navedbe, kdaj prenehajo zadnjič 
spomladi in kdaj se najprej v jeseni pojavijo temperature pod 0° C. 
Na razpolago sta mi samo vremenski postaji Celje in Šentjošt na 
Kozjaku. V Celju so že večkrat doživeli temperaturo pod 0° C v maju 
in prav tako na Sentjoštu. Vzroke za padec temperatur v poznih po-
mladanskih dneh je iskati v vdoru hladnih polarnih zračnih mas na 
področje odhajajoče depresije, ki se pomika proti vzhodni Evropi. 
Pogostoma jih povzroča tudi azorski anticiklon, če na svoji poti v severni 
Atlantik spremeni smer in se pojavi pri nas za izginjajočim nizkim 
zračnim pritiskom kot polarno-maritimna zračna masa. 

Nekoliko več vpogleda v toplotne razmere nam dajejo še podatki 
o trajanju srednjih dnevnih temperatur 0» C, 5» C, 10° C in 15» C. Žal 
se moremo nasloniti le na opazovalnico v Dobrni. Rezultati so zbrani 
za dobo od 1851 do 1900 (17). Srednja dnevna temperatura pod 0» C 
traja v Dobrni 75 dni (od 5. septembra do 18. februarja), nad 0» C 
290 dni, nad 5» C 227 dni (od 24. marca do 6. novembra), nad 10» C 
173 dni (od 22. aprila do 12. oktobra) in nad 15° C 102 dni (od 28. maja 
do 7. novembra). Pri padavinah se očituje reliefna razgibanost predela. 
Tako zajame izohieta 1300 do 1500 mm hribovito zahodno obrobje: Bele 
vode, Lom, Zavodne in Ravne, prepusti nižji osrednji svet izohieti 1100 
do 1200 mm, nakar se na Paškem Kozjaku znova povzpne na 1200 mm 
letnih padavin. Paški Kozjak je po množini padavin nekak otok sredi 
manj namočene Celjske, Slovenjegraške in Velenjske kotline. Največjo 
letno množino padavin sprejemajo vremenske postaje Bele vode (nad-
morska višina 797 m, 1486 mm), Topolšica (nadmorska višina 480 m, 
1307 mm) in Šentjošt (nadmorska višina 1063 m, 1195 mm). S padavinami 
manj obdarjena sta Velenje (n. v. 398 m) in Plešivec (n. v. 585 m), kjer 
pade letno povprečno 1162 do 1175 mm padavin. Da ima Plešivec kljub 
višji nadmorski legi sorazmerno malo moče, je kriv njegov zatišni položaj 
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med višjo Ljubelo in Graško goro. Povprečna letna množina moče v 
šaleški dolini znaša 1265 mm (15). 

Prav tako važna kot letna množina padavin je njihova razporeditev 
po letnih časih oziroma mesecih. Največ padavin sprejemata jesenska 
meseca oktober in september (a za november to že ne velja več). Saj niti 
oktober ne prednjači povsod; Sentjošt daje v tem pogledu prednost 
septembru. V teh treh mesecih pade 30 do 32% letnih padavin. 

Zanimiva je primerjava med vzhodnim in zahodnim visokim svetom 
ter dolinskim dnom. Na Paškem Kozjaku sledi septembru po letni mno-
žini vlage avgust, tako da stopa oktober šele na tretje mesto. Y Belih 
vodah se uvršča za oktobrom september in za tem november. Pri obeh 
postajah pa so opazili v maju drugi manjši maksimum. Najbolj revna 
na padavinah sta zimska meseca februar in januar. Sekundarni minimum 
padavin beležita obe opazovalnici v juliju. Časovna razlika med po-
mladanskim in jesenskim viškom je na Kozjaku krajša, prav tako je 
globina med poletnim minimumom in jesenskim maksimumom tu za 
polovico manjša kot v Belih vodah. 

Ostale tri vremenske postaje so zaznamovale največ padavin v ok-
tobru in septembru. Drugi višek se je pojavil v Velenju in Topolšici 
v juniju, na Plešivcu pa že v maju. Po sušnosti prednjači tudi tukaj 
februar, ki ga poleti zamenja julij. Samo 8,8 do 7,5% vseh letnih padavin 
ostane za januar in februar. Ako navajamo letno množino padavin in jo 
razdelimo po posameznih mesecih, še zmeraj ne vemo, kako sprejema 
zemlja vlago: ali v obliki pohlevnega dežja ali v kratkih, toda silovitih 
nalivih, katerih učinek je bolj površinskega značaja. Vse meteorološke 
postaje so pri nas zabeležile največ deževnih dni v maju (14 do 15 dni). 
Drugi po številu mokrih dni (12 do 14 dni) so v Belih vodah april, 
v Topolšici november, na Šentjoštu, v Velenju in na Plešivcu pa junij. 
Oktober je v tem pogledu tretji na Plešivcu in v Velenju (12 dni), ravno 
tako november v Belih vodah (13 dni) in junij v Topolšici (14 dni). 
Ce ne upoštevamo snežnih mesecev januarja in februarja ter na Paškem 
Kozjaku decembra, marca in aprila (9 do 12 dni), sta najmanj mokra 
meseca avgust na Plešivcu in v Belih vodah (9 dni) ter september 
v Velenju, na Šentjoštu in v Topolšici (10 do U dni) (15). Ta ugotovitev 
seveda ne pokaže množine padavin, ki se v poletnih mesecih, kakor smo 
že dejali, omeji na manjše število dni. 

Za kmetijstvo je važen podatek o pojavu prvega in zadnjega snega 
kakor tudi število snežnih dni. V tem pogledu se posebno opazi nad-
morska višina in relief. Na Paškem Kozjaku sneži povprečno 38 dni 
na leto, kar je 4 dni več kot v Belih vodah in 8 do 10 dni več kot na 
Plešivcu, v Topolšici ali Velenju. Med belimi meseci vodita december 
in januar (8 do 6 snežnih dni). V februarju, marcu, aprilu in maju 
postanejo višinske razlike občutnejše. Na Paškem Kozjaku je od leta 1925 
do 1940 snežilo povprečno še štirikrat v aprilu in maju; v istih mesecih 
je osemkrat snežilo v Belih vodah in dvakrat v dolini. Hribi so brez 
snega samo v juniju, juliju in avgustu. Že v septembru pa se včasih 
znova pojavi prvi sneg na vrhovih Paškega Kozjaka in v Belih vodah 
(štirikrat oziroma dvakrat). Povsod drugod so zabeležili sneg šele mesec 
pozneje: Velenje 17-krat, Topolšica 19-krat, Plešivec 23-krat (15). 
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Na osnovi nepopolnih podatkov (1927 do 1940) je razvidno, da se 
pojavijo nevihte najraje v vročih poletnih dneh, manjkrat v jesenskih 
mesecih, a le izjemoma pozimi. Povečini nastopajo kot krajevne ne-
vihte, ki se pogosto zadržujejo nad Velenjem (povprečno 31 dni), vendar 
tudi Topolšici (povprečno 23 dni) in Plešivcu ne prizanašajo (10 dni). 
Veliko škodo povzročajo neurja, kadar so zvezana s točo; takrat v juliju, 
avgustu in juniju predčasno omlatijo zoreče žito. V teh mesecih so naštele 
vremenske postaje povprečno 7 do 2 nevihtnih dni (15). 

V zvezi s toplinskim obratom je pogosta megla v jesenskih in zim-
skih mesecih. Takrat se zračne mase pri tleh močneje ohladijo, kar se 
vrši zlasti ponoči, ko je izžarevanje najbolj izdatno. Takšna anticiklo-
nalna megla se drži v jutranjih in večernih urah tudi po več dni skupaj 
in je znanilec lepega vremena. Megla se pogosto pojavi tudi v času, 
ko gospodarijo nad hladno dolino južni vetrovi. Pospešujejo jo močvirja 
in ribniki okrog Velenja ter dim bližnje elektrarne. Do nedavno se je 
-/animala za meglo samo opazovalnica Topolšica, toda podatki niso 
popolni. 

H i d r o g r a f i j a . Glavna vodna žila šaleške doline je potok Paka. 
Izvira pod Brešarjevo planino (1234 m) in Tolstim vrhom (1131 m). 
V zgornjem toku se mora prebijati skozi slikovito tesen Huda luknja, 
kjer sprejme kraški potoček Ponikvo. Ko vstopi v dolino, počasi mean-
drira, napaja rudnik in železniško kurilnico, goni mline in žage ter 
odnaša splake usnjarne. Z desne strani se stekajo vanjo Sopota z Lepenjo, 
Velunja, Bečovnica in Toplica s Šentflorjanskim potokom. Pritoki levega 
brega so neznatni, omembe vredna je le Trebušnica, ki teče skozi Velenje. 

Paka je po svojem režimu neuravnovešen sredogorski potok, ki hitro 
reagira na vremenske neprilike (v velikem pa vendarle kaže daljšo 
zamudo). Na njeno redno vodno kolebanje vplivata dva podnebna čini-
telja: temperatura in padavine; vsak izmed njiju deluje in nastopa 
ločeno. Opraviti imamo tedaj z mešanim pluvionivalnim rečnim reži-
mom, za katerega so značilne štiri hidrološke dobe: 2 maksnnuma in 
2 minimuma. Glavni višek se pojavi v novembru kot posledica oktobr-
skega jesenskega deževja (10 cm nad povprečkom). V decembru voda 
močno upade. Nizka temperatura in padavine v obliki snega povzročijo 
zimski minimum, ki pa ni tako nizek kakor poletni (4 cm pod povpreč-
kom). V februarju voda znova narašča in doseže zaradi kopnenja snega 
na bližnjih hribih sekundarni višek v marcu. Potem višina vode pada, 
sprva polagoma, v juniju in juliju pa v skoku. Avgust ima za spoznanje 
več vode kot julij, ki izraža glavni minimum, 18 cm pod povprečkom. 

Poleg rednih kolebanj vodnega stanja poznamo tudi jzredna. Nasto-
pajo v zvezi z vremenskimi katastrofami skoraj istočasno na vsem po-
točju. Po obsegu in učinku največja povodenj je nastopila v času močnih 
jesenskih nalivov 22. septembra in je trajala do 28. septembra leta 1933. 
Ob tej priliki je narastel vodostaj na Paki pri šmartnem ob Paki za 
78 cm nad normalo. Naslednji dan je poplava dosegla višek, vodomer 
je pokazal 203 cm nad povprečkom. Paka je prestopila bregove povsod, 
kjer ji tega niso preprečila strma pobočja. V spodnjem toku je vdirala 
v njeno strugo voda iz Savinje in zadrževala povodenj v Šaleški dolini. 
24. septembra je začela voda upadati, vodomer je pokazal le še 87 cm. 
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nad povprečkom. Naslednji dan so beležili znižanje za nadaljnjih 40 cm, 
nakar se je vodno stanje normaliziralo (19). 

Neprimerno strašnejšo povodenj smo doživeli junija leta 1954. 
Sledovi njenega pustošenja so še preveč živi in bolijo, da bi mogli 
hladnokrvno in točno oceniti nastalo škodo ter jo primerjati z letom 1933. 

Maju so sledili nič manj mokri in spremenljivi junijski dnevi. 
4. junija okrog 16.30 so prekrili Stropnico in Paški Kozjak temni, gosti 
oblaki, iz katerih je kmalu začelo močno deževati. Malo pred 18.30 je 
prvi naliv prenehal, toda to je bil samo uvod. Ne dolgo zatem se je 
pričelo zares. Z bliskom in gromom združeni silni deževni curki so 
delovali na človeka, kot bi stal pod jezom ali slapom — pretrgal se je 
oblak. Yoda se je ulivala izpod neba nepretrgoma do 23. ure, šele takrat 
je nastopilo počasno ponehavanje in olajšanje. Na zahodnem delu doline 
je ta kruta prirodna igra potekala z manjšo zamudo (30 do 60 minut). 
Drugi dan, 5. junija, so ob 7. uri namerili v Velenju 87,3 mm, v Šoštanju 
48,3 mm in Topolšici 44,5 mm padavin. Pake ni bilo mogoče spoznati; 
že ob 21.30 minulega dne je v Velenju prestopila strugo in odnesla 
vodomer, prizanesla mu je le v Šoštanju, kjer je pokazal 3 m nad nor-
malo. V zgornjem toku jo je brzdala še ozka tesen, kamor se stekajo 
krajše, zato pa toliko bolj občutljive hudourniške grape. Voda je drla 
z vseh strani Kozjaka, Smodivnika in drugih hribov, ruvala je drevje, 
razkrivala peščeno oligocensko in apniško triadno osnovo, v številnih 
plazovih trgala pobočja, vlačilo živino, zemljo, les — vse, kar jo je 
zaviralo. Že pred Salekom se je razlila čez cesto in vdirala v niže ležeča 
poslopja. Podivjane in narasle pritoke je odbijala, da so tudi sami pre-
stopili bregove. Voda iz Pake, Trebušnice in Velenjščice je dosegla višek 
ob 23. uri, ko se je pojavila na trgu in silila v stanovanjske hiše zlasti 
na nižjem desnem bregu, kjer so je namerili 10 do 80 cm. Površina med 
Salekom, železniško progo in Starim Velenjem je bila domala vsa pod 
vodo. Preplavila je polja in travnike med Velenjem, Pesjem in železniško 
progo, prav tako na sotočju Pake in Sopote ter ob njej navzgor. Prevelika 
množina vode je vrgla iz tira Velunjo pri Družmirju, Bečovnico, Toplico 
in Sentflorjanski potok pa v nizkem svetu v Metlečah. Krajši zaščitni 
zid na desnem bregu v Šoštanju, kakor tudi regulirani del Pake pri novi 
termoelektrarni nista mogla zadržati naglega porasta. V obliki velikega 
vala je voda v nekaj minutah zajela 60 do 100 m širok pas na obeh 
straneh struge. Na nekaterih bolj izpostavljenih mestih (n. pr. pri glav-
nem cestnem mostu pri Zapuškovi žagi) se je dvignila nad bregova za 
1,2 do 2 m (20). Po višku med 23. in 24. uro je začela voda upadati 
in se je do 15. »z. 17. ure naslednjega dne znova vrnila v svoje mnogokje 
opustošeno korito. Kakšen obseg in učinek je imela povodenj, so ugotav-
ljali še nekaj dni po tisti noči. 

Erozijska sila Pake in pritokov je razdrla nad 15 km cestnega 
omrežja in izpodkopala pet mostov. Poplava je poškodovala okrog 
117 stanovanj, 56 lokalov in obrtnih delavnic, tovarno usnja, gradbišče! 
termoelektrarne, nanesla je ogromno raznolikega materiala (proda, 
peska, mivke, mastne ilovice), s katerim je prekrila do 30 cm na debelo 
njive in travnike, kolikor ti niso bili na strmejših pobočjih razkriti po 
usadih. Poplava je zahtevala tudi osem človeških žrtev in pri tem najbolj 

5 6 



šaleška dolina 

prizadela družino Kotnik na Paškem Kozjaku, kjer je zemeljski plaz 
ubil pet življenj (20). 

Ne tako ekstremna, toda kljub temu znatno nadpovprečna voda 
nastopa domala redno vsako leto v jesenskih in pomladanskih mesecih. 
Takrat pade često nad 50 ali celo nad 100 mm padavin na dan. K temu 
je treba prišteti še kopnenje snega, ki marsikdaj dvigne vodo v strugi 
in trga nezaščitene bregove. Razmeroma manjšo škodo povzroča nizka 
voda. Združena je z dalj časa trajajočo sušo. Ob takšnih prilikah pritoki 
Pake povsem usahnejo pa tudi glavni potok komaj životari (junij, julij 
1947, 1952). 

Prst. V skladu z obilnimi padavinami in zmernimi temperaturami 
prevladuje v šaleški dolini v glavnem izprana podzolirana prst (21). 
Toda ta označba je preveč splošna. Glede petrografske sestave, ki je 
v naših predelih primarni pedogenetski faktor, moremo v podrobnosti 
razlikovati različne prehodne vrste prsti. 

Dolinsko dno pokrivajo aluvialni rečni nanosi. Z dolgotrajnim 
obdelovanjem se je ustvarila debelejša plast preperelih organskih snovi, 
ki dajejo na nepropustnih ali slabo propustnih glinah kislo reakcijo. 
Sestava prsti se pogosto menja že na prav kratke razdalje. Vsekakor 
prevladuje v ravnini peščena, vendar ne preveč izprana prst, kjer dobro 
uspevajo rž, krompir in hmelj. Više ležečim terasam daje osnovo mastna 
jezerska glina in ilovica. V Skalah so znana domača hišna imena, ki 
so zrastla na tamkajšnjih tleh, na primer Glinšek, Pirnat na Glini. 
Težka, za obdelovanje malo prikladna grudasta ilovica, bolj znana 
pod imenom »borova prst«, je bila doslej zaradi pomanjkanja apna in 
slabega zračenja namenjena v prvi vrsti iglastemu gozdu pa tudi trav-
niku in sadovnjaku. V bližini Šentbrica je delež železa večji, kar se 
pozna tudi na rjavkasti barvi prsti. V Cirkovcah poznajo peščeno ilovico, 
slabo rodovitno in sušno. Malo humozna, plitka in suha ilovica je doma 
na oligocenskem konglomeratu na severnem vznožju Paškega Kozjaka, 
Smodivnika, Graške gore in na Plešivcu, Ilovica prevladuje prav tako 
v Belih vodah, kjer ji ponekod pravijo »pšenična prst«. Ržena prst ali 
»puhlica« nastaja na starejših eruptivnih kameninah, je prhka in precej 
plitva; prevladuje na severozahodnem obrobju. V Lokovici, Zabrđu, 
Kavčah in Podkraju daje lapornata in peščena ilovica osnovo za 
vinsko trto. 

Mnogo premalo so doslej gledali na izboljšanje strukture prsti in na 
njeno pravilno obdelavo. Saj v tem pogledu ni bilo moči doseči niti 
stagnacije. Vsakoletni usadi odnašajo rodovitne zgornje plasti in razkri-
vajo surovo matično osnovo. Na močno nagnjenih bregovih poizkušajo 
posamezni kmetje zmanjšati izpiranje in polzenje prsti z oranjem 
v slojnicah. V Ravnah, kjer povzročajo usadi vsako leto škodo na njivah 
in travnikih, sadijo na sumljivih mestih drevje ali pa zgradijo lesene 
ali kamnite pregraje. Večkrat se tudi takšna obramba izkaže neučinko-
vita, ob hudih in dolgotrajnih nalivih zdrči z zemljo v dolino tudi drevje. 
Uničujočim vplivom usadov so najbolj izpostavljene jezerske akumula-
cijske terase, kjer je peščeni drobir naložen na ilovico. Jesensko in 
pomladansko večdnevno deževje poruši ravnovesje med sipkim in nepro-
pustnim spolzkim gradivom. Pogosto se javljajo usadi med Šentflorjan-
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skim potokom, Toplico in Bečovnico v višini okrog 400 do 500 m. Pod 
Kristanovo planino in sosednimi planotami se sprožijo le izjemoma. 
V Ležnu pospešuje zemeljske plazove Velunja, ki se tesno naslanja na 
jezerske gline in pesek. Tu in tam se nad usadi pritožujejo še v Skalah, 
Faki, Šaleku in Zabrdu. 

Rast , s t ruktura in k u l t u r n o s tan je p r e b i v a l c e v . Po 
zadnjem ljudskem štetju, ki je bilo 31. marca 1953, prebiva v Šaleški 
dolini skupno 14.900 ljudi (22). Takrat se je v primeri z letom 1948 
pokazal prirastek v višini 1421 ljudi. Pri tem nismo upoštevali zahod-
nega dela bivšega KLO Šentjanž, ki v marsikaterem pogledu bolj gravi-
tira k Dobrni, oziroma k občini Celje-okolica. Ker nam eno samo ljudsko 
štetje ne more prikazati gibanja prebivalstva, je potrebno, da ga pri-
merjamo s prejšnjimi popisi (24). 

Leto popisa 1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 
Št. prebivalcev 7211 7873 8553 9893 9921 11952 13260 14902 

Iz tabele je razvidno neenakomerno naraščanje prebivalstva. Za 
Ì869—1880 znaša +9,l°/o. Y naslednjem desetletju je rast šibkejša 
(+8,9%), nakar se znova dvigne in doseže višek s 15,6%. Po maksi-
mumu leta 1900 je pričelo prebivalstvo močno stagnirati (+ 0,3%). Za-
nimiva je ugotovitev, da je depopulacija prizadela predvsem hribovske 
kraje Pako, Plešivec. Cirkovce, Bele vode, Šentvid, Ravne in Zgornji 
Šalek, medtem ko v Šoštanju, Velenju in Pesju niso zabeležili po-
membnejšega vzpona. Prav verjetno je, da se je povečalo izseljevanje 
kmečke delovne sile v industrijske kraje Slovenije in v avstrijski del 
Avstro-Ogrske: Maribor, Celje, Gradec, Leoben, Dunaj. Izboljšanje 
socialnogospodarskih in higienskih prilik se je po osvoboditvi izpričalo 
tudi pri ljudskih štetjih, ko je prebivalstvo v petih letih naraslo za 
12,3%. Tudi tokrat so se pokazale razlike med industrijsko nižino in 
agrarnim hribovjem. Selitve je sprožilo pomanjkanje delovne sile v raz-
širjenem obratu usnjarne, premogovnika, gradnja nove elektrarne, 
stanovanjskih blokov in tako dalje. Ni torej čudno, da se je prebivalstvo 
Velenja in Šoštanja povečalo na račun kmečkih vasi. Upoštevati moramo 
pri tem tudi slovenske doseljence iz Nemčije, Francije, Belgije, prav 
tako sezonske delavce iz Prekmurja in Dravskega polja, ki so v času 
ljudskega štetja prebivali na svojih službenih mestih. 

Pomemben delež pri naraščanju prebivalstva v zadnjih petih letih 
gre vsekakor tudi na račun prirodnega prirastka, ki je leta 1948 znašai 
12,9 %o (34). Če razporedimo prebivalstvo po površini, na kateri živi, 
dobimo aritmetično gostoto. Leta 1953 je prebivalo na 1 km2 100 ljudi, 
kar je znatno nad povprečkom v Sloveniji (70,5 za leto 1950). V podrob-
nem se seveda pokažejo precejšnje razlike. Leta 1948 sta imela največjo 
gostoto Šoštanj in Velenje, kjer je prišlo 753 oziroma 177 ljudi na 1 km2. 
Ta povpreček nam ne pokaže realne slike, ker ne obsega agrarne okolice. 
Drugi skrajni primer so Bele vode, kjer je prebivalo na 1 km2 komaj 
17 ljudi. 

Ako hočemo spoznati, od česa ljudje živijo, kakšni so njihovi gospo-
darski viri, si vzamemo za osnovo obdelovalno zemljo. Pri pravi agrarni 
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gostoti se upošteva kmetijska površina, to je obdelana zemlja s travniki 
in pašniki ter prebivalstvo, ki se z njo resnično preživlja. Razumljivo je, 
da bo količnik takšnega razmerja manjši v planinah, kjer je travnikov 
in pašnikov več kot obdelane zemlje. Za vso kotlino velja povpreček 72,2. 
Agrarna preobljudenost še bolj jasno izstopa v tako imenovani polje-
delski gostoti, kjer razdelimo samo obdelano površino s številom prebi-
valstva, zaposlenega v kmetijstvu. Kako bi se preživljalo 221 ljudi na 
1 km2 obdelane zemlje, če bi ne bilo drugih gospodarskih virov! 

Po spolu je bilo leta 1953 47,7% moških in 52,3% žensk; seveda tudi 
v tem pogledu ni povsod enakega razmerja, kar se je izkazalo že pri 
štetju leta 1948, ko so v Pes ju in Skalah našteli 49,5 do 50,5 % moškega 
prebivalstva (23). Na akumulacijo moškega prebivalstva je v teh krajih 
vplival premogovnik, ki potrebuje težake. Za gospodarstvo pomembnejši 
je podatek, koliki del prebivalstva odpade na delovno silo v starosti 
od 22 do 55 let. Iz tega vidika moremo biti zadovoljni, saj živi v najbolj 
efektnih letih 56% prebivalcev. 

Razvoj gospodarske preobrazbe nam osvetli tudi podatek o poklicni 
strukturi prebivalstva. Na njegovi osnovi spoznamo, kako se je delež 
kmečkega prebivalstva znižal od predvojnih 50,6% (leta 1931) na 28,6% 
v letu 1948 (23). Večje zahteve delovne sile v premogovniku in industriji 
so si iskale novih ljudi na kmetih, kjer so pogosto človeka zamenjali 
uspešnejši stroji. 

Značilno je ravnovesje kmečkega prebivalstva na posestvih od 
5—15 ha (38,9%) in nad 15 ha (37,8%); še vedno pa dela slaba četrtina 
na zemljiščih, manjših od 5 ha. Po teh podatkih zaposlujejo vendarle 
največ kmečke delovne sile posestva z nad 15 ha, kar je glede na velikost, 
relief in lastništvo razumljivo, saj je v Belih vodah, Ravnah, Skalah 
in Šaleku delež zadružnih in državnih posestev najbolj obsežen (23). 

Procent delavcev in nameščencev je po vojni narastel na 68,4% 
in je skoraj za polovico večji kot leta 1931 ter potrjuje rastočo indu-
strijsko aktivnost v poslednjih letih. Ni potrebno posebno navajati de-
lavskih predelov, ker smo o njih že spredaj govorili, pač pa naj opozorim 
na obrtnike in trgovske nameščence z 2,9% (23). 

Po narodnosti so Slovenci in le 1,4% je tujega porekla. Od teh so 
najštevilnejši Južni Slovani, Hrvati in Srbi (72), ter Nemci in Avstrijci, 
ki so prispeli v Jugoslavijo v letu 1945 povečini kot družinski člani 
slovenskih izseljencev. Slabše so zastopane ostale slovanske skupine (10). 

V tej zvezi se spomnimo tudi na naše rojake v tujini, o katerih 
pa žal še nimamo točnih podatkov. Kolikor se moremo nasloniti na že 
zbrano gradivo, so iskali ljudje iz Šaleške doline kruha v ZDA, Nemčiji, 
Franciji, manj v Avstriji in Belgiji. Pripadali so kmečkemu stanu in 
obrtnikom. V tujini jih je zaposlenih največ v industrijskih obratih in 
rudnikih, le redki vodijo samostojno obrt ali se ukvarjajo s kmetijstvom. 
Mnogi so se poslovili od rodne grude malo pred prvo svetovno vojno 
in šli preko morja, medtem ko je druge pognala versajska Jugoslavija 
v Vestfalijo in Francijo. 

Za kulturni dvig delovnega ljudstva skrbijo številne kulturno-
prosvetne ustanove: osnovne šole (11), nižji gimnaziji v Velenju in 
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Šoštanju, šoli za učence v gospodarstvu in kmetijski nadaljevalni tečaji. 
Ker so stari učni prostori neuporabni, so pričeli v Velenju zidati moderno 
šolsko poslopje. Za telesno in duševno razvedrilo skrbijo ljudske knjiž-
nice, kulturnoumetniška in telovadna društva. Kljub lepim uspehom 
se še ni posrečilo docela zabrisati sledove nekdanje zaostalosti. Še vedno 
je okrog 2,8°/o nad 10 let starih ljudi nepismenih (23). Da se odpravijo 
te pomanjkljivosti, bo potrebno še obilo truda ter vztrajnega in požrtvo-
valnega dela. 

Prehodnost ozemlja se izraža tudi v narečjih. Čeprav teče zgornja 
meja savinjskega dialekta od Boskovca na Lokovico, Goro Oljko in 
Šentandraž, se vendar njegov obvladujoči vpliv občuti še v potočju 
Pake, a na skrajnem severu se barva z mežiškimi značilnostmi (27). 

P o l j s k a r a z d e l i t e v in t ip i nasel i j . Socialnogospodarski od-
nosi pretklih stoletij in reliefna razgibanost ozemlja so zapustili sledove 
v tipu poljske razdelitve in naselij. Čistih tipičnih oblik pri nas ni opaziti. 
Obsežne gozdove, ki so nekdaj sklenjeno obdajali dno doline, so začeli 
v poznem srednjem veku redčiti. Plodnih tal je bilo že od vsega početka 
malo. Močvirnate zemlje so se izogibali in si raje krčili gozd na dvig-
njenih, pred poplavami varnih rečnih in jezerskih terasah. Neuravno-
vešenost Pake in zamočvirjenost dolinskega dna sta povzročili, da je 
večina starih kmetskih naselij nanizana na severnem robu doline (Stara 
vas, Družmirje, Škale). Seveda ne smemo pozabiti na varčevanje z ob-
delano zemljo. Sredi gozda so nastajale večje poseke, na katerih so si 
kmetje še do prve svetovne vojne s požari posamič ali v skupinah 
pridobivali obdelovalno površino. 

Vsak kmet ima vso posest v zaključenem kosu, to so samotne kmetije. 
Takšne samne srečujemo od Paškega Kozjaka čez Smodivnik, Stropnico. 
Graško goro, Plešivec, čez Zavodno do Belih vod in Smrekovca. 

Imena Laze (pri Velenju), Laziše, Brezova, Hrastovec, Topolšica 
dajo misliti na njihov izvor, zvezan z gozdom, ki ga danes ni več, ali pa 
je drugačne sestave. Ne glede na sklenjeno ali razloženo naselje pre-
vladujejo v poljski razdelitvi parcele nepravilnih oblik, tako imenovane 
prvotne grude. Deleži posameznih kmetij so med seboj pomešani in le 
ponekod težijo k večji sklenjenosti in pravilnejšim oblikam: na pregibih 
pobočij in v dolinah potokov Velunje, Bečovnice in Sopote. Potoki niso 
meje med posestvi. Primer skupnega krčenja zasledimo v zemljiških 
načrtih občin: Škale, Šalek, Ravne in Zavodne. Pri teh je nekdanje 
skupno izkoriščanje gozda in pašnika še dobro razvidno. Manj pogosto 
naletimo na drugotne grude, kjer se kaže kasnejša delitev celka. Ni nujno, 
da je prišlo do delitve posestva med sorodniki (Sp. in Zg. Brložnik). 
Gospodarske krize v preteklosti so marsikako trdno samno razbile na 
dvoje ali troje samostojnih gospodarstev; kljub delitvi se vendar še 
danes opazi skupno jedro. Včasih moremo že po hišnem imenu sklepati 
na lego oziroma starost posestnih dvojčkov, n. pr. Prednik, Zadnik 
v Zavodnah (44). Najviše se povzpnejo samotne kmetije v Belih vodah, 
kjer doseže Zg. Brložnik višino okrog 1200 m. Samotne kmetije se me-
stoma strnejo v zaselke: Konovo, Strajža, Zg. Šalek idr. Vsi ti zaselki 
so po nastanku mlajša tvorba. Izjemen položaj ustvarja pražupnija 
Škale, ki verjetno izhaja iz 10. stoletja (28). Njeno središče se je v pre-
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teklem letu zaradi neprestanega ugrezanja preobrazilo v kup ruševin. 
V polje in travnike razkosana nižina ob Paki kaže razdelitev na ne-
pravilne delce. Zemljiški razdelitvi ustrezajo tudi tipi naselij, med 
katerimi prevladujejo gručaste vasi. Posamezni premožnejši zemljaki 
nimajo svojih deležev razmetanih na vseh vaških sektorjih, temveč imajo 
svojo posest zaokroženo samo na nekaterih predelih (Velenje). Smeri, 
dolžine in širine delcev se spreminjajo. V Družmirju in Stari vasi pre-
vladujejo široki gradasti delci, ki po Ilešičevem tolmačenju pomenijo 
samo prilagoditev na večje kose strnjenega suhega sveta (45, str. 58). 

V Pesju in Stari vasi se na prehodu med nepravilnimi delci in 
grudami izoblikuje nova varianta: razdelitev na pravokotne grude 
s povprečno dimenzijo 40 X 160 m. Posebnost pri tem tipu je pravokotna 
podolgovata oblika grud. Njive obrobljajo v prečni in podolžni smeri 
ožji pasovi travnika. Podobno kakor pri gornji obliki tudi tu ni opaziti 
enakomerne razporeditve deležev po polju, pač pa je smer parcel često 
vzporedna (45, str. 58). 

V samotnih kmetijah in zaselkih srečamo staro osrednjeslovensko 
hišo. Ohranila se je v bolj zakotnih predelih, tam, kjer se novejša grad-
nja še ni kaj prida uveljavila (Lom, Zavodne). Masivna stavba ima na 
vsaki strani čelnih vrat dvoje majhnih oken. Razmeroma nizka streha 
je krita z opeko, redkeje s šikli. Na končni strani strehe je čop, pod 
njim sta okni, ki ju od spodnjih treh loči nadzidek. Hiša je zgrajena 
iz kamna in opeke ter je ometana in obeljena. Hišni prag dosežemo 
po eni ali dveh stopnicah. Prvotni kočarski dom je na pol lesena hiša. 
S čelne strani ima tri okna, dve za hišo in eno za hišico. Streha more 
imeti čop na obeh straneh ali pa sploh ne; krita je pogosto še s slamo. 
Strešni del je na končni strani obit z deskami, v katerih je izrezana 
lina. Skozi njo prihaja svetloba na podstrešje, kjer sušijo koruzo, fižol 
in podobno. Dimnice so danes že zelo redke. V kuhinjo se uvajajo pred 
ognjem varni štedilniki, šikli in slama se umikajo glinasti ali cementni 
opeki. 

Gospodarska poslopja so postavljena v gruči. Njihovo število 
ocenjuje premožnost kmetije. Vezani kozolec, ki je na ravnini pogost 
družabnik kmečke hiše, z višino izgineva. Nadomeščajo ga kozolci brez 
strehe in ostrvi. Hmeljarji imajo poleg ostalih zgradb pogosto še k hlevu 
ali kozolcu prizidano sušilnico. Sadno sušilnico uporabljajo tudi za 
sušenje lanu. Hlev je često združen s skednjem, kamor drži po potrebi 
most, ali pa se izbere temu primerno nagnjeno zemljišče. Vrtovi pri 
kmečki hiši so redki. 

Edini urbanski naselji sta Velenje in Šoštanj. Pri njunem razvoju 
zasledimo več skupnih potez. Nastali sta na levem bregu Pake, tam, 
kjer se potok nekoliko odmakne proti severu in kjer ju z južne strani 
ščitijo strma pobočja do 600 m visokega hribovja. Takšen položaj je 
omogočal uspešno obrambo doline. Naselji sta si razdelili tudi trgovska 
področja. Vsako od njih je bilo lokalno središče za hribovito živinorejsko 
okolico in je posredovalo zamenjavo s severno, o inosno južno kotlino. 

Šoštanj se omenja v zgodovinskih listinah 50 do 60 let prej kakor 
Velenje. Okoli leta 1200 se navaja skupno z gradom vas Schonenstein, 
oziroma Schönstein (30, str. 848). Ugoden prometni in strateški položaj 
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je kraju kmalu pripomogel do trških pravic, na njihovi osnovi so smeli 
Soštanjčani od leta 1436 dalje krčmariti in kupčevati s soljo do Slove-
njega Gradca (25, str. 43). S tem aktom je dobil Šoštanj tudi tržni 
prostor, zasnovan v obliki pravokotnika. Požar v 18. stoletju je sicer 
prizadejal trgu precejšnjo škodo, vendar se tloris ni bistveno predrugačil. 
Živahna rokodelska dejavnost je zasnovala usnjarsko industrijo. Za kratko 
dobo se je na Pako naslonila tudi kemična industrija. Železniška proga 
Celje—Dravograd je pospešila industrijsko proizvodnjo, trg se je z njo 
pričel širiti tudi na desno stran Pake. Leta 1911 je bil povzdignjen 
v mesto (31). Vrzeli med mestom, Gaberkami in Družmirjem so se med 
obema vojnama izpolnjevale z novimi stanovanjskimi hišami. Usnjarna, 
sodnija in meščanska šola so mesto umetno dvigale iznad agrarne okolice. 
Izrazit prelom v mestnem životarjenju se izvrši v letu 1945. Ustanavljajo 
se nova industrijska podjetja, gradi se termoelektrarna, ki zahteva vrsto 
regulacijskih del. Sedež okraja se v naslednjem času prestavi iz Mozirja 
v Šoštanj. Industrijski aparat in okrajna uprava črpata delovno silo 
s podeželja, s čimer se zaostruje stanovanjski problem. Stare vodovodne 
naprave in vodne rezerve v Belih vodah ne zadostujejo več. Ker je 
severna četrt ogrožena zaradi eksploatiranja premoga, se obeta mestu 
razmah v smeri proti Metlečam. 

Obseg tržne oziroma mestne občine se je večkrat menjal. Od 
leta 1890 do leta 1936—1938 se je tako imenovana mala občina omejila 
zgolj na mesto (31). Podobna je bila upravna razdelitev po osvoboditvi, 
dokler se leta 1952 niso združili bivši KLO: Družmirje, Ravne, Zavodne, 
Bele vode, Lokovica, Sentflorjan, Topolšica in Šoštanj v veliko mestno 
občino Šoštanj. 

Prometne, trgovske in strateške prednosti, ki smo jih opazili pri 
razvoju Šoštanja, so se uveljavile tudi pri Velenju. Zdi se, da je bil 
prometni faktor tukaj se bolj poudarjen, saj zajame bližnjica preko 
Šentilja večji del Spodnje Savinjske doline. Poleg Nove vasi ali Novega 
Velenja (Bellen, Welen) omenjajo viri istočasno tudi Staro vas (Staro 
A elenje, 30, str. 1367—1368). Značilen videz daje naselju njegova raz-
vlečenost. Središče tvori nepravilni pravokotnik, ki igra vlogo razpotja. 
Tržani so se ukvarjali po večini z obrtjo, toda tudi zemlje niso zane-
marjali. Velenje je bilo trgovski center za vzhodni del Šaleške doline 
Tu so se izmenjavali kmetijski proizvodi z obrtnimi in industrijskimi, 
tu je bilo bivališče priseljenih in domačih lesnih prekupčevalcev, ki so 
si v dobrih 50 letih »prigospodarili« velika posestva. Takšen razvoj je 
pospeševala tudi konjunktura hmelja in sadja. Brez dvoma je glavni 
faktor v gospodarstvu in pri oblikovanju Velenja premog, to je dejansko 
kruh Šaleške doline. Med obema vojnama so si delavci postavljali svoje 
domove v zahodni smeri, danes pa v tem pogledu kaže orientacija proti 
S in SV, prihodnost bo govorila za V in J, nikakor pa za SZ in Z, kjer 
se teren greza in je izpostavljen nadaljnji eksploataciji premoga. V osmih 
letih industrijskega prebujanja se je Velenje prerodilo iz fevdalno-
kapitalističnih gospodarskih odnosov v socialistične. Izraz socialistične 
družbene epohe je Novo Velenje, pozidano na rečni terasi v sosedstvu 
Stare vasi. Moderno urejene stanovanjske kolonije so kričeče nasprotje 
starim grajskim utrdbam in v njihovi senci skritemu trgu. 
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Iz urbanističnega načrta je razvidna rast delavskega mesta, utripanje 
gospodarstva, njegova struktura, stapljanje starega z nastajajočim. 
V pičlem desetletju so se iz njiv in travnikov dvignili mestni zidovi, 
prepreženi podolž in počez s cestami; ob jezeru na robu gozda nastaja 
vilna četrt s privlačnim stadionom ob obali. Središče kraja bodo označe-
vali trgovski dom, nebotičnika, kulturni dom in druge reprezentativne 
stavbe, med katerimi bo prej ali slej utonila Stara vas (46). Glavna 
prometna žila jo bo pustila ob strani, živalska vprega se umika hitrejšim 
in cenejšim motornim vozilom, kmetijska površina se krči, pretvarja se 
v stavbišča, ulice in ceste. Kje je rešitev? V premogu in industriji! Južno 
od železniške postaje je predvidena lokalna industrija; kaj bodo izdelo-
vali, še ni določeno (gl. karto 2). 

Poglavitni smoter pri izbiri industrijske panoge bi bila zaposlitev 
ženske delovne sile in predelava domačih surovin oziroma polizdelkov: 
sadja, lesa, usnja in živinorejskih dobrin. Rudnik se zavzema za tvornico 
posebnih rudarskih čevljev, za katere je veliko interesentov. 

Z novo upravno ureditvijo se je Velenje uvrstilo med pomembna 
rudarska mesta. Delokrog mestne občine se je ob tej priliki raztegnil na 
Bevče, Cirkovce, Pako, Plešivec, Šentbric, Šalek, Skale, del Šentjanža, 
Kavče, Lipje, Laze, Ložnico in Podkraj (34). Družbeni in ekonomski 
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SI. 4. Novo Velenje, rastoče na najvišji rečni terasi. Zadaj zakraseli planoti 
Vodemlja in Ljubela 

faktorji narekujejo združitev obeh obstoječih občin v skupno telo — 
komuno; tako bo postala šaleška dolina tudi v gospodarskem in uprav-
nem pogledu enotna, kakor je bila nedeljiva v prirodnem že od samega 
rojstva. 

Č l o v e k in zeml ja . Kar pomenijo energetski viri v industriji, 
to predstavlja kmetu zemlja. Negovanje in izkoriščanje kmetijske 
površine (njen dohodek), se v hribovitem obrobju še krepko brani pred 
napredujočim uveljavljanjem industrije, ki je na ravnini že povsem 
nadvladala ostale gospodarske panoge. 

Od skupnih 15.474 ha zemljišča pripada obdelovalni površini 26°/o: 
na ornieo odpade 11,2%, na vinograde in sadovnjake 2,5%, na travnike 
12,3%, na pašnike 16%, na gozdove 54,7% in na nerodovitna tla 
3,3% (34). Struktura rodovitnega površja še daleč ni idealna, saj se 
ornica kar duši med ostalimi zemljiškimi kategorijami. Visok odstotek 
pašnikov, travnikov in zlasti gozda se že pri površnem ocenjevanju 
prirodnih pogojev zdi precej dvomljive vrednosti. Hribovita okolica ne 
more opravičiti majhnega deleža njiv, vrtov in vinogradov. Neproduk-
tivna tla se nanašajo na močvirja in ribnike sredi ravnine ter na golo 
skalovito površje. V bodoče bo treba gledati, da se bo s premišljenim 
melioracijskim delom zmanjšal nerodovitni obseg. 

Čigava je rodovitna površina? Nad 4/s (84%) vse zemlje obdelujejo 
privatni kmetje, 4 % pripadajo splošni skupni lastnini in 11,4% za-
družnemu sektorju (34). 
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Kako si je človek v zadnjih 150 letih iskal plodne zemlje, kako si 
je krčil gozd, oral ledino, spreminjal pašnike v travnike in te v polja, 
nam bo pokazala primerjava gospodarskih zemljiških kategorij, izvedena 
na osnovi podatkov za leto 1822 in 1952 (33). Obdelovalno zemljišče se je 
v tem obdobju razširilo za ca. 2000 ha, in to največ v korist njiv in vrtov 
(za 920 ha). Y tem pogledu se je zaznamoval nekoliko večji napredek 
na področju mestne občine Velenje (ca. 490 ha). Vinska trta se je umikala 
iz zahodnih katastrskih občin (Lokovica, Ravne, Šentflorjan, Topolšica) 
v vzhodne (Šalek, Kavče, Podkraj, Šentjanž), pri čemer se je njen areal 
v primeri s starini stanjem povečal za 29%. še vedno nerazveseljivo je 
razmerje med travnikom in pašnikom. Premoč pašnikov prihaja do 
izraza v hribovitih predelih in planotah, kjer se običajno kosi le enkrat 
na leto, nato pa se pase. Ker je koristnost travnika večja od pašnika, 
ni čudno, da se je v zadnjih desetletjih prvi povečal za več kot 100%. 
To spremembo je povzročila intenzivnejša živinoreja, ki je okrnila pašno 
površino za Vs. Posebno občutne razlike so nastopile v Ravnah, Zavod-
nah, Belih vodah in Šaleku (34). 

Težko je določiti resnično stanje gozda. Mejniki med travnikom, 
pašnikom in lesom so mnogokje nejasni in se spreminjajo od leta do leta. 
Kar je bil včeraj še pašnik, je danes že hosta, zaraščena z grmovjem 
in samorastniki. Kmetje niso skrbeli, da bi prijavili nastale razlike 
katastrskemu uradu, ki je tako izgubil pregled nad posameznimi par-
celami. Vsekakor bi bilo potrebno, da se popravijo podatki v zemljiških 
knjigah po dejanskih razmerah.1 

Delež zorane površine je v posameznih občinah raznolik. V okrnjenih 
mejah mestne občine Velenje znaša njen delež 12,2% in je za 1,8% večji 
kot v sosednji občini, kjer je znatnejša reliefna razgibanost. Nad polo-
vico ornice je posejane z žitom. Najpomembnejša žitarica je pšenica 
(31,8%). V nižjih in srednjih višinah, to je 500 do 600 m, jo sejejo 
predvsem kot ozimino. Jara pšenica je bolj razširjena v Belih vodah, 
Zavodnah, Topolšici, na Plešivcu, v Skalah in Šaleku. Povprečno po-
žanjejo na 1 ha 8,4 stota tega žita, kar je v primeri s hektarskim 
donosom za LRS (leta 1945/46 11,3) zelo malo. V Belih vodah, Zavodnah in 
Topolšici je važnejši oves, ki je glede posejane površine na splošno 
druga žitarica (20,4%). Pridelek je razen v nižjem rodovitnejšem pasu 
skromen (6,3 stota, za LRS 8,5). Ovsu sledijo glede na posejani prostor 
rž (13,6%), koruza (11,1%), soržica (7,2%) in proso (2,2%), ki je znano 
žito alpskega predgorja, ter ajda (0,5%). Ozimna rž uspeva više kot 
pšenica in je zato njen jari posevek manjši. Na splošno drži pravilo, 
da jara žita zamenjajo ozimna v višini okrog 700 m. V planinah dozori 
žito povprečno 10 dni kasneje kot v dolini. To seveda ne velja za koruzo, 
ki zahteva mnogo toplote, plodne prsti in dovolj vlage v dobi rasti. 
Vsi ti pogoji se izpolnijo pri nas le v dobrih letinah, ko pospravimo 
povprečno 13,3 stota koruze in 1 ha (za LRS 14,4). Koruzo meljejo v zdrob 
in moko, s katero se hranijo ljudje in živina. Ker je koruza zahtevna 
kultura, bi ji kazalo prepustiti le najprimernejša tla, v ostalem pa bi 
se zamenjala s katero drugo donosnejšo rastlino. Resen konkurent koruzi 

1 V zemljiški knjigi zavzemajo njive in vrtovi na ozemlju kat. občine 
Šoštanj 1497 ha, medtem ko znaša dejanska ocena le 1008 ha. 
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je krompir. Zaradi ugodnih prirodnih pogojev so mu že doslej odmerili 
12,2% ornice, v bodoče pa se bo njegova površina prav gotovo še po-
večala. Y zadnjih letih si je pridobil veliko veljavo semenski krompir, 
po katerem so povpraševale semenarne. Da mu moremo posvetiti večjo 
pažnjo, nas opozarja sorazmerno visok hektarski donos 97,4 stota na 
1 ha (za LRS 100,7). V bivšem KLO Yelenje je bil leta 1952 povpreček 
še znatno višji, saj je znašal skoraj 127 stotov (36). Priznanje za takšen 
uspeh je izreči predvsem zadružni ekonomiji, kjer obdelujejo polja po 
najnovejših agrotehničnih metodah. 

Mnogo manjša površina je odmerjena industrijskim rastlinam: 
hmelju, lanu in oljnicam (4,3 %). Oljne rastline (sončnice, buče, oljna 
repica, sirek) v precejšnji meri nadomeščajo živalske maščobe. Lan se 
je umaknil v zakotne predele, kjer ga gojijo zaradi vlaken, manj zaradi 
semena. Ker je nevarnost pozebe zaradi toplinskega obrata večja na dnu 
doline kot na više ležečih planotah, ga mestoma celo dolinci sejejo 
v hribih. Njegov eksistenčni prostor in pomen sta v povojnih letih močno 
upadla. Uvoz cenejših tekstilij je zatrl najprej kulturo samo, nato pa 
tudi domačo obrt. Po katastru znaša v občini Velenje obseg vinogradov 
136 ha, resničnih vinogradov pa je le 89 ha. Podobne so razlike tudi pri 
ostalih kmetijskih površinah. 

Mlada, toda gospodarsko zelo pomembna kultura je hmelj. V šaleško 
dolino so jo prinesli v začetku 19. stol., vendar so prvi nasadi kmalu 
propadli in se je nova kultura trajno udomačila šele po letu 1870. 
Zadostna množina padavin v juniju in juliju, ustrezajoča temperatura 
(okrog 19° C), zatišna dolinska lega in podzolirana tla so dali dobre 
pogoje wiirtemberskim sadikam, ki jih je v kasnejših letih, zlasti po 
uničujoči peronospori (1928), izpodrinil angleški golding.2 V dobi med 
obema vojnama je hmelj pri nekaterih kmetijah zavzemal domala mono-
kulturni položaj. Med okupacijo se je njegov areal zelo skrčil. Leto 1945 
pomeni načrtno obnovitev kmetijskih nasadov, ki zavzemajo danes 0,7 % 
ornice. Prodaja hmelja je bila zvezana z velikim rizikom. Njegov baro-
meter je bila tržna cena. Od te je bilo odvisno število sadik. Obiranje 
hmelja v zadnjih dneh avgusta je priklicalo številne domače pa tudi 
tuje obiralce. Dohodek od »škafa« je bil skromen in je včasih kril komaj 
prehrano in potne stroške. Hmeljarjenje se izraža tudi v videzu gospo-
darskih poslopij, kjer se je kozolcu ali skednju priključila še sušilnica. 
Smotrno gospodarstvo je uravnovesilo hmelju prodajne cene. Prevozne 
olajšave in zanesljiv zaslužek privabljajo vsako leto številne obiralce 
iz bližnje okolice, a tudi iz krajev ob gornji Sotli in sosedstva. Po urad-
nih cenitvah ustreza vrednost enega hektara hmelja petnajstkratni 
površini pšenice. Poleg tega se velik del hmelja proda za devize. 

Močan razvoj industrije je dvignil število prebivalstva in s tem 
povečal potrošnjo povrtnine. Že doslej so odmerili povrtnini 17,9% 
ornice (34), v bližnji bodočnosti pa se bo njen delež še povečal. Sodobno 
urejene zadružne vrtnarije skrbijo za domače potrebe, nekaj pridelkov 
pa se celo izvaža na bližnja tržišča. 

2 Ing. L. Kač: Hmeljarstvo v Savinjski dolini. Celjski zbornik 1951, str. 70, 
75, 76. 
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Pridelek žita, okopavin in povrtnin se bo prav gotovo dvignil, 
ko bodo izkustva moderne agronomije in mehanizacije prodrla tudi 
v privatna gospodarstva. Trenutno mnogokje pogrešamo kmečko delovno 
silo. Razumljivo je, da so potrebe večje v bregovitih predelih kakor na 
ravnini. Na strminah je ročno obdelovanje težko zamenjati s strojem. 
Tu vpregajo konja in vola, revnejši kmetje-kočarji pa pogosto tudi 
kravo. Zemlja se gnoji s hlevskim gnojem, umetna gnojila, ki se v dolini 
vedno bolj uveljavljajo, se še malo uporabljajo. Nad 4/s kmetov orje 
z domačim obrtnim plugom (34); starega lesenega merjasca skoraj ne 
srečamo več. Tovarniški plug je razširjen predvsem v dolini. Kosilnih 
strojev je samo 6 (34); večina kosi in žanje s kosami oziroma s srpi. 
Na zadružnih posestvih sejejo žito s sejalnicami. Lepši napredek se kaže 
v pogledu slamoreznic in mlatilnic. Toda še mnogo je starih mlatilnic, 
kjer se mora zrnje očistiti še na rehti in vevniku. Ni še dolgo tega, 
ko so na gospodarsko trdnejših kmetijah odmevali cepci, ki jih danes 
slišimo le še v hribovskih vaseh. Pomanjkanje delovne sile je na Graški 
gori in tudi ponekod drugod izoblikovalo delovno skupnost, sestoječo 
iz bližnjih sosedov. Konec avgusta in v začetku septembra, ko je žito 
pripravljeno za mlačev, se zbero mlatiči pri določenem kmetu, od koder 
gredo po končanem opravilu k naslednjemu itd. Koliko je pri tem delu 
znoja, pa tudi prijetnih ur, ki bi obogatile zbirko narodopisca! Podoben 
ciklus vlada tam, kjer še nimajo električne energije in uporabljajo 
bencinske motorje. Marsikje imajo za gonilno silo tudi vole in konje. 
Kako je pri nas električna mreža pomanjkljiva in kako neznatna je 
izraba električne energije v kmetijstvu, nam pove dejstvo, da je v Ša-
leški dolini komaj 10% kmetij, kjer izkoriščajo električno energijo (34). 
Krivdo za takšno stanje moramo iskati v slabi kupni moči našega kmeta 
in prav gotovo tudi v premajhnem zanimanju posameznih gospodarjev. 
Nova oblast je v tem pogledu storila pomemben korak naprej. Na raz-
polago je dala moderne mlatilnice, s katerimi je mogoče z minimalno 
delovno silo v kratkem času dobiti čisto žito. Največ električne pogonske 
porabe (50%) je v Lokovici, slabše v tem pogledu so Ravne, Topolšica 
in Družmirje, kjer šele ih kmetij izrablja pri delu električno energijo (34). 

Razlike v reliefu, podnebju, prsti in prometu se izražajo tudi v raz-
ličnem načinu obdelovanja zemlje. Do prve svetovne vojne so si hri-
bovski kmetje večali orno površino s tako imenovanimi požari, ki so še 
danes v navadi v Ljubnem in Lučah. Pač pa poznajo še danes hribovci 
neenotno triletno kolobarjenje. »Zeleno praho« eno, dve ali več let kosijo, 
oziroma popasejo, jo nato preorjejo in zasadijo z okopavinami. Naslednje 
leto na isti grudi posejejo jarino, nakar zemlja zopet eno leto počiva. 

Pogostejši je naslednji način izrabe zemlje. Prvo leto vsejejo v pre-
orano deteljišče ozimno pšenico, ki ji naslednje leto sledi ozimna rž in 
ajda. Tretje leto pa jo zamenja oves, po katerem se zemljišče znova 
prepusti za dve leti detelji. Razumljivo je, dà se mora zemlja po me-
njanju kultur, zlasti pred ajdo, dobro pognojiti. Prav tako neenotno je 
danes petletno kolobarjenje v nižjih legah. Tudi tu preorjejo jeseni 
travnik ali deteljišče, kamor spomladi posadijo okopavine. Jeseni, ko 
pospravijo okopavine, posejejo polje z ozimnim ali spomladi z jarim 
žitom. Drugo žetev dajejo ajda, strniški posevki ali krmilne rastline. 
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Spomladi posadijo znova koruzo, peso, krompir in podobno, kar na-
slednje leto zamenjajo z ovsem, ječmenom ali prosom. Končna faza v tem 
ciklu je črna detelja.3 

Skoraj eno petino vseh njiv je namenjenih krmilnim rastlinam: de-
telji, lucerni, repi, pesi, korenju, grahovki idr., ki krijejo domačo po-
rabo. Več pozornosti bo treba posvetiti silarnim rastlinam: koruzi, sonč-
nicam, grahovki, ajdi. Te kulture se posebno priporočajo, ker dajejo 
drugo strnišno žetev in so pozimi zlasti po sušni letini izdatna živinska 
krma. Doslej so sejali največ krmilnih rastlin v Skalah, Saleku, Ravnah 
in Topolšici (34). 

Ako k tej površini prištejemo še pašnike in travnike, tedaj izko-
rišča živinoreja 70°/o kmetijske zemlje, oziroma 35% celotnega sveta. 
O razmerju travnika in pašnika smo že govorili. Iz gornjih podatkov 
moremo zaključiti, da je težišče kmetijstva v Šaleški dolini v živinoreji 
in ne v poljedelstvu. Ta ugotovitev velja zlasti za hribovito obrobje. 
V Šentvidu pri Zavodnah pokriva trava 84°/o, v Paki 70°/o celotne 
kmetijske površine (34). Kjer je delež travnikov in pašnikov manjši, je 
učinek poljskih krmilnih rastlin toliko pomembnejši. Pri tem nikakor 
ne podcenjujemo pašništva, škoda je le, da se pašnik še ne izkorišča 
tako kot bi se mogel. 

Ž i v i n o r e j a . V kapitalističnem obdobju so bile obsežne planine 
last maloštevilnih domačih in tujih posestnikov. Različna podjetja so 
si delila pašnike in gozdove v Belih vodah, Smrekovcu in Mozirskih 
planinah. Kmetje iz Belih vod, Sentflorjana ter s koroške strani, kakor 
tudi iz okolice Šoštanja, Šmihela in Mozirja so sporazumno z Zgornjim 
in Spodnjim Brložnikom gonili na njihovo pašo ovce, jalovo govedo in 
konje. Ker mlečne živine niso pasli, zato tudi niso postavili številnejših 
pastirskih domov. Za svojo osebno porabo je imel pastir v bližini kravo 
ali kozo. Ljudska oblast je razlastila nekmečke veleposestnike in na-
rodne izdajalce ter dala pobudo za ustanovitev splošne kmetijske za-
druge v Belih vodah. 

Kmetijske zadruge iz Zg. Savinjske doline so pomagale graditi ži-
vinske staje, urejati napajališča in podobno. V planinah bodo odslej 
pasli proti odškodnini vsi zadružni kmetje. 

Planinska paša se prične konec maja in se konča okrog 29. septem-
bra. Pred tem rokom pasejo jalovo in nedoraslo živino v bližini doma, 
s čimer običajno pričnejo na Jurjevo. Mali kmetje iz doline so dajali 
ovce in jalovke v rejo proti odsluževanju. Uslugo so vračale ženske 
v času žetve oziroma moški ob košnji in mlačvi. Za eno ovco so odslu-
ževali tri dni, za govedo šest dni. Tudi Graška gora, kjer je bil okrajni 
pašnik, Kristanova planina in Paški Kozjak so nudili dovolj sočne trave 
dolinskim ovcam. 

Glede prostrane površine, ki jo izkorišča živinoreja, nas zanima, 
kakšno je njeno stanje v primeri s predvojnim. Ni dvoma, da je oku-
pator tudi pri živinoreji zapustil krvavo sled. Povojna leta so potekala 

3 Zgornja pojasnila mi je posredoval referent za kmetijstvo OLO Šoštanj 
tov. Koren. 
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v znamenju obnove, v prizadevanju za čim večji pridelek, za izboljšanje 
plemenske živine s posredovanjem modernih veterinarskih izsledkov, 
higienskih hlevov itd. Pobudniki smotrne živinoreje so velike zadružne 
ekonomije, ki jim sledijo napredni kmetje. 

Število konj se je v primeri z letom 1931 zvišalo za 21 repov (28 konj 
na 1000 prebivalcev) (34). "V industrijskih naseljih (Velenje) se opaža 
občuten padec konjereje, ker jo zavirajo hitrejša in cenejša prevozna 
sredstva, zlasti v nekmetijskih obratih. 

Večji priredek se kaže pri goveji živini, kjer se je zvišalo število 
od 3051 na 3391 glav (34). Od skupne vsote odpade 41°/o na nedoraslo 
govedo, nad 45% na krave (97 na 1000 ljudi), ostalo na vole in bike (34). 
Največ krav imajo kraji z obilno travno in pašno površino, kot so 
Šalek, Škale, Ravne in Topolšica. Zanimiva pa je ugotovitev, da se le 
69% vseh krav hrani izključno za proizvodnjo mleka, medtem ko ostale 
tudi vpregajo; nad polovico takšnih krav imajo v Skalah in Lokovici. 
Drugod vpregajo namesto krav vole, ki se dobro obnesejo na strminah, 
kot n. pr. v Ravnah, Zavodnah, Skalah in Šaleku. 

Hitrejše razmnoževanje, manjše hranilne potrebe, mnogostranski 
pridelki, zlasti volna, so dali v povojnih sušnih letih v alpskem pasu 
večji poudarek drobnici. Tako tolmačimo trikratni prirastek (146 na 
1000 ljudi). Manj pomemben je napredek pri kozah (430 glav). V času 
vojne in še v povojnih letih, ko so bile težave v preskrbi z mastjo in 
svinjskim mesom, je močno oživela prašičereja. Takrat so redili po 
enega ali dva prašiča pri hišah, kjer niso imeli dovolj zemlje. V kolikor 
niso zadostovale pomije in domači pridelek, so peso, korenje, repo, krom-
pir in včasih tudi koruzo kupovali. Takšna reja prašičev je bila in je 
še znana predvsem kočarjem, katerih poklic, ni bil direktno zvezan 
z zemljo. Manjša parcela jim je omogočala rejo ene krave ali koze, enega 
do dveh prašičev in nekaj perutnine ter jim tako donašala priboljšek 
k mesečnemu zaslužku. Leta 1948 so v Šaleški dolini redili 445 prašičev 
več kot pred 17 leti (236 na 1000 ljudi). Danes, ko je domači trg dobro 
založen z maščobami, je prašičereja nekoliko upadla. Domala vsaka 
hiša redi tudi perutnino, saj pride na 1000 ljudi 840 kokoši (34). 

Razveseljivo je dejstvo, da si je čebelarstvo v zadnjih letih dobro 
opomoglo. Kljub veliki negi, ki zahteva obilo časa in mnogo ljubezni 
od poštenega čebelarja, se je število panjev v slabih dveh desetletjih 
popeterilo (347 panjev na 1000 ljudi). Nekateri čebelarji vozijo svoje 
živalice na smrekovo in hojevo pašo v Gornjo Savinjsko dolino ali na 
vresje v Gornji Dolič in Šentflorjan. Prevoz se vrši z vozovi in ka-
mioni. Zaradi nerentabilnosti strniške ajde je ajdova paša v dolini slaba. 

S a d j a r s t v o in v i n o g r a d n i š t v o . Ze pri uvodnem pregledu o 
zemljiških gospodarskih kategorijah smo opazili, da je sadju v šaleški 
dolini odmerjeno premalo prostora. Po površini se sadovnjaki ne morejo 
primerjati niti s pustim svetom in so ponekod v sožitju s travnikom 
drugotnega pomena. Kljub nekaterim nezdravim primerom ima Šaleška 
dolina z bližnjo Šentiljsko kotlinico dobro urejene drevesne nasade, 
cenjene daleč izven krajevnih meja. Sadjarstvo ima tu ugodne prirodne 
prilike in svojo tradicijo, kar narekuje specializacijo v tej smeri. Izmed 
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posameznih sadnih vrst ima najboljše pogoje jablana. Žlahtne vrste 
segajo povprečno do nadmorske višine 600 m, medtem ko gredo bolj 
odporne in kvalitetno slabše do vrha visokih planot (1100 do 1200 m). 
Da bi dvignili višinsko mejo skupno s kakovostjo, so pričeli uvajati 
vzdržljivejše mičurinske vrste. Prve pozitivne rezultate so pokazali na-
sadi v Tienici pri gradu Thurau in v Lokovici. Tu, v Ravnah in Šaleku 
so primerne razmere za povečanje in izboljšanje obstoječih nasadov, ki 
jih v zadnjih letih načenjajo razni sadni škodljivci.4 Leta 1951 (35) so 
našteli v šaleški dolini 29.691 jablan (ali 1856 jablan na 1000 prebi-
valcev). Po številu dreves so bili med prvimi KLO Škale, Velenje, Lo-
kovica, Šalek in Ravne. Povprečno je rodilo drevo tisto leto 18 kg jabolk 
(povpreček za LRS 10 do 15 kg). Cvetenje se opazi v pasu 600 do 900 m 
za dva do tri tedne kasneje kot v dolini, kjer cvetejo jablane običajno 
od 25. aprila do 10. maja; vsekakor poženejo prej v prisojnih, zatišnih 
legah. Upoštevati moramo torej tudi mikroklimatske in reliefne po-
sebnosti, ki se od kraja do kraja spreminjajo. Pri zorenju nastajajo 
razlike v glavnem med zgodnjimi, srednjimi in poznimi sortami. Doba 
zorenja je v hribih krajša in ne dopušča znatnejših presledkov med 
posameznimi vrstami. Nevarnost je le za pozno sadje, ki ga lahko pre-
hiti zgodnji sneg in pozeba. Zgodnja jabolka so zrela pri nas okrog 
25. julija, srednja v zadnjih dneh avgusta in prvih dneh septembra, 
medtem ko obiramo bobovce, carjeviče, kanadke in krivopeclje običajno 
še v oktobru. To so med drugimi najbolj iskana namizna jabolka, ka-
terih odlike so se že v predvojnih letih kazale v velikem izvozu. 

Jablanam sledijo po številu dreves hruške (428 na 1000 ljudi). Nji-
hov povprečni donos znaša 17,3 kg na drevo (za LRS 10 do 15 kg), raz-
poreditev pa je podobna, kakor pri jablanah. Drevo preseže nadmorsko 
višinb 1000 m, kjer predelujejo sad (tepke lesnike) skoraj izključno 
v sadjevec. Zal se za to »narodno pijačo« stolče nad 50% jabolk in 
hrušk;4 sušeno sadje se še ne ceni dovolj. Sušilnice sicer obstajajoča so 
tu in tam že zastarele. V njih se razen sadja suši tudi lan. Iz tropin in 
nagnitega sadja kuhajo žganje. V Škalah, Šaleku, Velenju in Ravnah 
posebno čislajo češnje, ker niso tako občutljive za višino (600 do 900 m) 
in dajejo prvi sadež. V Velenju cvetejo konec marca in v začetku aprila, 
ko se odpirajo cvetovi marelicam, slivam in malo kasneje breskvam. 
Zgodnje češnje zorijo v dolini v prvih dneh junija, v Cirkovcih, na 
Plešivcu, v Zavodnah in Belih vodah pa jih obirajo šele 15 do 20 dni 
kasneje. Srednji pridelek 15,5 kg se ujema s povprečkom za Slovenijo 
(10 do 20 kg). Prve češnje in marelice že v nekaj dneh povrnejo ves 
trud. Skoraj vsak dan potujejo kmetice s košarami v Slovenj Gradec, 
kjer je njihov trg zaradi zakasnelega tamkajšnjega sadja nadvse ugoden. 

Gospodarsko pomembne so še češplje (252 dreves na 1000 ljudi, 
donos 9,4 kg na drevo) in orehi (35). 

Za obnovo sadovnjakov skrbijo lepo urejene drevesnice v Šentilju, 
Velenju in Šentjanžu pri Velenju. Omeniti je še maline kot vrtno plan-
tažno kulturo, ki so jo začeli gojiti v kmetijski zadrugi v Velenju. 

4 Kmetijski referent OLO Šoštanj tov. Koren. 
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Čeprav smo zgoraj zapisali porast vinorodne površine, se vendar 
ne smemo pustiti zavesti, da pomeni morda vinska trta za te kraje 
kulturo bodočnosti. Po letu 1900, ko je vinograde uničevala filoksera, 
se je vinska trta mnogokje umaknila sadovnjakom. Neugodne klimatske 
prilike in pogoste glivične bolezni podaljšujejo življenje samorodnicam, 
izabeli in šmarnici. Pridelek je v vsakem pogledu skromen in služi 
domači porabi. Zlahtnine je samo 20%. Visoki obdelovalni stroški, slabo 
vino in stiska za ceneno delovno silo je nekatere gospodarje že prepričala 
o nerentabilnosti vinske trte in jim poiskala pot v sadjarstvo. 

G o z d in n j e g o v a izraba. Šaleška dolina je znana po obsežnih 
gozdnih površinah. Gozd pokriva nad polovico vsega sveta. Iz dna doline 
se je umaknil na zložne jezerske terase in visoke planote. Vojna in po-
vojna leta so mu zasekala marsikako rano. Nastale so goličave, kamor 
si postavlja delavec svoj novi dom in spreminja ledino v njivo ali vrt. 
Relativnih gozdnih tal je malo. Morda bi kazalo zamenjati gozd med 
Velenjem in Šentjanžem za polja ali travnike, kar se že deloma vrši. 
"V isti namen bi se mogel izkrčiti gozd še ponekod v Lazišah, Metlečah, 
Goricah in Ležnu. Višinska meja gozda presega okolno hribovje. Če ga 
na Paškem Kozjaku, Ljubeli, Vodemli in Smrekovcu prekine travnik 
ali pašnik, je to delo človeka. Sestava ni idealna: 60% pripada meša-
nemu in samo 40% čistemu gozdu. V njem prevladujejo iglavci: smreka, 
jelka in bor. Najviše segata macesen in smreka (do 1550 m), 200 m pod 
njima ostaja bukev, jelka se dviga komaj do višine 1065 m, medtem ko 
ostaja bor še niže. Najbolj razširjeno drevo je smreka, ki ji pripada 
več kot 50% vseh dreves. Sledijo ji bor (21%), bukev (16%), breza, 
gaber, jesen, hrast, kostanj itd. Pri vrednotenju gozda je važna tudi 
starost. Na splošno prevladujejo mlada, 40 do 60 let stara drevesa. 
Današnja struktura gozda se je izoblikovala pred 90 leti, ko so listavce 
izpodrinili gospodarsko uporabnejši iglavci (32). 

Kope, ugašajo, zato pa se je po vojni povečalo število apnenic. 
ki često zaradi nerazsodnosti" kmetov ugonabljajo mlado drevje (Paka). 
Občutno škodo trpijo gozdovi tudi zaradi nepravilnega čiščenja, slabe 
nege in mačehovskega izkoriščanja. Gozdni posestniki ne vidijo iznaka-
ženih, krivenčastih dreves, ki kratijo prostor in svetlobo vrednejšim in 
jih prej ali slej zadušijo. Drugje uničuje mladike kozja paša. Potrebe 
po gradbenem lesu so po drugi svetovni vojni povečale izvoz lesa. Sekalo 
se je zlasti ob prometnih poteh, ne glede na stanje gozda. Tu in tam 
so začeli smoljariti na živo, kar se je izkazalo za neracionalno in se je 
kmalu opustilo. Načrtno gospodarstvo je s preudarno omejitvijo sečnje 
napravilo konec brezvestnemu ropanju zelenega zlata. Novo izkrčena tla 
se sproti pogozdujejo. Razen lesa, ki ga deloma predeluje domača indu-
strija in obrt, nam nudi gozd še stranske proizvode, kot na primer steljo, 
gobe, borovnice, želod, žir itd. 

R u d a r s t v o in i n d u s t r i j a . Zanesljivi sledovi domačega rudarstva 
segajo v 18. stol., ko so takratne oblasti začele buditi zanimanje za rudno 
bogastvo in pospeševale njihovo predelavo. Naša dolina je bila tedaj 
na obrobju večjega železarskega žarišča v Mislinjski grapi, kjer so ga 
hranili prostrani pohorski gozdovi in bližnji magnetit. Železovo rudo 
so tja dovažali tudi iz Skal pri Velenju, čeprav je bila močno pomešana 
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z glino. Baron Žiga Zois je obstoječe podjetje povečal in začel izkoriščati 
železovo rudo pri Vitanju. Fužine so trosile mnogo oglja, za kar so 
skrbeli bližnji kmetje, ki so še v 70 letih preteklega stoletja vozili žele-
zovo rudo iz jame v Paki pri Velenju v Mislinjsko dolino (38). 

Sredi 19. stoletja so kopali pri Velenju svinec, pri Šoštanju svinčev 
sijajnik in cink, a vsa omenjena rudarska dela so bila kratkotrajna in 
lokalnega značaja ter niso zapustila vidnejših znakov (38, str. 54—55). 

Med prirodnim bogastvom v Šaleški dolini zavzema nedvomno prvo 
mesto premog, saj pomeni poleg energetske osnove tudi surovinsko bazo 
za razvoj velike kemične industrije. Učinka ne zmanjšujejo njegova 
lesena struktura, njegova mladost. Znano je, da imamo v naši državi 
malo črnega premoga in da od znanih 11,3 milijarde ton premogovnih 
rezerv odpade na lignit 9 milijard ton (39, str. 72). Kapitalistična pro-
izvodnja v preteklih desetletjih je iskala in izkoriščala samo boljše vrste 
premoga, zato ni čuda, da je pravo vrednost velenjskega lignita odkrilo 
šele socialistično načrtno gospodarstvo. 

Prvi rudarji in potrošniki so bili okoliški kmetje, ki so kopali premog 
za svoje domače potrebe. Otvoritev »pravega rudnika« je bila leta 1887, 
ko ga je prevzel Daniel Lapp iz Gradca (39, str. 75). Produkcija je bila 
sprva malenkostna, domači trg skromen, »furmanski« prevoz počasen. 
Prevozništvo je prinašalo nekaterim manjšim kmetom nepogrešljiv do-
hodek, razvile so se prave »furmanske« družine (Stara vas). Začetne 
težave je na prvi pogled omilila novo zgrajena železniška proga 
Celje—Dravograd, z njo se je tržišče razširilo tudi na Slovenjegraško 
kotlino. Z ustanovitvijo kraljevine SHS je postal rudnik državna last. 

Slaba stran velenjskega premoga je visok odstotek (43°/o) vlage in 
pepela (8°/o), zaradi česar se mu zniža kalorična vrednost na 2700 kca 
l/kg. Velika vlažnost (ekonomsko) ne dopušča daljših transportov. Bližina 
kvalitetnejšega tekmeca iz Zabukovce, Hude jame in predvsem Zasavja 
mu je zapirala vhod v Celjsko kotlino. Zavedajoč se konkurenčne moči 
rjavega soseda in velike odvisnosti od trenutne konjunkture je vodstvo 
rudnika že kmalu poizkusilo z briketiranjem in sušenjem premoga v ino-
zemstvu ter koksanjem doma, kar pa ni prineslo zaželenih uspehov. 
Vsako nadaljnje delo v tej smeri je zavrla splošna ekonomska kriza 
1929 do 1936. Povojnemu porastu v proizvodnji sledi leta 1932 katastro-
falen padec (39, str. 75, 76). 

Leto Proizvodnja v 1000 tonah Leto Proizvodnja v 1000 tonah 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

141,4 
156.6 
141.7 
202.3 
199,9 
162,7 
125.4 
118,2 
124,6 
126.5 
168,4 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

154.3 
127,9 
105,5 
88,9 
69,2 
79,2 
73,6 

101,0 
128,1 
140,5 
242.4 
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Ekonomska depresija je skoraj popolnoma zaustavila vsako obrato-
vanje. Edina posrečena rešitev v takratni situaciji je bila gradnja termo-
elektrarne, s katero se je rodil stalni odjemalec razpoložljivega lignitnega 
zdroba in prahu. Priprave na drugo svetovno vojno so znova razgibale 
mednarodno trgovino in omogočile velenjskemu premogu celo izvoz 
v Svico. 

Okupator je na roparski način pospeševal izkoriščanje lignita. 
Posledice se opažajo še danes v močnem ugrezanju v Skalah in večanju 
ribnikov. 

Računi so pokazali, da bi celotne zaloge trajale 100 let, pa čeprav 
bi dvignili vsak dan 10 do 20 tisoč ton premoga. Proti severu in jugu 
se debelina premoga manjša in ne seže nikjer do površja. To seveda ne 
velja za premogovne liste v krovnini, ki spominjajo na hrast in kostanj 
ter se mestoma razkrivajo pri gradu Thurnu in pri Pesju. Krovnino 
sestavljajo, kakor smo že omenili. lapor, glina in peski. Zaradi neenako-
mernega ugrezanja dolinskega dna se osrednja plast premoga nagiba 
proti zahodu. Iz istega vzroka je tudi krovna odeja na zahodu debelejša, 
saj znaša 320 m. medtem ko nad starejšimi rovi ne presega 100 do 120 m. 
Talnino tvorijo plastične gline in laporji, ki se proti severu naslanjajo 
na vododržni apnenec (13). 

Veliko povpraševanje po kurivu in surovini v industriji in varče-
vanje z lesom ter rjavim premogom so dvignili proizvodnjo po drugi 
svetovni vojni (1951) v primeri z letom 1939 skoraj za 37% (39, str. 77). 

Leto Proizvodnja v 1000 tonah Leto Proizvodnja v 1000 tonah 
1945 182,5 1949 441,8 
1946 321,8 1950 477,0 
1947 405,2 1951 517,3 
1948 410,9 

Poglavitni konsumenti velenjskega premoga so industrijski obrati 
in J2. Trg se omejuje prvenstveno na LRS. V tem obsegu uporabljajo 
lignit industrija in gospodinjstva najbližje okolice rudnika v celjskem, 
mariborsko-dravskem ter ljubljansko-gorenjskem industrijskem bazenu. 

Druga smer potrošnje vodi h gradnji nove termoelektrarne pri 
Šoštanju. Za to govori nerentabilen prevoz. Izračunali so, če bi dnevno 
proizvodnjo povečali še za 5000 ton in bi ves premog izvažali, bi dnevno 
vozilo pet vlakov samo vodo in pepel, ki ga vsebuje tovor. 

Okupator je imel v načrtu povečanje elektrarne na 90 tisoč do 
120 tisoč kWA in se zavzemal za oplemenitenje premoga. 

Leto Proizvodnja v 1000 tonah (39. str. 77) 
1941 262,3 
1942 322,6 
1943 320,2 
1944 198,8 

Uspehi narodnoosvobodilne vojne so mu prekrižali račune. Po osvo-
boditvi so pričeli sistematično proučevati razsežnost in kvaliteto lesenega 
premoga. Številna poizkusna vrtanja so potrdila domneve, da spada 
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SI. 5. Novi jašek v Prelogah 

šaleški bazen s ca. 455,403.000 tonami lignita med najmogočnejša ležišča 
te vrste v Jugoslaviji. S tem v zvezi so ugotovili smer glavnega sloja, 
ki poteka od vzhoda proti zahodu. Izmerili so njegovo največjo debelino 
117,6 m na najnižjem mestu doline. Na tem polju so zgradili po vojni 
nov jašek in ga povezali s starim. K novemu izvoznemu stolpu, ki je 
v Prelogah, gravitira 156 milijonov ton premoga. Od teh zalog je treba 
odšteti varnostni steber za naselje Pesje ter za ostale bodoče in obstoječe 
prometne zveze, kakor tudi varnostni steber za novi jašek. Ce k nave-
denim izgubam prištejemo še 30% odkopnih izgub, nam preostane še 
ca. 71 milijonov ton pridobitnega premoga. Nekoliko optimističnejši 
rezultati prerokujejo novemu jašku 50-letno življenjsko dobo. Po novi 
poti bodo izvažali tudi premog iz severnega in zahodnega polja, kar bo 
zaloge najmanj podvojilo. Novi jašek, ki je začel obratovati 1. januarja 
1954, je opremljen s sodobnimi mehaniziranimi napravami. Vrednost 
opreme skupno z nakladalno postajo v Prelogah s 3,9 km proge cenijo 
na 1 milijardo 240 milijonov dinarjev, s čimer naraste vsota po vojni 
vloženih investicij na 2 milijardi 715 milijonov dinarjev. Zaradi tega 
so pričeli graditi elektrarno pri Šoštanju z zmogljivostjo 120.000 kWA. 

V zadnjih letih so montanisti in kemiki na osnovi podrobnega štu-
dija premoga in termo-kemičnih poizkusov v CSR in doma ponovno 
načeli problem popolnega vplinjenja premoga; s tem bi dosegli boljšo 
izrabo premogovne substance. Plin je vsestransko uporabljivo gorivo 
tako v industriji kot v gospodinjstvu. Zanj govori cenejši transport, 
temeljitejša izraba premoga in večja storilnost. Pri oplemenitenju se 
sprostijo poleg gorilnega plina še drugi za gospodarstvo nepogrešljivi 
proizvodi, kot so: bencin, olje, katran, parafin in drugi. Nadaljnja stop-
nja pri realizaciji omenjenega načrta bi bila napeljava plinskih daljno-
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vodov po vsej Sloveniji, s težiščem v tako imenovanem industrijskem 
pasu. Y industrijskih središčih, na Jesenicah, v Ljubljani, Celju, Mari-
boru, bi bila še posebno dobrodošla (koristna) zamenjava trdih goriv 
s plini. Pri oskrbi posameznih področij s plinom bi se Velenje povezalo 
s polji zemeljskega plina v Prekmurju (39). 

Lokalizacija zamišljenega kemičnega velikana zahteva dovolj trd-
nega sveta in zadostno množino vode. Paka hrani v poletnih mesecih 
premalo vode, približno 200 1/sek. Zajezitev Pake in Velunje v dvoje 
akumulacijskih bazenov bi bila predraga, razen tega manjka zanesljivo 
zemljišče izven premogovnih ležišč. Kaže torej, da bi bilo pametneje 
prestaviti obrat v Savinjsko dolino, nekako med Polzelo in Letuš, kjer 
so vsi gornji pogoji in kamor bi se mogel po obstoječi železniški progi 
prevažati premog (39, str. 109). 

S proizvodnjo velenjskega premogovnika je tesno povezana tamkajš-
nja termoelekrarna. Njena gradnja in obratovanje sta bila odvisna od 
rudnika, ki je v njem našel stalnega potrošnika in se tako vsaj deloma 
zavaroval pred slabimi leti. Graditi so jo pričeli leta 192? z namenom, 
da nanjo oprejo celotno elektrifikacijsko mrežo v Sloveniji. Njena zmog-
ljivost se je postopoma večala, tako da razpolaga danes z 10 tisoč kWA. 

Po drugi svetovni vojni so pričeli v Jugoslaviji graditi tri enako 
velike termoelektrarne: ob Kolubari, v Kaknju in pri Šoštanju. Šoštanj-
ska termoelektrarna raste vzporedno z industrijo glinice in aluminija 
v Kidričevem pri Ptuju. Z njo si je pridobil šaleški lignit dvojnega 
kupca, saj je tudi njegova uporabnost dvostranska. Prodaja se kot suro-
vina za generatorski plin in kot energetski vir obstoječe in nastajajoče 
kalorične centrale. Glavna vloga termoelektrarne pri Šoštanju bo v regu-
liranju poletnih in zimskih minimumov v naših hidrocentralah in bo ena 
najpomembnejših rezerv elektroenergetskega sistema Slovenije in 
Hrvatske. Temeljni kamen so postavili leta Ì947. Delo bi hitreje napre-
dovalo, ako bi pravočasno prispeli potrebni stroji iz ČSR. Gospodarska 
in politična blokada s strani kominformovskih držav je tudi na tem 
objektu pustila svoj madež. S preteklim letom je gradbena dejavnost 
znova zaživela. Pako so regulirali in ji deloma izpremenili smer, pre-
ložili so železniško progo, sezidali so stanovanja in napravili prostor 
glavnemu objektu. Termoelektrarno bodo opremile švicarske, zahodno-
nemške in domače tvrdke. Parna kotla po 30 tisoč kW in oba generatorja 
po 37 tisoč kWA bomo nabavili v Svici. Zahodnonemške tovarne bodo 
oskrbele regulacijske transformatorje, Rade Končar pa večje število 
manjših transformatorjev; sodelovale bodo tudi slovenske tovarne. Med-
tem ko so v prvotnem načrtu predvidevali 4 agregate po 20 tisoč kW, 
so kasneje projektirali 2 agregata po 30 tisoč kW in enega po 60 tisoč kW. 
Kako velika bo razlika v potrošnji premoga in proizvodnji električne 
energije med staro in novo termoelektrarno, nam priča naslednji po-
datek. TE Velenje potrebuje za eno kWh 8000 kalorij, TE Šoštanj Da bo 
porabila za 1 kWh samo 3100 kalorij. S kurivom jo bo oskrboval novi 
jašek, s katerim bo povezana po 1600 m dolgi žičnici; dnevna poraba 
bo znašala 400 ton.5 

5 Podatke dobil na upravi TE Velenje. 
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Term oen ergi j a v M Wh 
Leto MWh Leto MWh 
1939 25.956 1949 32.045 
1946 20.959 1950 31.380 
1947 15.961 1951 26.720 
1948 20.495 1952 26.342 

Edina industrijska panoga, ki ima svoje korenine v tradicionalni, 
obrtni dejavnosti, je usnjarstvo. Iz skromnih obrtnih delavnic se je že 
leta 1788, torej ravno 100 let pred otvoritvijo velenjskega rudnika, 
ustanovilo večje usnjarsko podjetje. Tvornica je bila last delniške družbe 
»Woschnagg«. Ustanovitelji so bili sprva narodno zavedni Slovenci, toda 
njihovi nasledniki so zaplavali v vode nemške buržoazne reakcije. 
Usnjarna se je s postopnim večanjem in z izpopolnjeno mehanizacijo 
razvila v eno največjih tvornic te vrste v Jugoslaviji. Po osvoboditvi je 
postala tovarna družbena last. Izdeluje vse vrste gornjega in spodnjega 
usnja. 61% vseh surovin dobiva trenutno iz inozemstva: iz južnoame-
riških držav, iz Severne Amerike, Avstralije, Nove Zelandije, Afrike itd. 
Pred vojno je med drugim letno predelavala ca. 30 tisoč telečjih kož. 
Produkcija je dosegla svoj višek v letih 1928/29. Tej konjunkturi sledi 
v naslednjih letih (1930—31) močan padec, ki zmanjša proizvodnjo za 
60%. Večje spraševanje po usnju na mednarodnem trgu je v zadnjih 
letih pred drugo svetovno vojno znova dvignilo proizvodnjo. Okupacija 
je zavrla dovoz surovin preko morja. Kvalificirana delovna sila je od-
hajala v NOV, tako da je proizvodnja padla leta 1945 pod povprečje. 
Po osvoboditvi je začela proizvodnja naglo naraščati, tako da je leta 1947 
že dosegla predvojno stanje (1939) in ga je v naslednjih letih celo 
presegla. 

Velik del usnja ostane na domačem trgu, ostalo se prodaja v Avstrijo, 
Belgijo in na Bližnji vzhod, vedno večje pa je povpraševanje po njem 
na Daljnem vzhodu (Indonezija). 

Proizvodnja usnja za podlogo v 1000 m2: 
Leto m3 Leto m2 Leto m2 

1939 4.800 1948 32.429 1951 52.296 
1946 13.400 1949 58.918 1952 31.440 
1947 18.701 1950 40.672 

Proizvodnja zgornjega usnja v m2 Proizvodnja spodnjega usnja v tonah 
Leto m2 Leto tone 
1939 73.200 1939 604 
1946 125.475 1946 573 
1947 123.964 1947 1036 
1948 154.613 1948 1201 
1949 211.379 1949 1140 
1950 198.370 1950 939 
1951 191.411 1951 823 
1952 191.285 1952 835 
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Kakor je iz zgornje tabele razvidno, se javlja od leta 1950 dalje 
v proizvodnji nova depresija, ki jo je povzročilo pomanjkanje potrebnih 
deviz za uvoz surovin. S tem v zvezi se je znižalo tudi število delovne 
sile od 600 v letu 1951 na 420 v letu 1953.« 

Povsem na novo je leta 1947 nastala tvornica konfekcije in gumbov. 
Osnovala se je na kvalificirani delovni sili, ki vsa domuje v Šoštanju 
in Velenju. Trenutno dela v tovarni 127 ljudi, od tega 95 °/o žensk. 
Tvornica v Šoštanju izdeluje bombažno moško spodnje perilo, gumirane, 
impregnirane in usnjene plašče. Tekstilno blago dobavljajo iz Kranja, 
Maribora, Celja, Otiškega vrha, Ajdovščine, Skopja in od drugod, usnje 
pa iz Ljubljane, Rečice, Valjeva in od drugod. Izdelke prodajajo velikim 
trgovskim podjetjem po vsej državi. Pod isto upravo je poseben oddelek, 
kjer izdelujejo iz umetnih mas in biserov gumbe za plašče, trikotažo 
in ženske obleke. Na ta način je nastal pod eno streho manjši kombinat. 
Skoda le, da je tvornica odvisna od uvoza surovin iz inozemstva (Anglija). 
Skoraj ves presežek gumbov pokupi Maribor.7 

Neodvisna od uvoza surovin je tvornica lesne volne v Šoštanju, ki 
zaposluje 19 delavcev. Za svoje izdelke uporablja kvaliteten gladek les 
iz bližnjih gozdov. Izdeluje lesne vrvi in lesno volno v štirih dimenzijah. 
Prve uporabljajo pri odlivanju železa, druge pa za ovijanje steklenih, 
porcelanastih in drugih izdelkov. Glavni odjemalci so železarna Store, 
Vareš, Jesenice in drugi. Dnevno proizvaja 1800 kg lesne volne in ca. 
50 kg lesnih vrvi (41). 

Ko govorimo o gospodarski preobrazbi naše domovine ter navajamo 
industrijske obrate, se zanimamo za energetske vire, surovine in tržišča, 
ne smemo pozabiti na delovno silo, ki je dejanski ustvarjalec in lastnik 
vseh dobrin. 

Od kod prihajajo delavci in kakšna prometna sredstva uporabljajo 
na poti v službo? Po številu delovne sile je nedvomno na prvem mestu 
rudnik lignita. Ta je 1. oktobra 1953 zaposloval 1449 ljudi, od tega 6,5 % 
žensk. Nameščene so po uradih, trgovinah, vrtnarstvu in gostinstvu. 
Premogovnik daje kruh 49 krajem, med katerimi nekateri .že presegajo 
okvir Šaleške doline. Izrazito rudarsko naselje je Novo Velenje z 243 
rudarji. Za njim se vrstijo Pesje (146), Stara vas (147), Skale (106) in 
Velenje (188), ki skupno dajejo 50,3% delavcev. Najbolj oddaljena 
bivališča so Pirešica, Dobrna, Paški Kozjak, Sentflorjan pri Doliču, 
Cirkovce, Plešivec, Ravne, Zavodne, Skorno, Gorenje, Lokovica in 
Arneče. Skoraj neverjetno se zdi človeku, koliko časa izgubijo delavci 
s potjo; niso redki primeri, da prehodijo dnevno 4 do 5 ur. To velja 
predvsem za severne vasi, kjer so pač zdrave noge še vedno najuspeš-
nejše. Mnogi se vozijo s kolesom ali kombinirajo hojo z vožnjo; v tem 
primeru hranijo kolesa pri hišah v bližini ceste. Na glavnih cestah jih 
vozijo rudniški avtobusi (40). 

Omeniti je slednjič še manjše podjetje za lepljivi papir v Velenju. 
Posamezna podjetja se v pogledu preskrbe z delovno silo ponekod 

križajo. Takšen primer sta premogovnik in usnjarna. Videti je, da je 
privlačnost premoga močnejša in dalekosežnejša. Leta 1952 je delalo 

6 Podatke dobil na upravi tovarne usnja v Šoštanju. 
7 Podatke dobil na upravi tovarne konfekcije in gumbov ter lesne volne. 
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v usnjarni od 420 delavcev 16% žensk. 60% delovne sile je doma v 
Šoštanju, Lokovici, Ravnah, Družmirju in Gaberkah. Ti in tudi vsi 
ostali iz oddaljenejših krajev kot so Šmartno ob Paki, Lepa njiva, 
Gorenje, Skorno, Lom, Šentflorjan, Topolšica, Škale, Prelska, Veliki vrb 
in drugi, prihajajo na delo peš ali s kolesom. Železniški promet pride 
v poštev samo za delavce iz Kavč in Šentjanža pri Velenju ter Šaleka in 
Pesja. Usnjarna privlači iz vzhodnega dela doline predvsem ženske, 
a tudi moške, ki so že dobro vpeljani v usnjarsko stroko (41). 

Nekatera dekleta si iščejo kruh v sosednji Savinjski dolini, kjer so 
si poiskala delo v tvornici nogavic v Polzeli. Iz Velenja, Pesja in Šošta-
nja se vozijo zgodaj zjutraj z vlakom in se vračajo opoldne ali zvečer. 
Maloštevilni kvalificirani delavci se vozijo celo v Celje, toda od teh vsi 
ne potujejo redno vsak dan. 

Gradnja novih industrijskih in stanovanjskih stavb je privabila 
razen domačih tudi sezonske, povečini kvalificirane delavce (tesarje, 
mizarje) iz Goričkega (Gornja Lendava, Gornja in Spodnja Slaveča, 
Otoci), Dolinskega (Dobrovnik, Zgornja Bistrica, Črensovci) in Medji-
murja (okolica Čakovca in Preioga). Od 550 delavcev v letu 1953 jih je 
60% izhajalo iz navedenih področij. V letu 1954 so na gradbišču TE 
v Šoštanju potrebovali okrog 1200 do 1500 ljudi (41). 

Pridne roke išče tudi premogovnik, kjer je v letu 1954 delalo že 
2000 rudarjev in bo v bližnji prihodnosti pritegnil nadaljnjih 1500 
moči (40). Če pri tem upoštevamo še rast obstoječih in novih podjetij, 
je razumljivo, da je stanovanjski problem zelo pereč. Delavci zgubijo 
mnogo dragocene energije in časa s potjo, zato je rudniška uprava 
sporazumno s pristojnimi oblastmi zasnovala določen stanovanjski načrt, 
po katerem se delavci naseljujejo v bližini delovnega mesta v novih 
udobnih prostorih, s čimer se vzporedno z bivališčem dviga tudi kulturni 
in življenjski nivo »lesenih premogarjev«. 

P o k l i c n a in d o m a č a o b r t . Razvijajoča se industrija je 
omejila nekatere panoge rokodelstva, še v večji meri pa domačo obrt. 
Težave s tekstilnimi izdelki so v času vojne in deloma še po njej za 
kratek čas znova oživile tkalstvo. Hišna imena Tkalec, pri Tkalcu so 
zopet dobila svoj pravi pomen. Ime in posel se običajno podedujeta, 
vendar se mlajše moči pogosto izneverijo tradiciji in si iščejo kruha 
v tovarni in rudniku. T kalci opravljajo svoje delo na svojem domu ali 
pa prevažajo statve po potrebi od kmetije do kmetije. Trenje lanu in 
tkanje se vrši v zimskih mesecih, takrat ko polje počiva. Izdelki (bri-
sače, prti, rjuhe itd.) kažejo često čudovito mojstrovino, predvsem pa 
slovijo zaradi svoje trpežnosti. Ta vrsta domače obrti je Še danes 
razvita v Zavodnah, Ravnah, Belih vodah in Plešivcu, kjer je lan na 
njivi še vedno obdržal dostojno mesto. Bolj osamljeni so pletarji košev, 
košar, brezovih metel, izdelovalci lesenih cokel in usnjarji. Nepravilno 
tolmačenje vloge obrtništva v socialistični družbi je v povojnih letih 
pri nekaterih panogah zaviralo normalni razvoj. V smislu splošnega 
gospodarskega načrta, ki teži za tem, da se obrtništvo organizira 
v proizvajalne zadruge, v katerih naj se izpopolni strokovno znanje in 
tehnična oprema ter razširi volumen in asortiment obrtnih izdelkov, so 
se osnovali okrajni in občinski obrati (mizarstvo, stavbna obrt, krojaštvo, 
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čevljarstvo itd.). Poleg socialističnega je še privatni sektor gradbene, 
kovinske, lesne, usnjarsko-predelovalne, tekstilne in živinske skupine. 

Izjemen položaj med naštetimi obrtnimi panogami je prisoditi 
žagarstvu. Od 24 vzdrževanih večjih in manjših žag jih trenutno obratuje 
komaj 13 (34). Razlago za takšno stanje dobimo v lesnem gospodarstvu. 
7.e pred vojno je bila lesna glavnica, zlasti v kmečkih gozodovih pod 
normalo. Po osvoboditvi so gospodarske potrebe zahtevale še večje izko-
riščanje lesa. Gozdovi niso mogli kriti bolečih izgub z naravnim 
prirastkom, zaloge so se skrčile za polovico pod normalo. Zadnji čas 
se opaža tendenca, da se gozd zaščiti pred škodljivim in prekomernim 
izseka vanjem. 

Splošno varčevanje lesa narekuje, da nadomestimo drva z elektriko, 
plinom in premogom ter da se racionalneje izkoristi tehnični les, zlasti 
v rudnikih in celuloznih tovarnah. Mnogo prvovrstnega lesa se izgublja 
pri žaganju z negospodarskimi veneciankaini, ki jih kaže zamenjati in 
koncentrirati, da bodo bolje izkoriščale ostanke in odpadke. 

Pogosto so žage pod isto streho z mlini. Največ jih je razporejenih 
vzdolž Pake, med njimi sta tudi dva valjčna. Skupno je registriranih 
15 mlinov (34). S tem seveda nismo zajeli vseh, kajti ločiti moramo javne 
in zasebne mline; zadnji meljejo predvsem za dom. Takšne mlinčke 
odkrivamo ob Velunji, Sopoti, Lepenji in Bečovnici. Vanje se nosi žito 
ob času deževja ali visoke vode. Poleti je vode navadno premalo, prav 
tako tudi pozimi, kadar potok zamrzne, tako da se melje v glavnem 
spomladi in jeseni. Temelji so grajeni iz kamna, vse ostalo je iz lesa. 
V poslednjih letih so si nekateri kmetje na Ravnah celo na ravnini 
skopali plitve struge, po kateri so speljali vodo iz Klančnice na svoje 
mlinčke. Na ta način se je porajala v mlinarstvu nekakšna decentrali-
zacija. Posamezni večji posestniki izkoriščajo v ta namen električno 
energijo. Žito si meljejo, kadar pač utegnejo, kajti majhen mlin ne 
potrebuje stalnega nadziranja, razen tega pa ostanejo pri hiši tudi 
običajne merice. 

Trgov ina . Sejmi so najboljše zrcalo domače, obrtne in industrij-
ske podjetnosti neke dežele. Na njih se izmenjavajo izdelki in znanje 
posameznih manjših in večjih obratov. 

Prvi sejmi se v Šaleški dolini omenjajo že v drugi polovici 14., ozi-
roma v prvi polovici 15. stoletja, ko so povzdignili Šoštanj v trg. Spadali 
so v poglavitne trške pravice. Razlikovati moramo tedenske in letne 
sejme. Oblasti so večkrat naglašale željo, da si s sejmi opomore krajevno 
gospodarstvo in razvije industrija ter so izdajala dovoljenja za živinske 
in kramarske sejme (25, str. 39). 

Kupčije so se vršile na trgu pod gradom, često tudi pri farni cerkvi 
zunaj trga. Sejmarilo se je ob nedeljah, zlasti ob izrednih cerkvenih 
slovesnostih, ko so poleg nabožnih predmetov prodajali različne doma 
izdelane okraske, igrače itd., kar je ostalo v navadi vse do minulega 
desetletja. 

Na osnovi prodajnega blaga si lahko tolmačimo takratno gospodar-
sko življenje. Kolikor je znano, v Velenju in Šoštanju niso imeli svojih 
rokodelskih cehov. Mesarji, strojarji, barvarji, klobučarji in ključavni-
čarji so bili včlanjeni v celjskih cehih. Trgovali so z izdelki usnjene, 

8 0 



šaleška dolini 

tekstilne, lesne in kovinske obrti ter s kmetijskimi pridelki: z žitom, 
živino, mastjo, sirom, mlekom, perutnino, jajci, strdjo, lesom itd. (26). 

Najelementarnejša oblika trgovanja je tista, pri kateri prehaja blago 
neposredno od proizvajalca na potrošnika. Naraščajoče povpraševanje 
in proizvodnja sta vključili stalnega ali pa samo priložnostnega posredo-
valca: trgovca in mešetarja. Med obema koleba prekupčevalec. Mešetar 
in prekupčevalec se uveljavljata zlasti pri živinskih sejmih. V prvem 
stadiju so vse blago ponujali na skupnem prostoru, kasneje so živini 
dodelili ločen prostor. Velikost živinskega sejmišča je bila odvisna od 
vloge živinoreje v kmetijstvu neke pokrajine. Ker so se kupčije običajno 
zaključevale v gostilnah, je razumljivo, da so se pri izbiri prostora 
pogosto uveljavljali interesi vplivnih krčmarjev. V Velenju so v ta namen 
najprej izbrali prostor v neposredni bližini trga (Bizjakov travnik), 
nato pa so se odločili za travnik pri kolodvorski restavraciji. 

Podobne so bile razmere v Šoštanju. Veliki samostojni živinski sejmi 
pri nas niso bili poznani, pač pa so goveja živina, ovce in konji pred-
stavljali često najbolj živahen del sejma. Posebno veliko živine so 
prignali v Velenje 1. maja in 24. avgusta (ovčji sejem), v Šoštanj pa 
29. septembra, 22. junija in 12. julija. Za te sejme so se zanimali tudi 
Korošci in Hrvatje. Posebno živi trgovski stiki so bili s Koroško. Vse do 
prve svetovne vojne so hodili izkušeni prekupčevalci kupovat jalovo 
živino celo na hrvatsko stran, jo poredili in jo nato dobro prodali na 
sever. Za prodajo so redili tudi svinje in perutnino. 

Lep dohodek jim je prinašal prevoz premoga, lesa in sadja v Celje 
in Slovenj Gradec. Pravo vrednost pa sta dobila les in sadje, ko so se 
zmanjšali prevozni stroški do oddaljenih nakladišč. Mnogo lesa so 
v preteklem stoletju pokurili v oglje, bukov pepel pa so shranjevali in 
ga kot pepeliko prodajali pohorskim »glažutam«. 

V letih pred prvo svetovno vojno in med obema vojnama se zame-
njava ni bistveno spremenila, saj so bili poleg premoga še vedno 
pomembni kmetijski pridelki, celo osebe so marsikje ostale iste ter 
zveste svoji »stari praksi«. 

Socialistično gospodarstvo se trudi vzpostaviti v trgovini ravno-
vesje med kmetijskimi in industrijskimi proizvodi, ki jih v glavnem 
prevaža železnica. V oktobru leta 1954 so na železniški postaji v Velenju 
raztovorili 6917 ton blaga; 57% od skupne teže je odpadlo na gradbeni 
material (cement, pesek, opeka), 11 % na rjavi in črni premog, namenjen 
železniški kurilnici in privatnikom, 10% na jamski les, 22% na blago 
široke potrošnje. Decembra istega leta so naložili v Skalah in Velenju 
34.756 ton, od tega 97% premoga, 12 ton obdelanega in neobdelanega lesa, 
36 ton lubja, 505 ton komadnega blaga, 48 ton boksita, 50 ton starega 
železa in 53 ton železnih konstrukcij. Premog so odposlali v industrijske 
kraje in mesta v Sloveniji in Hrvatski, les v Dalmacijo in Slavonijo, 
boksit na Jesenice in v Prevalje ter lubje v Majšperk (47). 

Podobno razmerje se je pokazalo pri odpravi blaga decembra 1954 
na šoštanjski železniški postaji, ko je od skupnih 53.218 ton pripadlo 
premogu 97,7%. Preostala 2 % si delijo obdelani in neobdelani les in 
proizvodi lokalne industrije: usnje, mezdra, lesna volna itd. Tudi pri 
dovozu v primeri z Velenjem ni večjih razlik. V istem mesecu je pri-
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spelo v Šoštanj 4524 ton blaga. Nad polovico tovora je sestavljal grad-
beni material za termoelektrarno, iz črnih revirjev so poslali dnevno 
2 vagona kuriva, tvornica usnja je razen taninskega lesa dobivala 
dnevno 1 vagon kož, mestni klavnici so dostavili 2 vagona slavonskih 
in banatskih prašičev (47). 

Z agrarnimi pridelki oskrbuje narasli industrijski mesti (Velenje, 
Šoštanj) v plodnih letih večji del njuna agrarna okolica, manjkajoče 
blago pa se uvaža iz drugih predelov domovine po normalnih trgovskih 
poteh. 

Prometna pota . Že pri razvoju urbanskih naselij smo poudarili 
prehodnost šaleške doline, njeno zvezo z osrednjeslovenskimi in se-
vernimi pokrajinami. Rimljane so pri gradnji cest vodili prvenstveno 
vojaški in trgovski nagibi. V oni dobi je bila naša dolina ob strani 
važnih prometnih poti, ki so vodile iz Italije v Virunum in Petovio. Iz 
Celja na Vojnik, Lindek, Vitanje, Sentflorjan, Dovže, Legen, v Slovenj 
Gradec in še naprej speljana cesta je v srednjem veku propadala; 
umaknila se je na svetla ravninska tla. Od Podgorja do Slovenjega 
Gradca jo je spremljala stranska pot, ki se je začela v Velenju 
(43, str. 10). Verjetno je bila istovetna s srednjeveško potjo, ki je šla 
iz Velenja preko Skal, Cirkovc, Plešivca na Metulovo, od koder se je 
spustila v Smiklavž in Podgorje (42). Tudi potem, ko so leta 1823 use-
kali cestni prehod pri Hudi luknji (30, str. 614), so kmetje iz Raven, 
Plešivca in Cirkovc še vedno uporabljali bližnjico preko Graške gore, 
koder so gonili živino na koroške sejme. Iz gornjega in srednjega dela 
Celjske kotline so čez Lokovico in Šoštanj tovorili in prevažali blago 
v Pliberk; v zaščito potovanja naj bi pozidali utrdbo v Zavodnah 
(28, str. 482). Druga stara zvezna cesta je držala iz Savinjske doline čez 
Sotesko, Šentjanž oziroma Šentilj v Velenje. V stari Jugoslaviji so na 
zadnjo navezali bližnjico Velenje—Polzela. V istem času so začeli mo-
dernizirati cesto Šoštanj—Crna. Po osvoboditvi so nadaljevali z delom 
na sektorju Zavodne—Šentvid. 

V predvidenem desetletnem planu cestnega omrežja so se zavzeli 
tudi za izboljšanje magistrale Ljubljana—Sentpeter v Savinjski dolini, 
Šoštanj—Slovenj Gradec—Ravne na Koroškem. V tem okviru so trasirali 
in pričeli graditi dolinsko prometno os. Od Sela do Skorna se bo držala 
desne strani železniške proge, tako se bo izognila trgu, deloma Stari vasi 
in Pesju, se približala Prelogam ter prečkala Šoštanj južno od sedanje 
ceste. Njena smer od Pesja do novega jaška bo istovetna z glavnim 
vzdrževalnim rovom, s čimer bodo izostale premogovne izgube, ki bi 
jih ob drugačni rešitvi zahteval varnostni steber, nepotrebni bodo mo-
stovi čez Pako, kar vsekakor znižuje stroške. Stari in novi del Velenja 
bodo vezali z glavno cesto samostojni priključki. Prav gotovo se bodo 
našle še nove, upoštevanja vredne prednosti, ko bo regulirana struga 
Pake, o čemer se po zadnji poplavi resno razpravlja in kar so pri termo-
elektrarni že izvršili. V interesu komune bo, da se Šentflorjanski graben 
ob Ljubiji poveže z Mozirjem in Gornjo Savinjsko dolino, Velenje pa 
dobi zložnejšo bližnjico v Šentilj in Polzelo.8 

8 Cestna uprava OLO Šoštanj. 
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SI. 6. Velenjsko jezero, v ozadju Paški Kozjak 

Cestna uprava je na osnovi zaporednega štetja vozil dobila v letu 
1952 naslednjo analizo. Na sektorju novi jašek—Velenje je v enem dnevu 
vozilo 68 motornih vozil, 399 koles in 100 voz z živino. Istočasno so na-
šteli v Selu 63 motornih vozil, 70 koles in 47 z živino vpreženih voz. 

Pripravljalna dela za savinjsko železnico so se začela deset let po-
zneje, ko je bila dograjena glavna proga Gradec—Celje, toda prvi 
uspeh je bil kronan šele leta 1891, takrat je stekla železnica do Velenja. 
Končni cilj so dosegli graditelji leta 1899, ko je 20. decembra peljal prvi 
vlak iz Celja v Dravograd. To je bil važen dogodek za gospodarstvo 
Savinjske, šaleške in Mislinjske doline. 

Gradnja novega jaška in termoelektrarne je povzročila nekatere 
spremembe. Železniška proga se je morala premakniti nekoliko proti 
severu; položili so 4,7 km industrijskega tira (novi jašek—termoelek-
trarna). S tem v zvezi bodo premestili postajno poslopje v Šoštanju za 
približno 400 m proti vzhodu, s čimer bodo pridobili nujno potrebni 
prometni teren. Postajno poslopje bodo tudi v Velenju prestavili na 
drugo stran železniških tirov in ga tako približali glavni cesti.9 

Turizem. Tujski promet je bil v Šaleški dolini vse do nedavnega 
skromen. Prirodne lepote, ki se razkrivajo, ko zremo pred seboj zeleno 
dolino, so zasenčevale privlačnejše visoke planine: Mozirske planine, 
Savinjske Alpe z Logarsko dolino na severozahodu ter Paški Kozjak 
in prostrano Pohorje na severovzhodu. Finančni prvaki so raje nalagali 
svoj kapital v hotele in penzione v bližnji Dobrni in Rogaški Slatini, 
kjer jim je prinašal hitrejši in varnejši dobiček. Domačini so obisko-
vali planinske postojanke, zanimali so se za bližnji kraški jami Hudo 
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luknjo in Špehovko ter v manjši meri za Potočko Zijalko. Malo pred 
drugo svetovno vojno se je povečalo število inozemskih letovi ščarjev 
(Nemci in Avstrijci), ki so dolino često obiskovali s prikritimi težnjami. 
Topolšica je bila in je še danes poznana bolj po protituberkuloznem 
zdravilišču kakor po svojem starem toplem vrelcu. 

Narodna revolucija je tudi na tem področju postavila nove temelje. 
Obnovili so planinske koče, uredili in elektrificirali Hudo luknjo, nekdaj 
zanemarjeni ribnik pa spremenili v »Velenjsko jezero«, kjer je lepo 
pripravljeno moderno kopališče s primernimi gostišči že v prvih letih 
privabilo poleg domačih tudi mnogo tujih gostov. 
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LA VALLÉE DE ŠALEK (ŠALEŠKA DOLINA) EN SLOVÉNIE 
NORDORIENTALE 

A n t o n S o r è 

La vallée de Šalek (šaleška dolina), avec le bassin houiller de Velenje, 
évoque déjà par sa configuration le bassin d'un lac; la dépression, formée à 
l'époque du tertiaire inférieur le long de la faille Smrekovec—Velenje—Vojnik, 
fut inondée à l'époque du pliocène moyen, comme le prouvent les sédiments 
lacustres, contenant le charbon (lignite), ainsi que les trois niveaux des terrasses 
d'accumulation situées à 510 m, 450 m et 420 m. Ces terrasses nous ont permis 
de constater que les eaux du lac s'étaient écoulées primitivement vers l'Est, 
et plus tard vers le SO, et elles nous ont aidés aussi à expliquer les changements 
du cours caractéristiques des affluents de la Paka. 

En ce qui concerne le climat, la vallée de Šalek représente la transition 
entre le bassin de Celje et celui de Slovenj Gradec; l'inversion des températures 
y est frappante. Par son régime fluvial qui dépend des précipitations, la Paka 
est un ruisseau caractéristique des montagnes d'altitude moyenne qui, après 
des pluies abondantes, cause souvent des inondations étendues (22 sept. 1933, 
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4 juin 1954). La composition du sol est fort variée; le fond de la vallée est 
constitué surtout de podzol, tandis que sur les versants méridionaux et septen-
trionaux, la terre est argileuse; sur les terrasses lacustres, les éboulements sont 
fréquents. 

A la date du 31 mars 1953, la commune de Šoštanj avec celle de Velenje 
comptaient 14.902 habitants. La densité de la population était de 72 par km2 

(221 par km2 de terre cultivée). Entre 1931 et 1948, le pourcentage des culti-
vateurs s'est abaissé de 22°/o au profit des ouvriers industriels. 

En ce qui concerne la répartition des terres cultivées, on voit prédominer 
des formes de transition entre champs en blocs et champs en lanières irréguliers. 
En terrain montagneux, il y a surtout des fermes isolées et de petits hameaux, 
tandis qu'en terrain plat, on trouve des villages en tas. Les fermes sont flan-
quées souvent d'un séchoir à foin double, ainsi que d'un séchoir à houblon. 
Jusqu'à une date assez récente, la vallée vivait de son élevage, de ses forêts 
et de ses fruits (surtout pommes). Il n'y avait que deux agglomérations un peu 
plus importantes, qui servaient de marché agricole local: Šoštanj et Velenje. 
C'était Šoštanj avec son industrie de cuir et ses bureaux d'administration qui 
était le centre principal de la vallée. Après la deuxième guerre mondiale, 
la vallée a connu grâce au lignite une véritable renaissance économique; la struc-
ture économique et sociale de la région en fut profondement modifiée. C'est une 
nouvelle agglomeration de caractère urbain, Novo Velenje, que s'y développa. 
On v construit des nouvelles voies de communication, on y amenaga le iac 
de Velenje etc. 

Les mines de lignite qu'on exploite depuis 70 ans déjà, donnent le pain 
à toute la vallée de Salek. Un assez haut pourcentage d'humidité (43%) et de 
cendres (8%) interdit du point de vue économique le transport de ce charbon 
vers des régions éloignées, c'est pourquoi on a construit à Velenje dès 1927 une usine 
thermo-électrique. Certains filons de charbon atteignent une épaisseur de 117 m. 
En janvier 1954, on a ouvert un nouveau puits de mine à Preloge. On étudie 
actuellement le projet d'une exploitation plus rationnelle du charbon par la 
gazéification. A Šoštanj, les travaux de construction d'une autre usine thermo-
électrique qui donnera 120.000 kWA approchent de leur fin. Il y a aussi une 
industrie de cuir et une fabrique de boutons qui importent leurs matières pre-
mières, tandis que l'usine de confection emploie des textiles yougoslaves. Les 
diverses entreprises tirent leur main-d'œuvre des environs, mais sans aucun 
plan ou accord mutuel. Les ouvriers gagnent leur lieu de travail à pied ou 
à bicyclette. 

Dans les villages éloignés, on fabrique encore à domicile de la toile, des 
sabots, des balais, etc. L'artisanat privé subit cependant la puissante concur-
rence des coopératives qui possèdent des machines. 

Les branches les plus importantes de l'agriculture sont l'élevage et l'arbori-
culture fruitière. Les terres arables font 26°/o de la surface totale. Environ la 
cinquième partie de tous les champs est réservée aux plantes fourragères. Si l'on 
v aioute les prés et les pâturages, l'élevage exploite 70 %> de terres agraires, 
tandis que les forêts couvrent plus de la moitié de la surface totale. Quant aux 
céréales, la vallée produit surtout du froment, et les terrains plus élevés de 
l'avoine; le rendement des céréales est assez faible, tandis que celui des pommes 
de terre est plus satisfaisant. En maint endroit, on a sacrifié la culture du blé 
à celle du houblon qui donne un gain élevé aux paysans et de bons salaires 
aux ouvriers qui font la cueillette. Les méthodes de culture sont arriérées, 
surtout en montagne; l'électricité comme force motrice et les machines d'agri-
culture modernes ne sont employées que dans les grandes fermes coopératives. 
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