
PREDSTAVITEV MESTNE OBČINE VELENJE 

  
 

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m. 

Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski del Šaleške 

doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev peto največje v Sloveniji, v 

svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in zaselki Škale, Stara vas, 

Staro Velenje, Šalek in Šmartno.  

Severno obrobje občine sega v hribovit svet, ki se razteza od Razborja do Graške Gore in 

preko prebojne doline Pake v Hudi luknji do Paškega Kozjaka. Vzhodna meja občine poteka 

po Dobrnskem podolju, preko potoka Pirešica, proti jugu na Ponikovsko planoto in Ložniško 

gričevje, ki Šaleško dolino ločujeta od Spodnje Savinjske doline. Zahodna meja občine 

razpolovi Šaleško dolino v smeri sever-jug na območju nekdanje vasi Preloge, kjer danes pod 

dolinskim dnom poteka v Premogovniku Velenje najintenzivnejši odkop lignita. Meja se 

nadaljuje po spodnjem toku potoka Velunja do podnožja Graške Gore.  

Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik 

Velenje, Vegrad, Esotech, …) in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito 

trgovino in ostalimi upravnimi, izobraževalnimi  ter drugimi dejavnostmi. Velenje ima status 

mestne občine. 

Zgodovina 

 

 

Središče mesta Velenje med intenzivno 

gradnjo leta 1959.  

(Foto: Volbenk Pajk, arhiv Muzej Velenje) 

 

 

 



ZGODOVINA PROSTORA 

 

Ostanki, ki so bili najdeni v Šaleški dolini, nam pričajo, da je bila dolina naseljena že v davni 

preteklosti. V Mornovi zijalki pri Šoštanju in jami Špehovki pri Hudi luknji so izkopali 

ostanke naselbine prazgodovinskega človeka, v Bevčah in na Plešivcu prazgodovinske 

predmete. Ostanki iz rimskega obdobja pa kažejo, da je bila v tem času na prostoru današnje 

Šaleške doline rimska naselbina. 

Območje današnjega Velenja je bilo prvič omenjeno leta 1250, trg Velenje se v dokumentih 

prvič omenja leta 1264, nad starim trškim jedrom pa že stoletja gospoduje grad, ki je v 

zgodovinskih virih prvič omenjen leta 1270.  

V 16. stoletju je Šaleška dolina postala eno od središč protestantskega življenja na 

Štajerskem. Največja pridobitev tega časa je bila šola, ki so jo v Velenju ustanovili 

protestantje. V srednjem veku je bila Šaleška dolina zaradi velikega števila gradov (preko 20) 

znana tudi kot »dolina gradov«, ime pa se je ohranilo vse do danes.  

Leta 1801 je v Velenju izbruhnil velik požar, ki je upepelil celotni trg, skupaj s cerkvijo sv. 

Marije. Velenje je v tem obdobju predstavljalo le majhen trg, ki je po velikosti zaostajal za 

Šoštanjem. Leta 1889 je imelo le 364 prebivalcev.  

Nekoliko močnejši gospodarski razmah je Velenje doživelo šele konec 19. in v začetku 20. 

stoletja, ko so v bližini Velenja odprli premogovnik. Premogovništvo je na razvoj trga sicer 

vplivalo le posredno, saj Velenje v tem času še ni bila rudarska naselbina. V Velenju so bili 

konec 19. stoletja razviti predvsem trgovina, žagarski in lesnopredelovalni obrati, pomembna 

gospodarska panoga pa je vseskozi ostajalo kmetijstvo.  

Leta 1931 je prav od te dejavnosti še vedno živelo nekaj nad polovico prebivalstva Šaleške 

doline. Velenjski premog in šoštanjska tovarna usnja sta dva od razlogov, da je to področje 

dobilo železnico, ki je skozi Savinjsko dolino stekla leta 1891 in tako povezala Velenje s 

Celjem, leta 1899 pa je bila omogočena tudi železniška povezava Velenja s Koroško 

(Dravogradom). 

 


