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Ob rob zborovanju slovenskih 
geografov v Velenju 

Kar nekaj vode je preteklo po Savinji in Paki, odkar se je zaključilo 19. 
zborovanje slovenskih geografov. In kar smo obljubili na koncu zborova-
nja - izid zbornika srečanja geografov, končno izpolnjujemo. 

V zborovanje, ki smo ga organizirali geografi raziskovalci Inštituta za 
ekološke raziskave ERICo Velenje ob podpori Zveza geografskih društev 
Slovenije, je bilo vloženo veliko pozitivne energije. Organizacija nam je 
bila prva takšna izkušnja in skoraj vse je potekalo v prijetnem, sprošče-
nem ozračju brez večjih spodrsljajev. Verjamemo, da so udeleženci dobili 
nova spoznanja o območju, ki smo ga obravnavali, z zbornikom, ki ga 
imate pred sabo, pa želimo, da vaše znanje in vedenje o »naših« krajih še 
obogatite in koristno uporabljate pri svojem delu, pa naj bo to raziskova-
nje, pouk ali domoznanstvo. 

Savinjsko-šaleška regija danes 

Porečje zgornje Savinje in srednji tok reke Pake - Šaleška dolina - sta 
naravni enoti, ki hkrati označujeta in povezujeta območje tega dela sa-
vinjske Slovenije v zaključeno Savinjsko-šaleško regijo (mezoregijo). Res 
je, da sprehod po zemljevidu, velikost regije, njena poselitev in omrežje 
naselij mnoge geografe prepričajo o tem, da bi lahko bila Šaleška dolina 
morda (celo) del Koroške ali ožje celjske regije, in tudi, da je Zgornja 
Savinjska dolina, ki je od nekdaj, z izjemo Solčavskega, gravitirala k Ce-
lju, naravni del enotne savinjske regije. Pa vendar prebivalstvo in njegov 
jezik, dialekt, stare deželne in okrajne meje in celo novejši gospodarski in 
politični razvoj obeh dolin povezujejo to območje v zaključeno celoto. 

Šaleška dolina se je za mnoge »sosede« v tem delu Slovenije, tako na Ko-
roškem kot Celjskem in v Zgornji Savinjski, »prehitro« razvijala. Na drugi 
strani pa prebivalci Zgornje Savinjske še vedno prisegajo na samobitnost 
in tradicionalno orientiranost malo proti Celju, malo proti Velenju. Veliko 
vlogo pri tem igra tradicija, samooskrbnost in predvsem prometna izoli-
ranost, ki je že stoletja za ta del Slovenije karakteristična. Dejstvo pa je, 
da Zgornja Savinjska in Šaleška dolina ena brez druge samostojni regiji 
danes ne moreta postati. Dvojnost bo ostala in je hkrati nuja ter zaščit-
ni znak območja. Politična volja pa je tisti element, ki ves čas tehta, ali 
bomo o teh dveh naravnih enotah v prihodnosti govorili le kot o razvojni 
ali pa tudi kot geografski, tj. naravni in družbeni regiji. 

Gozdarstvo, živinoreja ter v zadnjih desetletjih tudi turistični potencial so 
glavni razvojni dejavniki Zgornje Savinjske doline. Na drugi strani ter-
moenergetika in razvoj industrije bele tehnike v Velenju in Šoštanju še 
bolj poudarjata dvojnost in samosvojo usmerjenost regije. Skupni razvojni 
interesi in nekatere dejavnosti pa vedno bolj govorijo v prid enoznačnosti 
regije. Ne samo zgodovina, tudi turistični razvoj (Topolšica in pojezerje 
Šaleške doline ter Solčavsko, Logarska dolina ...) izkazujejo prioritete raz-
voja, ki mora biti v prihodnosti še bolj povezan. 
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Kot velika razvojna težava se v Savinjsko Šaleški regiji kaže slaba pro-
metna povezanost. Vzrok temu so same naravne danosti na eni strani 
in premajhno vlaganje v preteklosti v kvalitetno infrastrukturo. Če temu 
še dodamo obrobnost v smislu slovenskih prometnih osi, je stanje toliko 
slabše. Zgornjo Savinjsko dolino povezujejo s sosednjimi regijami odro-
čno in visoko Pavličevo sedlo (s Koroško), prelaz Črnivec z osrednjo Slo-
venijo (Kamnik) ter Soteska in »Skornski« hribi s Spodnjo Savinjsko in 
Šaleško dolino. Nič bistveno bolje v smislu prehodnosti in nadgrajevanja 
prometnih osi ni s Šaleško dolino. Od Koroške jo loči ozka soteska Huda 
luknja ali prelaz Sleme, s Spodnjo Savinjsko dolino pa soteska Penk ob 
Paki in ozke dolinice Ložnice, Pirešice in Lokoviškega potoka. Vse to je 
močna ovira za izgradnjo kvalitetne prometne infrastrukture, ki bi se 
navezovala na prometno os Ljubljana-Maribor. Ker je bilo v preteklih 
desetletjih storjenih kar nekaj napak (primer ukinitve železnice Velenje-
Slovenj Gradec sredi šestdesetih) in ker razvoj prometne infrastrukture 
ni sledil razvoju industrije in boljši ter ustreznejši regionalni povezanosti 
pokrajin severovzhodne Slovenije, se prometna povezanost kaže danes 
kot izrazita slabost območja. Ta ne vpliva samo na lokalni promet, pač 
pa zmanjšuje gospodarske tokove in je omejitveni dejavnik tudi v razvoju 
turizma kot perspektivne in razvijajoče se razvojne panoge. 

Nekaj od naštetih dejstev in geografskih vzorcev pa je v razvojem smislu 
na območju, ki smo ga obravnavali na zborovanju, vendarle posebnih. Ša-
leška dolina je danes vzorčni primer izboljšanja pokrajine z ekološko sa-
nacijo termoenergetike (Termoelektrarna Šoštanj, Premogovnik Velenje), 
ki je najbolj intenzivno potekala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in 
se še nadaljuje. Na Solčavskem in v Logarski dolini postavljajo standarde 
sonaravnega turističnega razvoja predvsem z vidika vzdržnostnih princi-
pov. Gozdarstvo, lesna industrija, proizvodnja velikih in malih gospodinj-
skih aparatov (Gorenje Velenje, BSH Nazarje) postavljajo proizvodne in 
izvozne standarde, ki veljajo v državnem merilu za izjemno uspešne ... 

V zgornjih vrsticah so našteta le nekatera bolj izstopajoča geografska in 
razvojna dejstva. Več o njih in drugih vprašanjih vam v strokovnih član-
kih in prispevkih avtorjev ponuja pričujoči zbornik. 

Pravijo, da za nekatere stvari nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno 
osvajati novih znanj, nikoli ni prepozno razvijati se, se počutiti pripadnik 
neke skupnosti, prepozno ni tudi doživeti in spoznati novih ljudi, pokra-
jin, regij. Nikoli ni prepozno izdati knjigo. Prepričani smo, da boste s tem 
zbornikom Savinjsko in Šaleško dolino v geografskem smislu spoznali 
dovolj dobro in še vedno pravi čas. 

Matjaž Šalej, urednik 
univ. dipl. geog., dipl. soc. kult. 
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Klemen Kotnik, univ. dipl. geog. 
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Povzetek 

Ekonomske in okoljske posledice globalizacijskih procesov in polnopravno član-
stvo Slovenije v EZ zahtevajo tudi celovit in pravočasen regionalni odziv na 
zaostrene pogoje konkurenčnosti gospodarstva. Razvojno-varovalno vrednotenje 
regionalnih virov, torej ocena njihove razpoložljivosti in kakovosti, predstavlja eno 
izmed osnov trajnostnega, sonaravnega načrtovanja, hkratnega dviga konkurenč-
nosti in kakovosti življenja. 

Lokalne skupnosti Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter doline spodnje Pake se 
razvojno povezujejo v okviru Savinjsko-šaleške regije (SAŠA). Regijo zaznamuje 
naravno in družbenogeografska dvojnost, kar bi lahko ob enakopravnem in inter-
esno zasnovanem povezovanju poslala regionalna razvojna primerjalna prednost. 
Okvirna bilanca regionalnih virov obeh mezoregij kaže na različne priložnosti 
sonaravno zasnovanega hkratnega povečanja konkurenčnosti in kakovosti življe-
nja, odkriva pa tudi določene slabosti. Okoljski, prebivalstveni in infrastrukturni 
kapital regije in razvojna moč središča regije (Velenje) predstavlja solidno osnovo 
za udejanjanje sonaravnega regionalnega razvoja. Razvojno, interesno zasnovano 
sodelovanje mezoregij je osnova tudi za makroregionalno vključevanje v okviru 
Slovenije, čezmejno sodelovanje in pridobivanje sredstev iz strukturnih in ko-
hezijskih skladov EZ. S posodobitvijo ti. tretje (prečne) prometne razvojne osi 
Slovenije bi celotna regija postala razvojno (investicijsko) privlačnejša in bolj 
konkurenčna. 

Ključne besede: Savinjska dolina, Šaleška dolina, regionalni razvoj, trajnostni 
razvoj 
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Regional Development Possibilities and Weaknesses of SAŠA 
region 

Abstract 

Economic and environmental consequences of globalisation processes and the 
membership of Slovenia in EU demand also a complex and timely regional re-
sponse to changed conditions of competitive position of economy. Assessment of 
regional sources from the viewpoint of development and protection of environ-
ment is one of the fundaments of sustainable development and improving of 
competitive position and quality of life in the same time. 

Local communities of Upper Savinja Valley, Šalek Valley and Lower Paka Valley 
are connecting in SA-ŠA region Savinjsko-Šaleška (SAŠA) region with an aim of 
acceleration of regional development. The region is geographically divided into 
two subregions what could be development advantage by equal interest connect-
ing base. Different possibilities of increasing competitiveness of enterprises, im-
proving quality of life and, on the other hand, also some weaknesses are shown 
in approximate capacity of regional sources of both subregions. Environmental, 
population and infrastructural capital of the region and development potential of 
the Velenje as the regional centre represent a proper basis for implementation of 
sustainable development. Cooperation in the region is a fundament for coopera-
tion in the Slovenia and cross-border cooperation as well as a base for winning 
financial support from cohesion funds of EU. The SAŠA region would be more 
attractive for investors and more competitive for enterprises if the s.c. third traffic 
corridor was modernized. 

Key words: Savinjska dolina, Šaleška dolina, regional development, sustainable 
development 

Pokrajinska struktura SAŠA regije 

Savinjsko Šaleško regijo (SAŠA) označuje pokrajinsko pestra sestava alp-
skega in predalpskega sveta. Obsega zgornje porečje Savinje oziroma 
Zgornjo Savinjsko dolino z vzpetim obrobjem vključno z Logarsko do-
lino in srednje (Šaleška dolina z obrobjem) ter spodnje porečje Pake od 
Hude luknje do izliva Pake v Savinjo. Njena površina znaša 705,5 km2, 
od tega je približno 100 km2 ravninskega sveta (ravno dolinsko oz. kotlin-
sko dno). V regiji živi skoraj 61.000 prebivalcev, ki v glavnem naseljujejo 
uravnano površje ožjih dolin in manjših kotlin, kjer je nameščena tudi 
večina človekovih dejavnosti. Poselitev je neenakomerna, saj v Šaleški do-
lini, ki ozemeljsko predstavlja manj kot četrtino regije, živita dve tretjini 
prebivalstva. V Šaleški dolini je koncentrirana tudi večina industrijskih 
dejavnosti in javnih služb ter premogovništvo z elektroenergetiko. Okolje 
je bilo zlasti v Šaleški dolini močno poškodovano, vendar se je zaradi ob-
sežnih sanacijskih ukrepov od srede 80. let dalje postopoma izboljšuje. 
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Slika 1: SAŠA regija ali Savinjsko-šaleška razvojna regija (Vir: Z. Pavšek, 2005) 

*Iz občine Mozirje se je leta 2006 izločila občina Rečica ob Savinji. 

SAŠA regija obsega 3,5% površine Slovenije, na njenem ozemlju živi 3% 
slovenskega prebivalstva. Po podatkih GZS OZ Velenje dela v gospodar-
skih družbah regije 4,4% od zaposlenih v slovenskih gospodarskih druž-
bah. Ustvarila je 4% slovenske dodane vrednosti, 1,8% dobička in 1,4% 
skupne slovenske izgube. Gospodarstvo SAŠA regije je leta 2002 ustvarilo 
za 257 milijonov USD neto izvoza in je na 3. mestu za dolenjsko in gorenj-
sko regijo (www.gzs.si). Upravno sodi v regijo šest zgornjesavinjskih občin 
(Solčava, Luče, Ljubno, Gornji grad, Nazarje in Mozirje ter tri občine v 
porečju Pake (Velenje - mestna občina, Šoštanj in Šmartno ob Paki). 

Kakovost virov okolja 

Okoljsko SAŠA regijo delimo v dve mezoregiji, Zgornjo Savinjsko dolino 
in dolino Pake. V porečju Pake je zlasti Šaleška dolina energetsko, in-
dustrijsko in tudi glede na število prebivalstva intenzivneje (iz)rabljena. 
V bližnji preteklosti so okoljski pritiski privedli do degradacije sestavin 
okolja, Šaleška dolina se je uvrščala med najbolj onesnažena območja 
Slovenije. Močni pritiski regionalnega ekološkega gibanja in odziv gospo-
darstva ter dela politike so privedli do obsežne in na splošno uspešne 
razvojno-okoljske sanacije Šaleške doline. Zgornja Savinjska dolina je v 
veliki meri ohranila viško kakovost virov okolja, z delno izjemo okolj-
sko-prostorskih posledic razpršene poselitve in večje koncentracije indu-
strijskih objektov in dejavnosti v delu dolinskega dna v občini Nazarje, 
kjer se stanje okolja postopoma izboljšuje. Zaradi različne stopnje pre-
obrazbe geografskega okolja obeh mezoregij, je bil v prvi fazi v Šaleški 
dolini upravičeno v ospredju kurativni, vidik z sanacijo okolja, v Zgornji 
Savinjski dolini pa preventivni vidik, torej praviloma ohranjanje oziroma 
varovanje okolja. Zlasti v Zgornji Savinjski dolini je ohranjena naravna 
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in negovana kulturna pokrajina eden najpomembnejših regionalnih raz-
vojnih elementov okoljskega polja. V Šaleški dolini pa bo zaradi okoljskih 
bremen ob gospodarskem razvoju najpomembnejše nadaljnje izboljšanje 
kakovosti sestavin geografskega okolja, ki bo med drugim omogočala tudi 
turistično in rekreacijsko rabo. 

Kakovost zraka v regiji se v povprečju izboljšuje. Največ je k temu pri-
spevala šoštanjska elektrarna, ki je letno onesnaževanje z žveplovim di-
oksidom zmanjšala za več kot 100.000 t oziroma blizu 90 %. Leta 1983 
so v ozračje spustili več kot 120.000 t S02, leta 2004 pa manj kot 8.000. 
Prav tako je zmanjšala druge emisije. Zelo pomembno za kakovost zra-
ka v Šaleški dolini je daljinsko toplovodno omrežje iz elektrarne, saj so 
praktično vsi stanovanjski in gospodarski objekti na dolinskem dnu pri-
ključeni nanj. Za občino Šmartno ob Paki so izdelali energetsko študijo, 
kjer so preučili možnost uporabe plina in drugih virov energije za ogre-
vanje. Emisije individualnih kurišč se zmanjšujejo, saj so velenjski lignit 
zamenjali drugi, za okolje ugodnejši viri energije (kurilno olje, drva, plin 
...) V Nazarjah je industrijski kompleks Glina največji vir različnih emi-
sij, obenem pa tudi vir toplote za daljinski ogrevalni sistem. Kotlovnica 
podjetja Glin oskrbuje s toploto vse javne objekte in stanovanjske bloke, 
na sistem pa je priključenih že približno polovica stanovanjskih objektov. 
Zmogljivost kotlovnice je tolikšna, da v naslednjih dveh letih ob razširit-
vah sistema v Nazarjah načrtujejo tudi gradnjo vročevoda do Mozirja. S 
tem se bodo bistveno zmanjšale emisije individualnih kurišč. 

Zaradi velikih gozdnih površin in lesnih zalog je v Zgornji Savinjski do-
lini zelo aktualno ogrevanje na biomaso, ki pa mora biti v sozvočju s 
potrebami lesne industrije in lokalnih zračnih razmer. Povprečni letni pri-
rastek znaša 6,3 m3/ha, kar pomeni, da je na celotnem območju na voljo 
dobrih 300.000 m3 lesa letno (Gozdno gospodarski načrt 2003). Na daljin-
ski toplovodni sistem v Gornjem Gradu je priključenih 137 porabnikov, 
načrtuje se daljinsko ogrevanje Bočne in Devc. Na Ljubnem so izdelali 
energetsko zasnovo, ki bo zmanjšala rabo fosilnih goriv, onesnaževanje 
zraka gospodinjstev in slonela na lokalnem, obnovljivem energetskem 
viru (Energetska zasnova ... 2002). Načrtuje se daljinsko ogrevanje osred-
njega delu Ljubnega in Radmirja. V delu Luč so zgradili plinsko mrežo 
(15% objektov), 20% objektov ogrevajo z drvmi, 28% s kurilnim oljem, 
pri drugih pa naštete energetske vire kombinirajo (Študija izvedljivosti ... 
2003). Tudi v Lučah načrtujejo daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. V 
solčavski občini so prav tako zgradili že nekaj lokalnih sistemov za ogre-
vanje z biomaso. V Logarski dolini je v sistem povezanih devet objektov, 
moderne ogrevalne sisteme na polena pa ima že več kmetij, ki se dopol-
nilno ukvarjajo s turizmom. 

V zadnjem desetletju so največ sredstev regije na področju varstva okolja 
namenjali sanacijam in gradnjam kanalizacijskih ter vodovodnih omrežij. 
Vodooskrba je praktično v vseh občinah dobro organizirana, saj je več-
ji del gospodinjstev priključen na javne vodovodne sisteme. Izjema so 
samotne kmetije in više ležeči zaselki z individualnimi vodovodi. Občine 
stalno vlagajo v posodobitve vodovodne infrastrukture, pomagajo pa tudi 
lastnikom individualnih vodovodov, da le-ti laže zagotavljajo pitno in 
protipožarno vodo. 



Vsa občinska središča so zgradila čistilne naprave in kanalizacijske siste-
me, ki jih posodabljajo. V Šaleški dolini (občini Velenje in Šoštanj) od leta 
1991 obratuje centralna čistilna naprava v Šoštanju. V osnovi gre za me-
hansko čistilno napravo, na kateri so vzpostavili delno biološko čiščenje. 
V letu 2005 so pričeli gradnjo druge faze čistilne naprave. Zaradi majhne 
vodnatosti in velike občutljivosti Pake gre za vodnoekološko pomemben 
projekt, katerega s tretjino finančnih sredstev podpira tudi program EZ-
ISPA. Gradnja je zaključena v letu 2006. Zaradi nihanja količin odpadnih 
voda in velikih obremenitev so se odločili za napravo s pritrjeno biološko 
rušo, ki takšne spremembe laže prenese. Ob šoštanjski v Šaleški dolini 
obratujeta še dve lokalni čistilni napravi (biodiska) v Kavčah in Podkraju. 
V Rečici ob Paki so leta 2003 zgradili sodobno čistilno napravo, z me-
hansko stopnjo, nitrifikacijo in denitrifikacijo vode ter delno eliminacijo 
fosforja, na katero bodo speljali praktično vse odpadne vode naselij ob 
spodnji Paki. Takoj po začetku obratovanja in v prvi polovici leta 2004 
so iz kanalizacije izločili velik del izvirskih, drenažnih in meteornih vod, 
ki so zmanjševale učinek čiščenja, Pripravljen je predlog sanacije kana-
lizacijskega omrežja. Mozirska čistilna naprava (biodisk) obratuje že dve 
desetletji. Kanalizacijo stalno posodabljajo, do leta 2007 nameravajo ob-
noviti čistilno napravo, do leta 2017 pa postaviti še 10 lokalnih. Skoraj 
vsi objekti v Nazarjah so priključeni na kanalizacijo, ki je speljana na 
mozirsko čistilno napravo. V letu 2004 gradijo kanalizacijo Prihova, iz-
delani pa so že tudi idejni projekti za lokalni čistilni napravi Kokarje in 
Šmartno ob Dreti. V Gornjem Gradu obratuje centralna čistilna naprava 
(biodisk). Pripravljen je projekt za prečrpavanje odpadnih voda iz Boč-
ne, ki bo hkrati rešil še probleme odpadnih voda treh manjših naselij. 
Čistilno napravo so zgradili tudi na Ljubnem. Na kanalizacijo, ki jo še 
širijo, so že priključeni vsi javni objekti in stanovanjski bloki ter del sta-
novanjskih hiš. Poleg tega so že določene lokacije in delno pripravljena 
dokumentacija za lokalne čistilne naprave Radmirje, Okonina, Ivanje in 
Meliše. V Lučah je leta 1998 pričela obratovati čistilna naprava za naselje 
(600 PE). Na kanalizacijo je priključena večina objektov v naselju. V Sol-
čavi je čistilna naprava že zgrajena, kanalizacijo pa gradijo. V solčavski 
občini obratujeta še čistilni napravi v Logarski dolini in na Okrešlju, za 
čistilno napravo na Grohatu pa pripravljajo dokumentacijo. Kljub dobrim 
uspehom na področju varstva voda bo potrebno čiščenju voda posvetiti 
še več pozornosti, saj se kakovost tako Savinje kot Pake kljub navede-
nim ukrepom rahlo slabša. Paka je po podatkih iz leta 2003 v Skornem 
(pod čistilno napravo) po stari klasifikaciji v IV. Kakovostnem razredu, 
po obstoječi pa je čezmerno obremenjeno kemijsko stanje (Rošer Drev in 
sodelavci 2004) 

V primerjavi z drugimi slovenskimi regijami je ravnanje z odpadki v 
celotni regiji na dokaj visoki ravni. V Šaleški dolini namreč komunalne 
odpadke zbirajo ločeno že več kot desetletje, od leta 1992 (Ževart 2003). 
Do leta 2003 so jih ločeno zbirali le po naseljih individualnih hiš, v letih 
2003 in 2004 pa so zbirne centre (t. im. ekološke otoke) postavili tudi 
v blokovnih naseljih. V Zgornji Savinjski dolini so z ločenim zbiranjem 
odpadkov prav tako pričeli preden je bilo to določeno z zakonodajo 
(Uredba o ločenem ...) Tako v letu 2004 v celotni SAŠA regiji gospodari-
mo z odpadki v skladu s slovenskimi predpisi (Pravilnik o ... 1998-2001). 
Preostanek odpadkov iz Mozirja vozijo v Celje, Gornji Grad je uredil 
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svoje odlagališče komunalnih odpadkov z rastlinsko čistilno napravo za 
odpadne vode, za katerega pridobivajo uporabno dovoljenje. Tja vozijo 
preostanek odpadkov občin Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Luče in Sol-
čava. V MO Velenje pa so tudi sprejeli Sanacijski program za tla (2003). 
V vseh občinah regije pa se podpira širjenje biološke pridelave hrane, ki 
manj onesnažuje okolje. 

Z izjemo nekaterih manjših območij prekomerne onesnaženosti stopnja 
kakovosti sestavin okolja omogoča kvalitetno bivanje in oskrbo s kako-
vostno pitno vodo. Kakovost površinskih voda se izboljšuje, zlasti one-
snaženost Pake pod Šoštanjem pa zahteva pospešeno nadaljnjo gradnjo 
čistilne naprave. Zaradi razpršene poselitve bi bilo potrebno spodbuditi 
tudi uporabo rastlinskih čistilnih naprav. Ob načrtovanemu izboljšanju 
kakovosti vodnih tokov je upravičeno pričakovanje o večji turistično-re-
kreacijski vlogi površinskih voda regije. 

Dokaj nespremenjeno naravno okolje je v Zgornji Savinjski dolini in ob 
spodnjem toku Pake gotovo pomemben razvojni dejavnik, vendar je po-
trebno pokrajinsko rabo prilagoditi nosilnosti okolja. Šaleška dolina pa s 
svojim rekultiviranim okoljem in sekundarnimi biotopi, ki so se razvili ob 
ugrezninskih jezerih prav tako postaja vedno atraktivnejša tako za biva-
nje kot za razvoj rekreacije in turizma. 

V naslednjih nekaj letih bo lignit iz Šaleške doline postal edini domači 
fosilni energetski vir. Kljub višji ceni podzemnega odkopa, nekaterim ne-
gativnim vplivom na okolje (zmanjšanim z ukrepi okoljske sanacije v TE 
Šoštanj in Premogovniku Velenje) je zaradi geopolitičnih in strateških 
razlogov, ohranjanja večje raznovrstnosti pri oskrbi z električno energijo 
ter socialnih razlogov vsaj za obdobje do leta 2015 upravičen odkop ve-
lenjskega lignita (letno okoli 3,5 milijona ton), izključno za soproizvodnjo 
električne energije in toplote (Resolucija o Nacionalnem..., 2004; Vredno-
tenje vloge naravnih virov..., 2004). 

Fotografija 1: Velenje s Šaleškega gradu proti mestnem središču. V ospredju je vas Šalek, ki 
je danes del Velenja. (Foto: E. Sterbenk) 
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Prebivalstvo in gospodarstvo 

Tudi pri prebivalstvu in gospodarstvu se kaže dvojnost regije z izrazitimi 
razlikami med porečjema Savinje in Pake. Šaleška dolina je skoraj pov-
sem urbanizirana, večina prebivalstva živi v mestnih naseljih Šoštanju in 
Velenju. Za Zgornjo Savinjsko dolino so značilna tradicionalna ruralna 
naselja, ki se urbanizirajo in spreminjajo v spalna. Vzpeti svet pa označu-
je prevlada samotnih kmetij, ki le s težavo ohranjajo kulturno pokrajino. 

Na splošno se demografske značilnosti prebivalstva obravnavanega ob-
močja v primerjavi s Savinjsko statistično regijo in Slovenijo ne razlikuje-
jo bistveno. Razvoj prebivalstva je privedel do znižanja rodnosti, precejš-
njega staranja prebivalstva, zelo nizke ali celo negativne stopnje narav-
nega prirastka prebivalstva, specifične izobrazbene strukture, zmanjšanja 
povprečne velikosti gospodinjstev ipd. 

Fotografija 2: Mozirje - osrednje naselje Zgornje Savinjske doline se infrastrukturno in 
prebivalstveno uspešno razvija. (Foto: E. Šterbenk) 

Ob popisu leta 2002 je bilo v SAŠA regiji zabeleženih 60.889 prebivalcev, 
kar predstavlja 24% prebivalstva Savinjske statistične regije. Območje 
spada med tista, kjer se je število prebivalcev med popisnima letoma 
1991 in 2002 nekoliko povečalo, vendar so med posameznimi občinami 
precejšnje razlike. Med občine, za katere je značilna rast števila prebi-
valcev, spadajo MO Velenje ter občine Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje 
in Mozirje, medtem ko je za druge značilna stagnacija oz. zmanjševanje 
števila prebivalcev. 

Kljub temu, da se kazalci rodnosti, smrtnosti in naravnega prirastka iz 
leta v leto poslabšujejo, kar je v Sloveniji splošen trend, izkazuje obra-
vnavano območje v primerjavi s Savinjsko statistično regijo ter Slovenijo 
nekoliko višjo stopnjo rodnosti, nižjo stopnjo umrljivosti, pozitiven na-
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ravni prirastek, ki se od leta 1999 naprej giblje med l % o in 3 . 5 % o , ter 
dokaj ugodno starostno sestavo, ki jo označuje relativna stagnacija šte-
vila zrelega prebivalstva (20-60 let), medtem ko razmerje med številom 
starega (nad 60 let) in mladega prebivalstva (pod 20 let) še ni padlo pod 
faktor 1. Povprečna starost prebivalcev je 38.5 let, kar je pod slovenskim 
in regijskim povprečjem. Trend staranja prebivalstva pa ima še mnogo 
pomembnejše razsežnosti, saj v okviru tega poteka tudi staranje delovne 
sile in kmečkega prebivalstva, kar posledično vpliva na ekonomske raz-
mere in delovanje družbe. 

Območje je v 60-ih letih prejšnjega stoletja postalo izrazito imigracijsko. V 
veliki meri so ga zaznamovale medrepubliške ekonomske migracije. Med 
letoma 1953 in 1970 se je na območje SAŠA regije priselilo 888 ljudi; 
od tega kar 837 v Šaleško dolino. Zaradi hitrega gospodarskega razvoja 
Šaleške doline (premogovništvo, elektroenergetika, industrija ...) se je v 
70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja priseljevanje stopnjevalo in velik 
del začasne ekonomske migracije je prešel v stalno. Med letoma 1971 in 
1991 se je tako na obravnavano območje priselilo 4937 ljudi. Kljub temu 
da se je priseljevanje po letu 1991 zmanjšalo (do leta 2002 še 875 pri-
seljencev), je selitveni prirastek še vedno pozitiven. Za območje SAŠA 
regije so značilne predvsem notranje migracije, ki so povezane s procesi 
deagrarizacije, industrializacije ter urbanizacije in potekajo med naselji 
znotraj območja. 

V času množičnega priseljevanja je največ priseljencev prišlo iz Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Črna Gore ter Makedonije, kar se odraža 
na narodnostni sestavi prebivalstva. Medtem ko je območje Zgornje Sa-
vinjske doline narodnostno izrazito homogeno (po podatkih popisa 2002 
je bil delež Slovencev kar 98%), je Šaleška dolina narodnostno zelo he-
terogena (88% Slovencev). 

Izobrazbena struktura prebivalstva je odraz specifičnega socialno-eko-
nomskega razvoja območja, vendar je ob gospodarskih potrebno upoš-
tevati tudi nekatere demografske značilnosti. V primerjavi s Slovenijo 
ter Savinjsko statistično regijo izkazuje SAŠA regija nekoliko višji delež 
prebivalcev brez izobrazbe (0.8%), s strokovno oz. splošno srednješolsko 
izobrazbo ( 2 6 . 6 % ) ter tistih s končano nižjo oz. poklicno SŠ ( 3 1 . 3 % ) . Nižji 
pa je delež prebivalcev z nepopolno OŠ (6%), z osnovnošolsko izobra-
zbo (27.7%) ter tistih z višjo (4.2%) in visoko ( 5 . 1 % ) stopnjo izobrazbe. 
Izobrazbena struktura je ugodnejša v prebivalstveno večjih občinah in 
naseljih (Velenje, Šoštanj, Mozirje), na kar vpliva zgoščanje dejavnosti, 
večja diferenciacija poklicev, boljše zaposlitvene možnosti, medtem ko je 
stanje v redkeje poseljenih ter manj urbaniziranih območjih precej slabše 
(Solčava, Ljubno, Luče, Gornji Grad). SAŠA regija izkazuje v slovenskem 
merilu relativno visok (nadpovprečen) delež dijakov in študentov (razlog 
za večje število dijakov in študentov ni v večanju starostne skupine, iz 
katere le ti izhajajo, temveč v šolskem sistemu, ki spodbuja in omogoča 
vse večji vpis tako v srednješolske kot tudi visokošolske programe), delež 
oz. število učencev se iz leta v leto zmanjšuje. Trend upadanja števila 
šoloobveznih otrok je značilen za vso Slovenijo in je odraz nizke stopnje 
rodnosti ter nizkega oz. marsikje že negativnega naravnega prirastka. 



Za območje so značilne dnevne migracije znotraj regije, vendar se v za-
dnjem obdobju, predvsem zaradi ekonomskega vzgiba, povečuje tudi mi-
gracija v Osrednje-slovensko statistično regijo (Ljubljana). Kljub temu je 
delež dnevnih migrantov v druga območja relativno majhen, saj predstav-
lja Šaleška dolina (predvsem MO Velenje) gospodarsko in izobraževalno 
središče tega območja in je zbirališče dnevnih migracijskih tokov bližnje 
okolice; veliko dnevnih migrantov prihaja tudi iz Koroške statistične re-
gije. Zaradi upada pomena javnega prevoza se je zelo povečal prevoz z 
osebnimi vozili in s tem povezani prometni pritiski na okolje. 

V SAŠA regiji je registriranih več kot 620 aktivnih gospodarskih družb, 
med katerimi prevladujejo majhne in srednje velike, 29 (5%) pa je velikih 
družb. Iz strukturnih značilnosti gospodarstva je razvidno, da prevladuje-
jo predelovalne dejavnosti, na kar kaže tudi delež zaposlenih v industriji, 
ki je s skoraj 50% višji od regijskega in slovenskega povprečja. Delež in 
število zaposlenih v storitvenih dejavnostih je nekoliko nižji od regijskega 
in slovenskega povprečja. (Avberšek, 2003) 

Fotografija 3: Pogled na Šaleško dolino iz zraka. Na obzorju se zahodno od doline 
zarisujejo Uršlja gora, Peca in Mozirske planine. (Foto: E. Sterbenk) 

Stopnja registrirane brezposelnosti niha med 10 in 11% in je nekoliko 
nižja od slovenskega in regijskega povprečja. Potrebno pa je opozoriti 
na velike razlike med občinami Šaleške doline, kjer povprečna stopnja 
registrirane brezposelnosti z izjemo MO Velenje ne presega 10% ter ob-
činami Zgornje Savinjske doline, kjer vse občine presegajo prag 10%. 
SAŠA regija je neto izvozno usmerjena, 3 % prebivalstva prispeva skoraj 
6% slovenskega izvoza. Trije največji izvozniki Gorenje, d.d., BSH Hišni 
aparati Nazarje in Gorenje Notranja oprema ustvarijo 90% skupnega iz-
voza. SAŠA regija naj bi bila ekonomsko uspešna ter ljudem in okolju 
prijazna regija, ki ima zaradi reševanja preteklih problemov ogromno 
znanja s področja varstva okolja. Pri tem je poudarjeno tudi vlaganje v 
človeške vire, še posebej aktivno vključevanje mladih v razvoj. Njihova 
poslovna pričakovanja so relativno optimistična in ko govorijo o domači 
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in tuji konkurenčnosti imajo v mislih prodor njihovih podjetij na tuje 
trge. (Avberšek, 2003) 

Za slovenske razmere relativno ugodna starostna sestava, dvigovanje iz-
obrazbene ravni in veliko število delovnih mest so gotovo pomemben po-
zitivni dejavnik regionalnega razvoja. Geografski položaj regije označuje 
zlasti bližina V. panevropskega prometnega koridorja. Z razvojno-pro-
metnega vidika je torej ključna čimprejšnja temeljita rekonstrukcija ceste 
Slovenj Gradec- Velenje-Celje kot dela prečne cestne povezave čezmej-
nega pomena Velikovec-Slovenj Gradec-Velenje-Celje-Novo mesto-Metli-
ka-Karlovac (Strategija prostorskega..., 2004). Tako bi prišlo do prometne 
povezave regionalnih središč Velenja in Slovenj Gradca na prometno 
omrežje mednarodnega pomena in večja regionalna središča. Za Zgornjo 
Savinjsko dolino pa je ključna modernizacija osrednje cestne dolinske 
govezave, vključno s sonaravnimi ukrepi zmanjševanja posledic poplav. 
Železnica je pomembna zlasti za Velenje, saj po njej poteka velik del 
transporta iz Gorenja. Železniški krak se konča v Velenju, izhodiščna 
postaja za Zgornjo savinjsko dolino pa je Šmartno ob Paki, vendar se ta 
prometna povezava zelo malo koristi. 

Regionalne razvojne možnosti in slabosti SAŠA regije 
Sodobni procesi ekonomske in okoljske globalizacije, vključitev Slovenije 
v okoljsko osveščeno makroregijo sveta (EZ) zahtevajo, da prostorski in 
regionalni razvoj hkrati omogoča dvig konkurenčnosti, trajno kakovost 
okolja in rabo domačih virov ter primerno stopnjo socialne varnosti. En-
dogeni razvojni potencial, regionalni viri so eden izmed možnih vzvodov 
za dosego sonaravnih, torej varovalno-razvojnih ciljev v SAŠA regiji. Za-
radi starih okoljskih bremen je potrebno v Šaleški dolini nadaljevati raz-
vojno-okoljsko sanacijo in integracijo okoljskih ciljev v razvojno strategijo 
podjetij (uspešen zgled Gorenje), v Zgornji Savinjski dolini pa je ključen 
dvig konkurenčnosti gospodarstva, ohranjanje poseljenosti vzpetega sveta 
in visoke kakovosti geografskega okolja. Občine in podjetja s svojimi sa-
nacijskimi (zrak, vode, odpadki) in razvojnimi programi, lokalnimi agen-
dami (npr. Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje) že stopajo na pot trajnost-
nega, sonaravnega razvoja (Preglednica 1, 2). SWOT analiza kaže, da ima 
regija na okoljskem, socialnem in gospodarskem polju številne prednosti 
in hkrati nekatere slabosti za doseganje trajnostno sonaravnih ciljev. 



Preglednica 1: Antropogene dejavnosti v SAŠA regiji z vidika trajnostnega, sonaravnega 
razvoja - prednosti/priložnosti 

DEJAVNOST SOCIALNI VIDIK GOSPODARSKI 
VIDIK 

OKOLJSKI 
VIDIK 

Kmetijstvo - pripravljenost in 
možnosti kmečkega 
prebivalstva za 
izobraževanje, 
uvajanje dodatnih 
dejavnosti in 
okoljsko osveščanje 
(pridelava zdrave 
hrane) 
- črpanje evropskih 
in državnih sredstev 
za ohranjanje 
poseljenosti vzpetega 
sveta 

- možnosti 
dodatne zaposlitve 
podeželskega 
prebivalstva 
(gozdarstvo, obrt, 
turizem itd.) 
- konkurenčnost 
pridelave zdrave 
hrane (ekološko 
in integrirano 
kmetijstvo) in 
sonaravnega turizma 

- zmanjševanje 
onesnaževanja 
okolja, zlasti 
tal in voda 
ob ekološkem 
kmetijstvu, 
- ohranjanje 
kulturne 
(po)krajine 

Rudarstvo, 
kamnolomi 

- rudarska tradicija 
- usposobljena 
delovna sila 
- relativno dobri 
dohodki zaposlenih 
v premogovniku, 
- zanesljiva 
zaposlitev 

- Premogovnik 
Velenje - slovenski 
strateški energetski 
vir 
- mreža 
podizvajalcev 

- sanirano 
površje na 
območjih, kjer 
je izkopavanje 
zaključeno 
- povečana 
biodiverziteta 
v opuščenih 
kamnolomih in 
ob ugrezninskih 
jezerih 

Elektroenergetika - usposobljena 
delovna sila, 
- okoliško 
prebivalstvo 
sprejelo proizvodnjo 
električne energije 

- pomembna vloga 
v slovenskem 
elektroenergetskem 
omrežju 
- mreža 
podizvajalcev 
- povečevanje potreb 
po električni energiji 

- zgrajene 
čistilne naprave 
- v večji meri 
sanirano okolje 
- možnost 
zmanjšanja 
emisij CO2 

s plinskimi 
turbinami 

Industrija - solidno 
usposobljena delovna 
sila, več kot 15.000 
delovnih mest 
- okoljska 
osveščenost vodilnih 
kadrov 

- največji dohodek 
v regiji 
- velika izvozna 
usmerjenost 
-mreža podizvajalcev 

- okolju 
prijazno urejena 
podjetja (ISO 
14.001, državne 
in mednarodne 
nagrade) 

Naselja - dober stanovanjski 
fond 
- kakovostno bivalno 
okolje 
- možnosti za bivanje 
mladih družin 

- delovna sila 
za opravljanje 
dejavnosti 
- veliko potrošnikov 
(dodaten razvoj 
terciarnih in 
kvartarnih 
dejavnosti) 

- razvita 
komunalna 
infrastruktura 
(pitna voda, 
zbiranje 
in čiščenje 
odpadnih voda, 
gospodarjenje z 
odpadki) 
- obsežne 
zelene površine 
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DEJAVNOST SOCIALNI VIDIK GOSPODARSKI 
VIDIK 

OKOLJSKI 
VIDIK 

Turizem - turistična tradicija 
v Zgornji Savinjski 
dolini (Logarska, 
Golte ...) 
- terme v Topolšici 
-možnost za nova 
delovna mesta 
- izobraževanje 
nosilcev turistične 
dejavnosti 

- povečevanje 
dohodka v regiji 
- dodaten dohodek v 
kmetijski dejavnosti 
- promocija regije 

- razvijanje 
okolju 
prijaznega 
turizma 
- ohranjanje 
kulturne 
pokrajine 
- boljše 
varovanje 
naravne in 
kulturne 
dediščine 
- spreminjanje 
odnosa 
prebivalcev do 
okolja (manj 
onesnaževanja) 

Promet, 
telekomunikacij e 

- boljši pogoji za 
bivanje in delo 
- večja mobilnost 
prebivalstva -boljša 
prometna varnost 

- bližina avtoceste 
in možnost prečne 
čezmejne prometne 
povezave 
- dobre 
telekomunikacij e 
- nižji transportni 
stroški 
- krajši odzivni časi 
firm 

- manjši 
negativni 
okoljski vplivi 
ob ustreznih 
ukrepih 
(protihrupne 
ograje, 
načrtovani 
ukrepi za 
zmanjšanje 
št. povožene 
divjadi ) 

Državne, lokalne 
službe 

- zaposlovanje 
lokalnega 
prebivalstva 
- kvalitetna in 
zanesljiva delovna 
mesta 
- manj izgubljenega 
časa 

- zagotavljanje 
ugodnih pogojev 
za opravljanje 
gospodarskih 
dejavnosti 

- določanje 
rabe zemljišč 
(preprečevanje 
okoljskih 
problemov s 
prostorskimi 
akti) 
- programi 
varstva okolja, 
lokalne agende 

Sociala, zdravstvo, 
kultura, šolstvo, 
znanost 

- povečana 
privlačnost za 
bivanje 
- kvalitetna in 
zanesljiva delovna 
mesta 
- večanje pomena 
regije v sosedstvu in 
v državi. 

- območje, je 
zaradi kakovosti 
navedenih dejavnosti 
privlačnejše za 
investitorje 

- bolj izobraženi 
ljudje bolj 
varujejo okolje 
- ustanove 
dvigujejo 
okoljsko zavest 
ljudi 
- prisotnost 
inštitucije 
z velikim 
raziskovalnim 
in okoljskim 
potencialom 
(ERICo Velenje) 
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Preglednica 2: Antropogene dejavnosti v SAŠA regiji z vidika trajnostnega, sonaravnega 
razvoja - slabosti/nevarnosti 

DEJAVNOST SOCIALNI VIDIK GOSPODARSKI 
VIDIK 

OKOLJSKI 
VIDIK 

Kmetijstvo - možno nižanje 
dohodka 
posameznikov 
in družin zaradi 
premajhne 
konkurenčnosti 
- depopulacija 

- (ne)konkurenčnost 
znotraj Evrope 
(premajhne kmetije, 
razdrobljena posest) 

- onesnaževanje 
tal, voda ob 
intenzivni 
proizvodnji 
- neprimerne 
parcele 
(preveliki 
nakloni -
erozija, plazovi) 

Rudarstvo, 
kamnolomi 

- nižanje števila 
delovnih mest v 
premogovniku po 
letu 2020 
- manjše potrebe po 
gradbenih materialih 
(zgrajene avtoceste, 
manj gradenj v 
regiji) 

- manjši dohodek 
in ohranjanje 
konkurenčnosti ob 
manjšem in dražjem 
izkopu lignita 

- manj sredstev 
za sanacijo 
obstoječih 
okoljskih 
problemov 
- manj sredstev 
za dodatne 
izboljšave okolja 

Elektroenergetika - psihološki pritisk 
zaradi hrupa in 
velikosti objektov 
- zlasti Šoštanj manj 
privlačen za bivanje 
in Šaleška dolina ter 
obrobje za turizem 

- težave v ohranjanju 
konkurenčnosti v 
liberaliziranem trgu 
z električno energijo 
(lignit trenutno 
podcenjen) 

- težavnost 
udejanjanja 
ciljev Kjotskega 
sporazuma 
(emisije CO2) 
- ob dodatnih 
zmogljivostih 
in novih 
energentih 
potencialno 
povečani 
pritiski na 
okolje 

Industrija - veliko 
posameznikov z 
nizkimi plačami 
(negotova socialna 
varnost) 
- večina zaposlenih 
neposredno ali 
posredno vezana na 
dve največji podjetji 

- regionalno 
zelo izrazita 
monostruktura 
dejavnosti 
(gospodinjski aparati) 
- nesorazmerje med 
malimi in velikimi 
podjetji 

- nevarnost za 
onesnaževanje 
okolja ob večji 
diferenciaciji 
industrije 
(nove panoge v 
okolju) 
- povečane 
prostorske 
potrebe 

Naselja - nekatere 
stanovanjske stavbe 
prevelike za to 
okolje (v Velenju), 
odtujenost ljudi, 
kriminal 

- kritje večjih 
stroškov 
infrastrukture pri 
razpršeni gradnji 
- dražja delovna sila 
zaradi prevozov 

- preveč 
razpršene 
gradnje 
- kljub temu 
dobra (draga ) 
infrastruktura 
- slaba toplotna 
izolacija 
starejših zgradb 
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DEJAVNOST SOCIALNI VIDIK GOSPODARSKI 
VIDIK 

OKOLJSKI 
VIDIK 

Turizem - premalo 
usposobljenega 
kadra, zlasti v 
Šaleški dolini ni 
turistične tradicije 
- premajhna 
ponudba turističnih 
izobraževalnih 
programov 

- ni celovitih 
turističnih produktov 
- visoke investicije 
v turistično 
infrastrukturo, težko 
najti investitorje 

- negativni 
vplivi 
kmetijskih, 
industrijskih 
in drugih 
dejavnosti na 
okolje, zlasti na 
jezera 
- negativni 
okoljski vpliv 
turizma 

Promet, 
telekomunikacije 

- ob boljših 
povezavah več 
dnevnih migrantov 
(manj prostega 
časa ljudi na račun 
vožnje) 

- slaba povezava 
Šaleške doline z 
avtocesto 
- ozka in na mestih 
poškodovana cesta 
v Zgornji Savinjski 
dolini 

- obremenjevanje 
okolja z 
izpušnimi plini 
in hrupom 
- potreba po 
prostoru 
- ovira za 
prosto živeče 
živali 

Državne, 
lokalne službe 

- preveč birokracije 
- v manjših občinah 
opravljajo premalo 
državnih funkcij 
(potrebno obiskati 
upravno enoto) 

- (pre)obremenjevanja 
gospodarstva z 
dajatvami 

- administrativne 
ovire za ukrepe 
smotrne rabe 
prostora, rabe 
regionalnih 
virov in varstva 
okolja 

Sociala, 
zdravstvo, 
kultura, 
šolstvo, 
znanost 

- premalo ustanov za 
varstvo odraslih 
- ljudje z nizkimi 
dohodki ne morejo 
plačevati dodatnega 
zdravstvenega 
zavarovanja 

- razkorak 
med potrebami 
gospodarstva in 
šolskimi programi 

- več 
potrebnega 
prostora za 
stavbe 
- večje 
komunalne 
obremenitve 

Po našem mnenju velja ohraniti dvojnost SAŠA regije in tudi v bodoče 
ohraniti energetski in industrijski značaj Šaleške doline, saj je tam na 
voljo vsa potrebna infrastruktura. Lokacija termoelektrarne in energetska 
raba lignita (električna energija in daljinsko ogrevanje) je vitalnega pome-
na za regijo in Slovenijo. Ob dejstvu, da so uspešno zaključili ekološko 
sanacijo se moramo zavedati zlasti tega, da je ta lokacija že namenjena 
proizvodnji električne energije. Zelo pomembno pa je tudi dejstvo, da 
je v Šaleški dolini in njeni bližnji okolici dovolj usposobljene delovne 
sile za opravljanje te dejavnosti. Infrastrukturna opremljenost Šaleškega 
industrijskega območja je dobra. Izpostaviti velja plinovod, dobre teleko-
munikacije, železniško in cestno povezavo, ki jo je potrebno dvigniti na 
raven sodobne prečne cestne povezave čezmejnega pomena.. Šaleška do-
lina pa ima tudi enega učinkovitejših, razvejanih kanalizacijskih omrežij 
s čistilno napravo v Sloveniji, po njeni dokončni izgradnji bodo pogoji za 
razvoj podjetništva še boljši. Šaleška dolina naj ob ohranitvi razvojnega, 
izvoznega in okoljskega (ISO 14001) »paradnega konja« Gorenja poveča 
mrežo manjših podjetij, proizvodne obrti, ki naj ne bodo vezana zgolj 
na belo tehniko. Območje premogovnika ponuja priložnosti (prostorske, 
infrastrukturne, kadrovske) za nova podjetja. Premogovnik je tako do leta 
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2004 postavil poslovni sistem, ki vključuje 11 hčerinskih podjetij v celo-
viti oziroma delni lasti premogovnika. Delovna mesta na Premogovniku 
Velenje so relativno zanesljiva za naslednjih dvajset let, saj v svojih na-
črtih v tem obdobju ne predvidevajo zmanjšanja števila zaposlenih. Dvaj-
setletno obdobje pa mora to območje izkoristiti za celovito prestrukturi-
ranje. V Šaleški dolini predstavljajo industrijske dejavnosti in energetika 
znatno večji delež od slovenskega povprečja, zato bi veljalo krepiti pred-
vsem terciarne in kvartarne dejavnosti (npr. izobraževanje), obenem pa 
ohranjati državne funkcije, ki jih Velenje že ima (upravna enota, davčni 
urad, agencija za plačilni promet ...) ter pridobiti še nekatere (npr. Direk-
cija za rudarstvo Republike Slovenije, ki je v Velenju pred leti že bila, 
določene državne organe z energetskega in industrijskega resorja). Kljub 
še obstoječim lokalnim območjem prekomernega onesnaževanja zraka so 
tudi v Šaleški doline obsežna kmetijska območja, kjer je mogoča ekološka 
in integrirana pridelav hrane oziroma živinoreja. 

Zmogljivosti okolja in prebivalstveni potencial Zgornje Savinjske doline 
ne daje možnosti naraščajoče vloge industrija, omogoča pa ohranjanje 
njenega sedanjega pomembnega deleža v regionalnem gospodarstvu. Za-
radi ekonomskih, turističnih in strateških razlogov (npr. obmejno območ-
je) bi veljalo ohranjati kmetijsko pridelavo in glede na usmeritve sloven-
skega kmetijsko okoljskega programa (2001-2006) bistveno povečati vlogo 
ekološkega in integralnega pridelovanja hrane (živinoreja), saj ima mezo-
regija zaradi kakovosti kmetijskega okolja (zemljišč) primerjalno prednost. 
Lesne zaloge in lesni prirastek omogočajo trajno usmeritev regije v lesar-
stvo na eni in pretehtano energetsko rabo (prednostno daljinsko ogreva-
nje in tudi sodobna individualna kurišča na drva). V Zgornji Savinjski 
dolini sodi prevozništvo med pomembnejše panoge, ki zaposlujejo veliko 
število ljudi in relativno malo obremenjujejo lokalno okolje. V bodoče bi 
veljalo vzpodbujati storitvene dejavnosti, ki ne obremenjujejo okolja in 
za svoje delovanje ne potrebujejo preveč prostora. Vzpodbujati bi morali 
predvsem mirne obrti, ki se lahko razvijajo tudi v stanovanjskih naseljih. 
Izjema je industrijsko območje v Nazarjah, katerega negativne okoljske 
vplive pa je v prvi fazi potrebno zmanjšati, nato pa razmišljati kako ga 
smiselno zaokrožiti. Zelo pomembna gospodarska usmeritev v Zgornji 
Savinjski dolini je vsekakor turizem, večja ponudba in zmanjševanje se-
zonskega obiska pa ključni nalogi. Pomembno vlogo pri razvoju turizma 
v Zgornji Savinjski dolini imajo kmetje kot ponudniki gostinskih in turi-
stičnih uslug, pridelovalci in prodajalci domače hrane zlasti ekološko pri-
delane hrane ter ohranjanja tudi turistično zanimive kmetijske pokrajine. 
Okoljske in pejsažne omejitve ne omogočajo gradnjo večjih hotelov, kar 
pa ne velja za nadaljnji razvoj družinskih penzionov. 

22 



Sklep 
Tudi obravnavana regija se v primežu globalizacije trga in sonaravne pa-
radigme sooča s ključno spremenjenimi gospodarskimi razmerami. Raz-
vojno zasnovano povezovanje Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline 
(kot dveh nedvoumnih mezoregij) v prostovoljnem iskanju in izdelavi 
skupne strategije sonaravnega regionalnega razvoja mora upoštevati geo-
grafsko in razvojno dvojnost regije ter s tem povezane različne prednosti 
in slabosti. Industrijsko intenzivna Šaleška dolina naj bi industrijsko-ener-
getsko usmerjenost ohranila, a povečala raznovrstnost gospodarske in 
zaposlitvene sestave, turistično-rekreacijske dejavnosti v okviru omejenih 
zmogljivosti okolja. Velenje je večplastno središče nacionalnega pomena, 
ki ima možnost za širšo gravitacijsko zaledje. Zgornja Savinjska dolina 
naj bi tudi v prihodnje slonela na bolj povezani mreži srednjih in manjših 
podjetij ter obrtne dejavnosti, z večjo surovinsko, turistično-rekreacijsko 
in energetsko rabo endogenih naravnih virov. 

Zaradi navedene komplementarnosti obeh mezoregij in izrazitega središ-
ča ti. nacionalnega pomena- Velenja (s prostorsko za regijo asimetrično 
lokacijo) obstojajo možnosti večje razvojne regionalne sinergije, ki pa je 
mogoča zlasti s pomočjo sonaravnega aktiviranja regionalnih virov in iz-
boljšanja prometne notranje ter zunanje povezanosti razvojne regije. 
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Povzetek 
Po podatkih ZR za leto 2003 gospodarstvo SAŠA regije predstavlja 658 gospodarskih 
družb, 16 velikih, 30 srednjih in 612 malih družb in 1527 samostojnih podjetnikov 
s sedežem v devetih občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline. V primerjavi s 
celotnim slovenskim gospodarstvom s 4,5 % deležem zaposlenih in z 2,9 % deležem 
sredstev ustvarja 3,5 % celotnih prihodkov, 4,1 % dodane vrednosti, 2,2 % dobička 
in 1,8 % izgube. Po neto izvozu je na četrtem mestu, po več kazalcih poslovanja pa 
na sedmem mestu med 13 gospodarskimi regijami. 

Gospodarstvo SAŠA regije je nadpovprečno odvisno od poslovanja v velikih gospo-
darskih družbah (76 % ustvarjenega prihodka) ter od poslovanja v industriji (51 %), 
rudarstvu in energetiki (skupaj (13 %), ter pod slovenskim poprečjem od poslovanja 
na področju storitvenih dejavnosti - trgovina (21 %), gradbeništvo (7 %), ostalo (8 %). 
Od skupaj preko 27.500 vseh zaposlenih v regiji imajo gospodarske družbe po po-
datkih iz ZR za leto 2003 20.983 zaposlenih, samostojni podjetniki pa 2.110. Stopnja 
brezposelnosti se je v letu 2003 z 12,1 % dvignila nad slovensko poprečje. V letu 
2003 so GD ustvarile za 419,67 mlrd SIT (1,796 mlrd€) celotnih prihodkov, od tega 
37,8 % z izvozom v 70 držav v višini 693 mio €, več kot tretjino v Nemčijo. Ustvarile 
so 116,1 milijard dodane vrednosti in 7,6 milijard (32,3 milijona €) neto čistega do-
bička. Bruto dodana vrednost na zaposlenega v višini 5,532 mio SIT (23.671 €) je za 
10 indeksnih točk pod slovenskim poprečjem, poprečen letni strošek dela na delavca 
v višini 3,766 mio SIT pa je za eno odstotno točko pod slovenskim poprečjem. 

Gospodarstvo SAŠA regije je po rezultatih poslovanja iz leta v leto uspešnejše, a 
primerjava poslovanja za leta nazaj kaže, da po nekaterih kazalcih rasti zaostaja za 
poprečno stopnjo rasti. V primerjavi s Slovenijo je namreč narasel njen delež za-
poslenih, padel pa delež prihodka, izvoza, dodane vrednosti in sredstev, posledica 
česar je padec produktivnosti izražene kot bruto dodana vrednost na zaposlenega. 

Nadaljnji razvoj bo še vedno v veliki meri vezan na velike sisteme, ki razvijajo in 
še iščejo nove programe na področju trgovine, turizma. Spodbuden je razvoj malih 
in srednjih podjetij na področju okoljskega inženiringa in IT tehnologij. Za celotno 
gospodarstvo obeh dolin pa je iz leta v leto hujše ozko razvojno grlo sedanja ne-
ustrezna povezava na avtocesto. Razvojna zavora je prostorsko načrtovanje na lokal-
nem, regionalnem in državnem nivoju, ki ne sledi zahtevam podjetniškega razvoja 
in zagotavljanja pogojev za vključevanje mladih v razvoj regije. 

Ključne besede: gospodarstvo, Savinjsko-Šaleška regija, ekonomski kazalci, poslova-
nje gospodarskih družb 
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1 Statistične osnove 
Savinjsko šaleška regija je območje devetih občin Solčava, Luče, Ljubno, 
Gornji Grad, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje. V njih 
po zadnjih podatkih biva 61.650 prebivalcev (3,1 % vseh v Sloveniji), 
27.500 zaposlenih in samozaposlenih ter preko 10.000 upokojencev. Stop-
nja brezposelnosti je v letu 2003 narasla nad slovensko poprečje - giblje 
se okrog 12 %. 

Saša regija je del Savinjske statistične regije, zato je za kakršnekoli na-
mene potrebna posebna obdelava podatkov, ki jih črpamo iz različnih 
(sub)regijskih institucij. Regija ima eno območno gospodarsko zbornico, 
dve upravni enoti, dve območni obrtni zbornici, eno območno razvojno 
agencijo in eno davčno upravo. 

V statističnem in organizacijskem smislu so drugače organizirani Zavod 
RS za zaposlovanje OE Velenje, ki pokriva SAŠA regijo in Koroško. Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavod za zdravstveno 
zavarovanje s sedežem v Ravnah na Koroškem pokrivata področje UE Ve-
lenje, del ZZZS in del ZIPZ s sedežem v Celju pa področje UE Mozirje. 

Z razvojnega vidika so: 

• Ekonomsko šibka območja (brutto osn. za doh/preb < 80 % SLO) ob-
čine Solčava, Luče, Gornji Grad, Nazarje(?) 

• Območna s strukturnimi problemi (stopnja registrirane brezposelnosti 
> 20 % nad SLO povp.) občine Solčava-14,3 %, Luče -15,2 %, Ljubno 
14,5 % 

• Območja s strukturnimi problemi (delež aktivnega prebivalstva v kme-
tijstvu > 20 % od SLO poprečja) občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, 
Mozirje, Solčava 

Pogojno gledano so brez razvojnih problemov občine Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki, največji pa so v Solčavi in Lučah. 

2 Nekaj ključnih podatkov o gospodarstvu SAŠA regije 

V letu 2003 je v njej aktivno poslovalo 658 gospodarskih družb, 16 veli-
kih, 30 srednjih in 612 malih družb ki so poprečno zaposlovale - preraču-
nano iz ur dela - 20.983 delavcev, od tega 71 % v velikih, 16 % v srednjih 
ter 13 % v malih družbah. V letu 2003 je bilo aktivnih 1527 samostojnih 
podjetnikov, ki so zaposlovali 2.110 delavcev. 

Gospodarske družbe SAŠA regije so v letu 2003 ustvarile 419,7 milijard 
SIT prihodkov - (3,5 % delež prihodkov v Sloveniji) - 37,8 % z izvo-
zom. Dodana vrednost v višini 116 milijard SIT predstavlja 4,1 % delež 
v slovenskem merilu. Po 73 % deležu ustvarjenega celotnega prihodka v 
predelovalni industriji, rudarstvu, energetiki in gradbeništvu ter z 78 % 
deležem poslovanja v velikih podjetjih tradicionalno odstopa od sloven-
skega poprečja. Dodana vrednost na zaposlenega znaša 23.671 €, kar je 
10 odstotnih točk pod slovenskim poprečjem. 
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2.1 Struktura gospodarstva 

2.1.1 Gospodarstvo SAŠA regije po velikosti družb 

V letu 2003 je v regiji aktivno poslovalo 658 gospodarskih družb, od 
tega 16 velikih, 30 srednjih in 612 malih družb in 1527 samostojnih pod-
jetnikov. 

Gospodarstvo Savinjsko-šaleške regije s 76 odstotnim deležem realizacije, 
ustvarjene v velikih gospodarskih družbah, tradicionalno, za 16 odstotnih 
točk, odstopa od slovenskega poprečja 

16 velikih družb (med njimi največje Gorenje Velenje, BSH Nazarje, Era 
Velenje, Premogovnik Velenje, TEŠ Šoštanj, Vegrad Velenje) je v letu 2003 
s 14.800 zaposlenimi (70,5 % zaposlenih - v Sloveniji poprečno 50,1 % ), 
ustvarilo 76 % prihodkov, (v Sloveniji 59,7 % ) in imelo 78 % vseh sred-
stev ( v Sloveniji 64,0 %). 

30 srednje velikih družb (med njimi največje Gorenje Orodjarna Velenje, 
Glin Žagarstvo Nazarje, Blues Šoštanj, KP Velenje, Gorenje Gostinstvo, 
Esotech Velenje) je s 16 % zaposlenih in z 11,7 % sredstev ustvarilo 13 
% prihodkov. 

612 majhnih družb z 10 % deležem sredstev in 13,6 % vseh zaposlenih 
v regiji ustvarja 11 % prihodkov gospodarstva v regiji. Male GD so po 
bilančnih podatkih za leto 2003 zaposlovale poprečno 198 več zaposlenih 
iz ur dela kot leta 2002. 

PRVIH 10 DRUŽB PO PRIHODKU PRVIH DESET PO IZVOZU V LETU 2003 

1. Gorenje, d.d. 1. Gorenje, d. d. 

2. ERA, d.d., Velenje 2. BSH Hišni aparati, d. o. o. Nazarje 

3. Premogovnik Velenje, d. d 3. Gorenje Notranja oprema d.d. 

4. BSH Hišni aparati, d. o. o. 4. Vegrad, d.d. 

5. Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. 5. Gorenje Glin, d.o.o. 

6. Vegrad, d. d. 6. Elkroj, d.d. 

7. Elektronika Velenje, d. d. 7. Gorenje orodjarna, d.o.o., Velenje 

8. Gorenje GTI, d. o. o. Velenje 8. Veplas, d. d. 

9. Gorenje Notranja oprema, d. d. 9. Glin žagarstvo, d.o.o. nazarje 

10. Zgornjesavinjska kmetijska 
zadruga, z. o. o, Mozirje 

10. Gorenje GTI, d.o.o. 

Prvi štirje izvozniki predstavljajo 92 % skupnega izvoza družb SAŠA regije. 

Gospodarske družbe SAŠA regije so v letu 2003 izvažale v 70 držav sveta, 
uvažale pa iz 102 držav. Več kot tretjina izvoza je v Nemčijo (34 %), sledijo 
Hrvaška (10 %), Srbija in ČG (6 %), Francija (5 %), Danska, Avstrija, Velika 
Britanija, ZDA, Italija (po 4 %) in Bosna in Hercegovina (3 %). 
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.1.2 Gospodarstvo SAŠA regije po dejavnostih 

Gospodarske družbe v dejavnostih rudarstva, energetike, industrije in 
gradbeništva ustvarjajo 72 celotnega prihodka vseh družb v regiji, kar 
presega delež teh dejavnosti v slovenskem merilu za 19 odstotnih točk. 
Struktura je že leta podobna, za 2 odstotni točki se je povečal delež trgo-
vine in za eno odstotno točko delež gradbeništva. 

K - OSTALE STORITVE 
3,8% 

TRANSPORT 
0,6% 

G - TRGOVINA; 
POPRAVILA MOT. VOZIL 
2 1 , 0 % 

H - GOSTINSTVO 
1 , 2 % 

F - GRADBENIŠTVO 
6,9% 

C - RUDARSTVO 
7,0% 

D - INDUSTRIJA 
52,5% 

E - ENERGETIKA 
6,5% 

2.2 10 naj malo drugače 
V Velenju ima sedež šest nacionalnih grozdov (GIZ Plasttehnika, Sloven-
ski ekološki grozd, Slovenski gradbeni grozd, E-aliansa, Groz daljinske 
energetike, Design Klinika), naša podjetja se povezujejo v nacionalne 
grozde drugje (Slovenski orodjarski grozd, Avtomobilski grozd Slovenije, 
Mali hoteli, Tekstilni grozd) in nekaj lokalnih grozdov. 

Gorenje d.d. je prvi največji slovenski (neto) izvoznik (> 3 % tržni delež 
na EU trgu Bele tehnike, sicer pa skupina Gorenje deluje še na področju 
pohištvene in lesno predelovalne industrije, orodjarstva, strojegradnje, 
trgovine, energetike in inženiringa. 

BSH - Hišni aparati d.o.o., Nazarje je edini proizvajalec malih gospo-
dinjskih aparatov v Sloveniji, je v sto odstotni lasti koncema BSHG in 
med najboljšimi v koncernu, s statusom kompetenčnega centra za MGA 
v koncernu BSHG. 

Premogovnik Velenje in TE Šoštanj proizvajata okrog tretjino slovenske 
porabe električne energije 

Elkroj Mozirje je prvi proizvajalec in izvoznik hlač, KLS Kovinska indu-
strija Ljubno pa s proizvodnjo zobatih vencev za avtomobilsko industrijo 
predstavljajo že več kot 20 % tržni delež v EU. Vegrad je v vrhu sloven-
skih gradbincev, še zlasti na področju visokih gradenj. Trgovsko podjetje 
ERA d.d. predstavlja skoraj 5 tržni delež v slovenski maloprodaji, širi se v 
bivši Jugoslaviji. Esotech in ERICo pa sta nosilca inženiring in monitoring 
storitev in raziskav na področju okolje varstva. 
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Število zaposlenih v družbah za zaposlovanje invalidov in bolniška absti-
nenca sta visoko nad slovenskim poprečjem 

V SAŠA regiji je kar 7 družb za zaposlovanje invalidov, ki zaposlujejo 
1965 zaposlenih. Na 11 zaposlenih v gospodarstvu je eden zaposlen v IP, 
kar je petkrat več od slovenskega poprečja. 

Število in delež zaposlenih v invalidskih podjetjih 

V SAŠA regiji je poprečna stopnja bolniške abstinence za več kot 25 od-
stotkov višja od poprečne slovenske. 

Odstotek bolniške odsotnosti po območjih upravnih enot: 

UE Velenje, UE Mozirje SLO 

6,18 % 4,07 % 4,81 % 

Indeks onesposabljanja 

RS SLOVENIJA 18,44 16,82 17,17 17,59 

UE VELENJE 22,19 23,71 21,73 22,54 

UE MOZIRJE 15,56 13,87 14,64 14,85 

Na območju UE Velenje je povprečno dnevno odstotnih 1440 delavcev, 
kar je 25 odstotkov nad slovenskim poprečjem. 
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2.3 Rezultati poslovanja v letu 2003 
Regijsko gospodarstvo v letu 2003 ustvarilo 11,3 milijarde SIT čistega do-
bička in 3,7 milijarde čiste izgube. V primerjavi s preteklim letom je bil 
neto rezultat boljši za 2,6 milijarde SIT. Neto čisti dobiček v višini 7,558 
milijarde SIT je bistveno boljši kot v preteklih letih, še zlasti boljši kot 
leta 2001, ko je bila zaradi prevrednotovanja sredstev v energetiki in ru-
darstvu izkazana velika neto izguba 

Prihodki, neto rezultat in družbe z dobičkom in izgubo v letu 2003 - po 
velikosti družb 

Neto rezultat gospodarstva SAŠA regije v letih 1997-2003 v MIA SIT 

SAŠA 0,452 0,697 0,368 0,009 -66,226 4,687 7,558 

Čisti dobiček je ugotovilo 426 družb, izgubo pa 191. Povečalo se je število 
družb z dobičkom, tudi število družb z izgubo. Gledano celovito, je rezul-
tat boljši v vseh družbah, še posebej skupen rezultat malih gospodarskih 
družb. S tem se je delež malih družb v skupnem neto dobičku regijskega 
gospodarstva povečal iz 12 % v letu 2002 na 19 % v letu 2003. 

Največji vpliv na rezultate celotne regije imata D -predelovalna industrija 
s pomembnim povišanjem neto dobička (za 2,2 milijard SIT) in C-rudar-
stvo z znižanjem neto izgube (za 0,3 milijard SIT). 

Prihodki, neto rezultat in družbe z dobičkom in izgubo v letu 2003 - po 
dejavnostih družb 

Profitabilnost (% neto rezultat/CP) po dejavnostih v letu 2003 

SAŠA 03 2,6 0,0 -1,0 3,7 -6,2 0,9 1,0 1,9 -4,0 2,3 2,0 4,5 4,8 0,4 1,8 

SLO 03 0,6 1,30 -1,6 2,9 4,6 1,0 2,0 2,2 2,4 12,0 4,0 3,0 5,0 3,4 2,6 
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65 izvoznih družb ustvarja z 42 % zaposlenih 46 % izvoza. Ostala pod-
jetja z 42 % zaposlenih realizirajo 41 % prihodkov in neto dobiček, ki je 
pokrival neto izgubo v rudarstvu in energetiki. 

Struktura treh stebrov SAŠA gospodarstva - 2003 

% CP 46,0% 13,4% 40,6% 

% ZAPOSLENIH 42,2% 15,7% 42,0% 

% NETO REZULTATA 101,7% -25,9% 24,2% 

DV V E/ZAP 23.254 38.090 18.710 

2.4 Profitabilnost po dejavnostih v SAŠA regiji in Sloveniji 

V dejavnosti C-rudarstvo je 1 % neto izguba v primerjavi s celotnim pri-
hodkom nižja od slovenskega poprečja. Za razliko od prejšnjih let je 3,7 
% profitabilnost v celotni dejavnosti D-predelovalna industrija za 0,8 od-
stotne točke višja od slovenskega poprečja. 

Dejavnost E-energetika ima 6,2 % delež neto izgube od CP, za razliko od 
4,6 % deleža neto dobička od CP v tej dejavnosti v Sloveniji. 

Profitabilnost z 0,9 % deležem od CP v dejavnosti F-gradbeništvo je sko-
raj na slovenskem panožnem poprečju, v dejavnosti G-trgovina pa je 2 
% delež neto dobička od njihovega CP za polovico nižji kot je slovensko 
panožno poprečje. 

V dejavnosti H-gostinstvo in turizem je poprečna 1,9 % neto profitabil-
nost za 0,3 odstotne točke pod panogo v Sloveniji. Za razliko od sicer 
v Sloveniji poprečno dobičkonosne dejavnosti I-transport, ta dejavnost 
v regiji izkazuje visoke izgube (4 % od ustvarjenega CP). Dejavnost J-fi-
nančno posredništvo je bilo v letu 2003 pozitivno, a je z 2,3 % stopnjo 
profitabilnosti bistveno pod poprečjem panoge v Sloveniji (12 %). V de-
javnosti K-poslovne storitve so uvrščene družbe zelo različnih področij 
poslovanja, z 2 % deležem neto dobička na CP pa izkazujejo za polovico 
nižjo profitabilnost od slovenskega panožnega poprečja. 

Le nekaj družb je v dejavnosti M-izobraževanje, ki je s 3,5 % profitabil-
nostjo precej nad slovenskim panožnim poprečjem, ki pa se mu približu-
jejo tudi v maloštevilnih družbah v dejavnostih N-zdravstvo in socialno 
varstvo. 

30 



3 Primerjava poslovanja SAŠA regije s slovenskimi gospo-
darskimi regijami 

3.1 Prihodek, zaposleni, dodana vrednost, dobiček, izguba, produktivnost, 
sredstva in stroški dela po regijah 

Delež prihodka, dodane vrednosti, dobička, izgube, zaposlenih in sredstvev gospodarskih 
družb po regijah za leto 2003 

PRIHODEK 03 % 3,5 7,0 3,0 1,2 43,6 10,7 5,5 2,5 4,9 5,8 1,3 9,1 1,8 

DODANA VREDNOST % 4,1 7,1 2,4 1,7 40,4 11,5 5,1 2,7 6,0 5,6 1,5 9,7 2,2 

DOBIČEK % 2,2 5,4 1,8 0,9 49,3 8,5 5,8 1,9 5,4 5,3 1,1 9,5 3,1 

IZGUBA % 1,8 5,9 4,4 0,7 48,1 9,1 6,5 4,1 3,6 3,5 0,6 8,7 2,9 

ZAPOSLENI % 4,5 8,3 3,1 1,9 33,9 14,0 4,7 4,0 5,9 5,4 1,9 10,2 2,1 

SREDSTVA % 2,9 11,8 1,7 1,1 44,3 9,5 6,2 2,2 4,7 3,6 1,0 8,2 2,7 

V letu 2003 je gospodarstvo Savinjsko-šaleške regije s 4,5 % deležem za-
poslenih in 2,9 % sredstev vseh slovenskih gospodarskih družb ustvarilo 
3,5 % prihodka, 4,1 % dodane vrednosti, 2,2 % dobička in 1,8 % izgube, 
ustvarjenih v vseh slovenskih gospodarskih družbah. 

Dodana vrednost na zaposlenega za leto 2003 v Sloveniji je 26.211 €. Naj-
nižja v višini 17.569 € je v Pomurju, najvišja pa v Osrednji slovenski regiji 
v višini 31.195 €. Takoj za njo je Obalna regija z 28.233 € na zaposlenega, 
nato Dolenjska in Severno Primorska, Posavska in Gorenjska. 

Indeks in vrednost dodane vrednosti (v EUR) na zaposlenega po regijah v MIO SIT - za 
leto 2003 

SAŠA CE KOR ZAS LJ MB KP MS NG NM POS KR KK SLO 

DV V E/ 
ZAPOSL 23 .671 2 2 . 4 2 6 2 0 . 6 3 0 2 3 . 3 3 4 31.195 21 .569 2 8 . 2 3 3 17.569 26 .749 27.106 21 .535 2 4 . 9 0 7 2 6 . 7 3 6 26 .211 

PRODUKT. 
REGIJA/SLO 9 0 8 6 79 8 9 119 82 108 67 102 103 82 95 102 100 



SAŠA regija je s 23.671 € uvrščena pred Zasavjem, Savinjsko in Podrav-
sko regijo, Notranjsko, Koroško in Pomurjem. 

Produktivnost SAŠA regije za 10 indeksnih točk zaostaja za poprečjem 
Slovenije, (sosednje Koroška za 21 indeksnih točk, Savinjska za 14, Za-
savje za 11 indeksnih točk, Pomurje za 33 indeksnih točk). 

Strošek dela na zaposlenega SAŠA regije je za 1 indeksno točko pod 
poprečjem Slovenije. SAŠA regija je po tem kazalcu pred sosednjo Sa-
vinjsko (indeks 88), Koroško (indeks 89), enaka kot Zasavje (99). Po tem 
kazalcu Pomurje za Osrednjo slovensko regijo zaostaja za 32 indeksnih 
točk oz. za slovenskim poprečjem za 21 indeksnih točk. 

3.2 Izvoz - uvoz blaga 

Gospodarstvo SAŠA regije je ustvarilo za 253 milijonov € neto izvoza 
- je na četrtem mestu, za dolenjsko in gorenjsko regijo in tik za koroško 
regijo. 

Izvoz, uvoz v MIO EUR po regijah za leto 2003 

SŠ CE KOR ZAS LJ MB KP MS NG NM POS KR KK SLO 

IZVOZ V MIO EUR 03 693 885 696 121 2.520 1.394 392 336 681 1.637 245 1.425 254 

NETO IZVOZ V MIO EUR 03 253 149 259 59 -2.652 53 -236 44 184 535 90 300 42 

INDEX EXP V EUR 0 3 / 0 2 99 104 100 105 109 104 102 103 101 96 97 105 117 103 

INDEX IMP V EUR 0 3 / 0 2 102 103 105 116 97 93 100 100 106 117 105 98 96 100 

Družbe v Osrednji slovenski regiji so pretežni slovenski neto uvozniki, z 
nadpovprečno produktivnostjo, nadpovprečnimi neto dobički in stroški 
dela na zaposlenega. 
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3.3 Rang med slovenskimi regijami 

Celotni 
prihodek 
p=l,5 

Dodana 
vrednost 

Dodana 
vrednost/ 
zap 

Neto izvoz Zaposleni Rang 

Ljubljana 1.5 1,0 1,0 13,0 1,0 1,0 

Kranj 4,5 3,0 6,0 2,0 3,0 2,0 

Celje 6,0 4,0 9,0 6,0 4,0 3,0 

Koper 10,5 5,0 2,0 12,0 7,0 4,0 

Nova 
Gorica 7,5 6,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

Novo mesto 9,0 7,0 3,0 1,0 6,0 6,0 

SAŠA 12,0 12,0 7,0 4,0 8,0 7,0 

Krško 16,5 10,0 5,0 11,0 11,0 9,0 

Pomurje 13,5 8,0 13,0 10,0 9,0 9,0 

Koroška 15,0 9,0 12,0 3,0 10,0 10,0 

Maribor 3,0 2,0 10,0 9,0 2,0 11,0 

Zasavje 18,0 13,0 8,0 8,0 12,0 12,0 

Notranjska 19,5 11,0 11,0 7,0 13,0 13,0 

Po neto izvozu je bila SAŠA regija v letu 2003 na četrtem mestu, po več 
kazalcih poslovanja pa na sedmem mestu med 13 gospodarskimi regijami. 

4. Trendi poslovanja v letih 1997 do 2003 

4.1 Gibanje zaposlenih, sredstev, prihodka, izvoza, produktivnosti 

Gospodarstvo SAŠA regije je v letu 2003 zaposlovalo 1.878 več zaposle-
nih kot leta 1997, celotno slovensko gospodarstvo pa 5.920 (s pozitivni-
mi in negativnimi spremembami v posameznih regijah). Indeks porasta 
zaposlenih 2003/1997 v SAŠA regiji je bil 110, v Sloveniji pa 101. Tako 
predstavlja porast števila zaposlenih v GD SAŠA regiji v tem obdobju 32 
% vseh dodatno zaposlenih v slovenskem gospodarstvu. Po regijah je bila 
slika zaposlovanja različna. 

SLO 03/97 101 184 205 200 197 195 

SAŠA 03/97 110 135 188 147 188 171 
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4.2 Gibanje števila zaposlenih po regijah 

Sprememba zaposlenih po gospodarskih regijah Slovenije v letih 1997 in 2003 

OSR. 
SLOV 

POD 
RAVJE 

DOLE 
NJSKA 

SAŠA SAVIN 
JSKA 

NOTRA 
NJSKA 

OBA 
LNA : 

SEV. 
PRIMOR 

POSA 
. VJE 

ZASA 
VJE 

ZASA 
VJE 

POMU 
RJE 

KORO 
ŠKA 

RAZLIKA 03-97 3.877 2.876 2.356 1.878 878 465 140 -114 -870 1.046 -1.265 -1.559 -1.696 

% 65,5 48,6 39,8 31,7 14,8 7,9 2,4 -1,9 -14,7 -17,7 -21,4 -26,3 -28,6 

Zaposlovale so: Osrednje-slovenska, Podravska, Dolenjska, SAŠA, Savinj-
ska, Notranjska regija. Zaposlenost ob zahodni meji v Obalni in Severno-
primorski regiji je ostala skoraj enaka. Znižala pa se je v Posavju, Zasav-
ju, v Gorenjski regiji, Pomurju in največ na Koroškem. 

Primerjava poslovanja gospodarstva SAŠA regije, v celoti ali po dejav-
nostih, s poprečjem slovenskega gospodarstva za leta nazaj torej pokaže 
povečan trend zaposlovanja na eni strani in zmerno zmanjšanje pozitiv-
nih trendov v rasti prihodka, izvoza in sredstev. Zato je v razmerju do 
poprečja slovenskega gospodarstva indeks produktivnosti DV/zaposlenega 
padel za 13 indeksnih točk. Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2003 
je tako za 10 indeksnih točk pod slovenskim poprečjem, v letu 1997 pa 
je bila za tri točke nad njim. 

Gospodarska rast v Sloveniji je bila hitrejša od rasti gospodarstva SAŠA 
regije kljub ugodnim razmerjem indeksov posameznih kategorij, zaradi 
katerih je bila ustvarjene dodane vrednosti večja od porast fizičnega ob-
sega proizvodnje in porasta celotnega prihodka. 

Dopustno je, da gre za statistično napako zaradi prevzemov podjetij (spre-
memba sedeža podjetja), ki je vredna analize. 

5 Namesto zaključka - razvojni izzivi in zagate 

Vizija SAŠA regije je: »Savinjsko-šaleška regija naj bo ekonomsko uspeš-
na ter ljudem in okolju prijazna regija, v kateri se ohranjajo in razvijajo 
»lokomotive« ter razvijajo novi programi na področju strojegradnje in 
orodjarstva ter inženiringa in raziskav na področju trajnostnega razvoja 
in varstva okolja. Pri tem je poudarjeno aktivno vključevanje mladih v 
razvoj in mnogih orodij in metod za pospeševanje podjetništva in dviga 
konkurenčnosti«. 

Usklajen razvoj gospodarstva in negospodarstva, turizma in podeželja, je 
tesno povezan z okoljem in razpoložljivim prostorom ter infrastrukturo in 
pogoji za razvoj kadrov in kakovost življenja v najširšem smislu. 
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Zato je izjemnega pomena kakovostno načrtovanje regijskega razvoja. 
Le-ta bo na dolgi rok odvisen od razvoja »lokomotiv«, ki delujejo v pre-
težno »zrelih panogah«, od inovativnosti v industriji in prestrukturiranja 
v rudarstvu in energetiki. Realne so napovedi, da se jim bo pridružilo 
nekaj novih programov na področju storitev, a v razmerah globalne kon-
kurence in internacionalizacije bo teža razvoja regije še dolgo na velikih 
družbah. 

Pri tem bodo svoje vloge v smislu (ne)spodbujanja in (ne)podpore regio-
nalnemu razvoju odigravali lastniki in država, zato je tem bolj pomemb-
no, kako usklajeno bodo nastopali regija in njene lokalne skupnosti ter 
vsi nosilci razvoja. Brez dvoma pa je eden najpomembnejših pogojev za 
razvoj regije razvoj gospodarstva, ki pa potrebuje urejeno in konkurenčno 
poslovno okolje (tudi poslovne cone) in urejeno prometno in energetsko 
infrastrukturo. 

Kritična točka našega razvoja je rekonstrukcija ceste G1 Dravograd - Ve-
lenje - Arja vas, ki je danes po mnogih kriterijih ena najbolj kritičnih 
regionalnih cest, na kar kaže spodnja tabela. 
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mag. Mitja Bricelj 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Ljubljana 
Dunajska 48, 1000 Ljubljana 
Predsednik Zveze geografskih društev Slovenije 
mitja.bricelj@gov.si 

1 Uvod 

Povirje Savinje je tipična alpska pokrajina, ki na vzhodu v porečju Pake 
prehaja v predalpsko Šaleško dolino. Če je gospodarstvo v Zgornji Sa-
vinjski dolini prilagojeno naravnim razmeram, je razvoj v Šaleški dolini 
poudarjeno industrijski ter je fizično in družbeno močno preobrazil po-
krajino. Vzrok: sektorsko zasnovan razvoj premogovništva, energetike ter 
industrije v sklopu nekdanjega gospodarskega sistema SFRJ. Desetletje 
razvoja v samostojni Sloveniji je zaznamovalo gospodarsko prestruktu-
riranje, vključno z izvedbo številnih sanacijskih ukrepov za zmanjšanje 
pritiskov na okolje. Vstop Slovenije v EU je za savinjsko-šaleško gospo-
darstvo (premogovništvo, energetika, industrija, načrtovanje) izjemna pri-
ložnost za okrepitev gospodarskega sodelovanja z JV Evropo, tokrat na 
evropskih pravnih osnovah. 

2 Jugoslavija (1945-1991) 

Podzemni sloji lignita Šaleške doline so po drugi svetovni vojni postali 
osnova za pospešen razvoj premogovnika, termoelektrarne ter nove in-
dustrije. Do tedaj pretežno agrarna pokrajina z gozdnatim zaledjem je 
v nekaj desetletjih doživela korenito fizično in družbeno preobrazbo v 
snovnem, energetskem in socialnem pomenu, ki po intenzivnosti in obse-
gu v Sloveniji nima ustrezne primerjave. Industrijsko zasnovan razvoj, ki 
je temeljil na intenzivnem podzemnem pridobivanju lignita (4 mio t/leto) 
in njegovi uporabi v termoelektrarni, je povzročil spremembe v litosferi 
do globine 450 m, morfologiji površja (odlagališča jalovin, pepela, sadre), 
pedosferi ter atmosferi, vključno z zaznavnim čezmejnim vplivom. 

Zaradi rudniških ugreznin je prišlo do posedanja zahodnega dela Šaleške 
doline in obsežnih dinamičnih sprememb površja. Posledica je ojezeritev 
dobršnega dela dolinskega dna in nastanek povsem nove, jezerske po-
krajine. 

T.i. stranski učinek (side effect) gospodarske dejavnosti premogovništva 
so obsežne hidromorfološke spremembe površja in z njimi povezan nasta-
nek antropogenih vodnih teles (Škalsko, Velenjsko in Družmirsko jezero), 
ki po skupni površini, količini vode in dolžini obrežja presegajo Blejsko 
jezero že za tretjino. Velenjsko (54m) in Družmirsko (78m) jezero sta naj-
globlji jezeri v Sloveniji (karta). 
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S sprejetim urbanističnim načrtom leta 1957 je bilo Velenje (27.000 pre-
bivalcev) zasnovano kot sodobno plansko mesto s proizvodno usmeritvijo 
v premogovništvo, energetsko (TEŠ) in industrijsko (Gorenje) dejavnost. 
Nova delovna mesta so povzročila dotok številne nekvalificirane delovne 
sile iz ožjega in širšega zaledja nekdanje države. Poleg priseljencev iz 
različnih delov Slovenije je bila več kot petina prebivalcev Velenja neslo-
vencev (Enciklopedija Slovenije 14, 2000]. 

Odraz političnih (1981-1990 Titovo Velenje), družbenih in gospodarskih 
sprememb v urbanem razvoju Velenja odseva materialna, socialna in du-
hovna podoba mesta. To odraža urbana zasnova mladega mesta z zgrad-
bami in ureditvami, ki so plod vrednot slovenske arhitekture in politike 
iz šestdesetih in sedemdesetih let preteklega stoletja. 

Sodobne zgradbe v novem mestu so naselili priseljenci iz bližnjih in dalj-
nih agrarnih zaledij nekdanje skupne države. Alohtona in multikulturna 
struktura priseljencev je zaznamovala in oblikovala kulturno oz. duhovno 
podobo »mestnega« življenja. 

Obdobje nenehne rasti izkopa premoga in pretvorbe v električno energijo 
je v sedemdesetih in osemdesetih letih zaznamovalo izjemno poslabšana 
kakovost zraka, vode in vegetacije. Degradacija okolja je zaradi energet-
ske dejavnosti Velenja postala omejitveni dejavnik razvoja na lokalni (oži-
gi, poškodbe gozda), regionalni in meddržavni ravni. 

3 Slovenija (1991-2004) 
V devetdesetih letih sprejeti in izvedeni sanacijski ukrepi v rudniku, 
termoelektrarni (1994 zapiranje vodnega kroga), industriji in mestni in-
frastrukturi (ČN) se po desetletju kažejo v zaznavno izboljšani kakovosti 
življenjskega okolja. Razvojni programi v regiji vse bolj gradijo tudi na 
gospodarskem pomenu turizma, kar pred izvedbo okoljske sanacije v Ša-
leški dolini ni bilo mogoče. Velenje je z zgrajeno rekreacijsko-turistično 
infrastrukturo in ponudbo že nekaj časa tudi na turističnem zemljevidu 
Slovenije (Dobrodošli doma, STO, 2003). 

Šaleška dolina je z razvojem Velenja, ki je ostal pomemben steber v ener-
getskem sistemu samostojne države Slovenije (1/3 proizvedene elektrike) 
vzporedno razvijala proizvodno- industrijsko dejavnost predvsem na po-
dročju bele tehnike in elektronike (Gorenje) s poudarjeno preusmeritvijo 
na zahodne trge in globalne povezave. 

Gradbena dejavnost je dobila razvojno priložnost v povečanem investicij-
skem ciklusu v sanacijah okolja, gradnji povezovalnih sistemov in čistil-
nih naprav, avtocestnih povezav in nakupovalno-oskrbnih središč. 

V samostojni Sloveniji je Velenje in Šaleška dolina dober primer, da se 
z domačim znanjem in upravljanjem zmore pripraviti in izvesti tudi tako 
zahtevne projekte kot so sanacija največjih aktivnih premogovno-energet-
skih kompleksov. Izvedeni sanacijski programi za industrijo ter komunal-
no obremenitev so zaznavno prispevali k izboljšani kakovosti bivalnega 
okolja v mestu in na njegovem obrobju. 
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Gre za povsem novo storitveno dejavnost, ki presega klasični inženiring 
s pripravo »upravljavskih načrtov« (management plan) za vode, obvodni 
prostor in zrak. Pri njihovem nastajanju je pomembno tesno sodelovanje 
različnih deležnikov (lokalne skupnosti, povzročitelji/investitorji, uporab-
niki, civilna družba) in voden aktiven dialog v iskanju primernih skupnih 
rešitev. Osnova za to so bile aktivne povezave med premogovnikom, TEŠ 
in mestom Velenje za finančno, strokovno in tehnično izvedbo dogovor-
jenih rešitev. K celoviti vsebini in obliki so z raziskavami, strokovnimi 
podlagami, usmeritvami in priporočili odločilno pripomogli naravoslovci, 
tehniki in družboslovci, povezani v projektih inštituta za ekološke raz-
iskave. 

Skratka, gre za »velenjski know-how«, ki že ima zaznavne in merljive 
uspehe v sanaciji rudarske pokrajine, čeprav gre v osnovi za dolgotrajen 
in izrazito kompleksen proces. 

Zato bi kazalo ob tradicionalne velenjske gospodarske potenciale (Pre-
mogovnik Velenje, TEŠ, Gorenje) uvrstiti tudi novo »dejavnost« priprave 
upravljavskih načrtov sanacij degradiranih rudarsko-industrijskih pokra-
jin. Gre namreč za konjukturno storitev na trgu JV EU oz. Balkana, kar 
je nova in velika razvojna priložnost Velenja. 

Fotografija 1: Ljubno - kastni jez na Savinji. Tradicionalna tehnika urejanja voda z uporabo 
lesa in kamna je sprejemljiva. (Foto: M. Bricelj) 

4 Slovenija 2004 članica EU 

Slovenija je maja 2004 postala polnopravna članica EU in je zavezana iz-
vajati njen/naš pravni red. Enoten notranji trg je pri upoštevanju svobode 
prostega pretoka ljudi, kapitala, blaga ter storitev, temelj evropskega po-
vezovanja. Večanje konkurenčnosti držav članic je tudi velika priložnost 
za nove regionalne povezave. Slednje temeljijo zlasti na gospodarskem 
interesu, za to so potrebni konkretni čezmejni/regionalni projekti: njihova 
priprava in predvsem aktivno vodenje. 

Ima Savinjsko-šaleška regija v teh novih razmerah svojo razvojno pri-
ložnost? Zagotovo je ta priložnost v čezmejnem povezovanju industrije, 
širjenju trga in iskanju (cenejše) delovne sile. Gre za globalni trend v so-
dobni industrijski proizvodnji. 



Obstoječa gospodarska gibanja v SAŠA kažejo, da je po gospodarskih 
kazalcih v solidni sredini oz. na sedmem mestu med trinajstimi gospo-
darskimi regijami v Sloveniji. 

V strukturi gospodarstva še zmeraj prevladujejo predvsem velike druž-
be, premogovništvo in energetika pa že nekaj let znižujeta gospodarsko 
uspešnost regije (Avberšek, 2004). 

Izrazit primanjkljaj v gospodarski strukturi regije je nerazvitost terciarne-
ga sektorja. Področja storitev, izobraževanja in turizma so kljub velikim 
strukturnim spremembam v zadnjem desetletju (pre)slabo razvita. 

Zaradi ugotovljenih razvojnih trendov, ki se kažejo v zmanjševanju do-
nosnosti klasične energetike (pridobivanje elektrike s pretvorbo fosilnih 
goriv), je smiselno vlagati v njeno nadgradnjo: dejavnosti za razvoj, po-
sredovanje in izvedbo novih storitev in produktov. To področje obsega 
zasnove, priprave in izvedbe kompleksnih sanacij rudniško-industrijskih 
kompleksov v povezavi z urbanimi središči. Trg za projekte sanacij de-
gradiranih industrijskih območij je v JV Evropi velik, samo na območju 
nekdanje skupne države jih je več kot desetina. 

Gospodarstvo SAŠA regije ima v tem segmentu izjemno priložnost. Gre 
za izkušnjo iz polstoletnega poslovnega sodelovanja, vključno z ustvar-
janjem v multikulturnem okolju Velenja, reference z izvedenimi projekti 
sanacij ter izjemno poznavanje fizičnih in družbenih podrobnosti v regiji 
(od hidrogeoloških podlag, energetskih sistemov do urbanih problemov). 

Razdrobljeno in sektorsko znanje v SAŠA regiji potrebuje interdiscipli-
narno povezavo za pripravo in aktivno vodenje za nastop na trgu. Gre 
za izjemno priložnost in izziv Regionalni razvojni agenciji, ki ga lahko 
uresniči le z aktivnim sodelovanjem zainteresiranih ustanov. 

Fotografija 2: Tradicionalne tehnike rabe vode so združljive s sodobno rekreacijsko-
turistično dejavnostjo. (Foto: M. Bricelj) 
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5 Sklep 

Savinjsko-šaleška regija je doživela v zadnjih petdesetih letih izjemno fi-
zično in družbeno preobrazbo le v osrednjem delu porečja Pake - Šaleški 
dolini. Premogovništvo in energetika sta povzročila fizično preobrazbo 
pokrajine, ki je po obsegu primerljiva s posledicami ledeniške preobrazbe 
z nastankom jezerske pokrajine. Obdobje planskega gospodarstva s po-
udarkom na rasti proizvodnje elektrike in industrije je vključevalo tudi 
izgradnjo povsem novega mesta. To je povzročilo močno priseljevanje iz 
širšega zaledja nekdanje skupne države, kar se je odrazilo v specifični 
multikulturi nove rudarsko-industrijsko-urbane skupnosti. Močno degradi-
rano okolje Velenjske kotline je z izvedbo sanacijskih programov v deve-
desetih letih doživelo zaznavno izboljšanje. Ugrezninska jezera, vključena 
v urbani razvoj Velenja, predstavljajo nov razvojni potencial tudi za raz-
voj turizma, ki je v ohranjenem zaledju Savinjske doline v vzponu. 

Trženje projektov za izvedbo kompleksne sanacije rudarsko-industrijskih 
kompleksov v JV Evropi je izjemna poslovno - razvojna niša in priložnost 
Velenja. Tako za okrepitev storitveno-razvojnih dejavnosti v regiji kot za 
okrepljeno medregionalno sodelovanje. Posebno vlogo pri tem ima lahko 
Okvirni sporazum o Savskem bazenu, ki gradi na trajnostnem razvoju. 

Slika 1: Dvojnost regije se kaže tudi v hidrografskem omrežju. 
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Povzetek 

Prispevek uvodoma obravnava kratek pregled procesa vključevanja Republike Slo-
venije v Evropsko zvezo in sedanjega položaja Slovenije kot polnopravne članice 
EZ. Več kot desetletje razvojnih procesov, ki so potekali v Sloveniji v tem času, 
je tesno povezano z različnimi vsebinami, ki jih je narekoval proces vključevanja 
v EZ. Na tem mestu želimo opredeliti predvsem geografske razsežnosti tega pro-
cesa. Posebna pozornost je posvečena nekaterim družbeno geografskim vsebinam, 
kot so regionalni razvoj in regionalno planiranje, razvoj obmejnih območij, gospo-
darski razvoj, ki so bile izpostavljene predvsem v pred pristopnem obdobju ter 
pomenijo ključne vsebine tudi v prvem obdobju polnopravnega članstva Slovenije 
v EZ. Ob tem ne moremo mimo spremenjenega politično-geografskega položaja 
Slovenije, ki pa ga pogosto prekrivajo druge vsebine in tudi na tem mestu pred-
vsem opozarjamo na potrebo po vrednotenju teh sprememb oziroma njihovega 
vpliva na razvoj v prihodnosti. 

Področje regionalnega razvoja je z vidika geografskih vsebin eno od stičišč raz-
ličnih vsebin, ki jih prinaša članstvo Slovenije v EZ. Enoten notranji trg in štiri 
svoboščine - prost pretok blaga, kapitala, storitev in oseb, so temelj evropskega po-
vezovanja, ki eni strani krepijo povezanost držav članic, na drugi strani pa zaradi 
močne konkurence na evropskem trgu posredno vplivajo tudi na regionalne raz-
like v gospodarski razvitosti. Odprava teh razlik in skladen razvoj vseh delov EZ 
je glavni cilj regionalne (zdaj kohezijske) politike EZ, ki ni le unija držav, ampak 
tudi unija regij. Tako se ob načrtovanju regionalnega razvoja dotikamo teritori-
alno-upravne organiziranosti Republike Slovenije, ob kateri se odpira vprašanje 
geografije kot stroke, ki naj bi poznala odgovore glede števila in velikosti pokrajin 
v Sloveniji, s katerimi bomo zagotovili trajnostni vidik razvoja na vseh področjih, 
demografskem, socialnem, gospodarskem in ne nazadnje na okoljskem. 

Ključne besede: Slovenija, Evropska zveza, regionalni in prostorski razvoj, regio-
nalna politika 
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1 Uvod 

Vprašanje pripadnosti Slovenije Evropi vsaj z geografskega vidika nikoli 
ni bilo sporno. Kljub temu da predstavlja izrazito prehodno območje, je 
bilo ozemlje sedanje slovenske države, tudi v politično geografskem in 
predvsem zgodovinskem smislu do konca I. svetovne vojne tudi del evrop-
skih političnih tvorb. Po skoraj tri četrt stoletja obdobja, v katerem je po-
stala prepoznavna kot najbolj razviti del Balkana, je Republika Slovenija 
pričela ponovno pot političnega vključevanja v EU. Že od osamosvojitve 
dalje, je že od leta 1991 v svoji zunanji politiki dosledno poudarjala, da 
je vključitev v Evropsko unijo njena prednostna naloga, ker naj bi bil 
s članstvom neločljivo povezan optimalni dolgoročni razvoj slovenskega 
gospodarstva. Prvi pomemben mejnik je bil podpis pridružitvenega spo-
razuma 10. junija 1996 Evropski sporazum o pridružitvi (ESP) je stopil 
v veljavo 1. februarja 1999.1 Ker se je slovensko gospodarstvo v času 
tranzicije že pretežno izvozno usmerilo na trg Evropske unije, je podpis 
navedenega sporazuma pomenil tudi zavezo o popolni prilagoditvi pra-
vnega, ekonomskega in socialnega sistema merilom, ki veljajo v Evropski 
uniji. S tem so bili dani politično geografski okviri prihodnjega položaja 
Slovenije, ki se je potrdil s podpisom Pristopne pogodbe v juniju 2003 v 
Atenah in leto pozneje udejanjil z vstopom v polnopravno članstvo Slo-
venije v Evropsko unijo. 

V zadnjem desetletju smo se tako postopoma soočali s spremembami, ki 
jih je narekovala odločitev za vključitev v Evropsko unijo. Ves proces je 
bil podprt s posebnimi programi, ki so omogočili prenos potrebnih znanj 
in izkušenj iz nekdanje petnajsterice na države kandidatke. Za izvedbo 
teh programov pa je Evropska unija zagotavljala tudi večino potrebnih 
finančnih sredstev. 

Slovenija je v tem obdobju prejela le 2% od celotne vrednosti pomoči, 
ki jo je Evropska unija namenjala državam kandidatkam in je bila v pri-
merjavi z ostalimi kandidatkami prav skromna (Poljska 31%, Madžarska 
15%). V tem primeru smo bili prvič soočeni z geografskimi razsežnostmi 
Slovenije, saj se je pomoč Evropske unije delila glede na velikost države, 
število prebivalcev, stopnjo gospodarske razvitosti. Poleg teh kriterijev je 
pomembno vlogo igrala tudi absorpcijska sposobnost države za porabo 
odobrenih sredstev pomoči, na področju katere je Slovenija vsa leta do-
kazovala svojo učinkovitost, predvsem zaradi učinkovite koordinacije, 
ki je potekala v okviru Službe vlade za evropske zadeve. Tako je v ob-
ravnavanem obdobju Republika Slovenija s pomočjo evropskih donacij 
uresničila okrog 500 velikih in srednjih projektov ter preko 200 manjših 
projektov. (Benko 1999) 
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2 Programi predpristopne pomoči 

Proces vključevanja v Evropsko unijo se je začel že mnogo pred pod-
pisom pridružitvenega sporazuma, točneje 7. oktobra 1992 s podpisom 
Okvirnega sporazuma o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem 
in drugih oblikah sodelovanja, ki je Slovenijo pridružil, hkrati z baltskimi 
državami, trinajsterici držav prejemnic pomoči Phare2. Aktivnosti so pote-
kale v okviru treh področij, Nacionalnega programa, programa čezmejne-
ga sodelovanja (Phare CBC) in Multibeneficiary programa. Najobsežnejši 
je bil Nacionalni program (135 milijonov evrov), namenjen krepitvi insti-
tucij in javne uprave, usklajevanju zakonodaje in strukturnim reformam, 
dve tretjini sredstev tega programa pa sta bili namenjeni financiranju 
naložb s pomočjo posebnih skladov, oblikovanja pospeševalnih institucij 
in mrež ipd. Z vidika neposrednih učinkov na razvoj posameznih ob-
močij Slovenije je bil pomembnejši program Phare čezmejnega sodelo-
vanja (35 milijonov evrov), ki je v obmejnih območjih z Italijo, Avstrijo 
in Madžarsko omogočil pripravo strateških razvojnih dokumentov kot 
tudi uresničevanje številnih projektov izgradnje infrastrukture za boljše 
povezovanje obmejnih območij, razvoj malega gospodarstva, kmetijstva, 
turistične dejavnosti ter številne lokalne pobude, ki so omogočale tesnejše 
povezovanje prostora ob meji, ki naj bi postopoma izginila. V obdobju od 
leta 1992 do leta 1999 je Slovenija prejela več kot 240 milijonov evrov 
pomoči, katerim je bilo praviloma dodano do 25% lastnih sredstev iz pro-
računa Republike Slovenije oziroma posameznih občin. 

Z uveljavitvijo Evropskega sporazuma o pridružitvi je bila Sloveniji od-
prta možnost za sodelovanje v programih Skupnosti, medtem ko se je 
podpora programa Phare nadaljevala.3 

Slika 1: Območja predpristopnih programov EU v obdobju 1994-99 

Dodan pa je bil Posebni pripravljalni program, ki je bil izrecno name-
njen predstrukturni pomoči v smislu spodbujanja regionalnega razvoja 
in LSIF (Large Scale Infrastructure Facility) program, ki je bil namenjen 
predstrukturni pomoči na področju okolja in transporta oziroma izgradnji 
velikih infrastrukturnih objektov. 

Po letu 2000 je Slovenija na podlagi Pridružitvenega sporazuma pridobila 
pravico do pristopne pomoči, v okviru katere so bili dostopni programi 
PHARE, ISPA in SAPARD, ki so v obdobju do leta 2004 dosegali do 60 
milijonov evrov donacij letno. Med prednostnimi področji naložb je bila 
tudi ekonomska in socialna kohezija, ki naj bi omogočila odpravljanje 
razvojnega razkoraka med petnajsterico in državami kandidatkami, pred-
vsem z vidika BDP na prebivalca. 



Ponovna oživitev planiranja 
Izvajanje programov predpristopne pomoči je imelo številne posledice, ki 
so se na družbenogeografskem področju kazale predvsem v povečanem 
zanimanju za vprašanja razlik v razvitosti regij, naraščajočem pomenu 
regionalnega prostorskega načrtovanja , povečevanju pomena partnerstva 
v razvojnih procesih, zlasti v obmejnih območjih. Vključevanje v predpri-
stopne programe je temeljilo na načelu programiranja, ki je na nacionalni 
ravni omogočilo v letu 1999 pripravo Bele knjige o regionalnem razvoju 
kot predhodnice Strategije regionalnega razvoja Slovenije, sprejete leta 
2000. Priprava tega dokumenta je posredno pospešila tudi postopek spre-
jemanja Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je od 
prvega predloga v letu 1994 potreboval kar pet let do končnega sprejema 
v letu 1999. Med rezultate ponovno oživljenega planiranja lahko uvrstimo 
tudi Državni razvojni program 2001-2006 (DRP), ki je opredeljen kot dol-
goročni indikativni izvedbeni dokument Strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije 2001-2006, ki opredeljuje državne razvojne prioritete, programe 
in podprograme ter predstavlja izhodišče za odločanje o proračunskih 
prioritetah. 

Med razvojne prednostne naloge DRP 2001-2006 je bila uvrščena tudi 
krepitev skladnega regionalnega razvoja, ki naj omogoči doseganje viso-
kega življenjskega standarda in kakovosti življenja prebivalcev vseh slo-
venskih regij s pospeševanjem razvoja okolju prijaznega gospodarstva, z 
gospodarsko krepitvijo in dobro prometno povezavo regionalnih središč 
drugega reda ter z dvigom kategorije najpomembnejših slovenskih središč 
ter s pritegnitvijo in križanjem glavnih evropskih prometnih smeri. V tem 
okviru želi Slovenija zagotoviti doseganje naslednjih ciljev: (i) trajnosten, 
harmoničen in uravnotežen prostorski razvoj, ki omogoča zaustavitev 
naraščanja razlik v gospodarski, socialni, okoljski, kulturni, zdravstveni 
razvitosti in v razvojnih priložnostih na celotnem ozemlju; (ii) policen-
tričen razvoj poselitve, ki oblikuje kakovostne odnose med urbanim in 
podeželskim prostorom; (iii) preprečevanje nastajanja novih območij z 
razvojnimi problemi; (iv) enakomerno dostopnost do dobrin skupnega 
pomena in do znanja s poudarkom na učinkovitosti in intermodalnosti 
sodobne infrastrukture. 

Poleg dokumentov na državni ravni sta bili v obmejnem območju z Italijo 
in Avstrijo ob uvedbi programa Phare CBC pripravljeni strategiji razvoja 
obmejnih območij, ki sta nastali pod vodstvom tujih strokovnjakov in ob 
tesnem sodelovanju slovenskih raziskovalnih inštitutov ter predstavnikov 
lokalnih skupnosti. Specifičen položaj Pomurske regije kot obmejnega 
prostora na stiku države članice in dveh držav kandidatk je vodil v pri-
pravo skupne trilateralne razvojne strategije, katere vodilni cilj je bila 
ohranitev Goričkega in njegovih pokrajinskih značilnosti v okviru skup-
nega naravnega parka. Uvajanje načela programiranja, ki je sicer lastno 
strukturni ali regionalni politiki Evropske unije, se je deloma soočalo z 
negativnim odnosom do planiranja, kot neuspešnega pristopa za načrto-
vanje razvojnih procesov v preteklem družbenem sistemu. Uvajanje meto-
de SWOT analize in logičnega okvira (LFA) v pripravo programov razvoja 
posameznih območij je omogočilo uporabo rezultatov in baz znanja, ki 
izvirajo iz geografskih raziskav. 



4 Teritorialna členitev 

Slovenija se je že na začetku pogajanj o regionalnem razvoju soočala z 
dilemo o umestnosti teritorialne členitve, ki bi najbolje predstavila geo-
grafsko zaokrožena in funkcionalno povezana območja ter lokalno iden-
titeto, hkrati pa omogočila takšno razmejitev, ki bi Sloveniji dolgoročno 
omogočala črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Zaradi pro-
cesa uvajanja lokalne samouprave, ki se je omejil na ustanavljanje števil-
nih majhnih občin, brez pravega gospodarskega zaledja, so bili številni 
poskusi uvajanja pokrajin po načelu »od spodaj navzgor« obsojeni na ne-
uspeh. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je leta 1999 
uzakonil prostovoljno povezovanje občin v okvirih nekdanjih funkcijskih 
regij - gravitacijskih središč mezoregionalne ravni in omogočil postopno 
krepitev regionalne pripadnosti. Vendar je na določen način otežil obliko-
vanje večjih regionalnih enot, ki bi bile primerljive z evropskimi regijami 
na ravni NUTS-2. Tudi v letu 2000 sprejeta Statistična klasifikacija terito-
rialnih enot (Ur.l.RS 28/2000), ki je uvedla deset ravni statistične členitve 
teritorija v Republiki Sloveniji (SKTE 1 je raven države, SKTE 10 je raven 
popisnega okoliša) in je vpeljala na ravni SKTE 2, primerljivi z NUTS 2, 
razdelitev na dve regiji, Ljubljansko urbano regijo in Preostalo Slovenijo, 
je predstavljala preveč očitno umetno delitev slovenskega ozemlja, ki je 
Evropska komisija ni upoštevala. Tako je bila Slovenija prisiljena v po-
gajanjih sprejeti odločitev, da v prvem obdobju polnopravnega članstva 
v Evropski uniji predstavlja enovito regijo, ki še izpolnjuje kriterije za 
uvrstitev med območja Cilja 1, saj kot celota ni dosegala 75% ravni BDP 
po kriteriju kupne moči. 

Vprašanje uvajanja pokrajin, ki je bilo umaknjeno z dnevnega reda z 
odločitvami Državnega zbora v letu 2004, pa ponovno postaja aktualno 
zaradi pogajanj o novi finančni perspektivi Evropske unije za obdobje 
2007-2013. Slovenija bo tako morala v najkrajšem času doreči odločitev 
o številu regij, ki se v nekaterih dokumentih poimenujejo »kohezijske 
regije«, ki bodo v skladu s kriteriji Evropskega statističnega urada (regije 
ravni NUTS 2 naj ne bi imele manj kot 800.000 prebivalcev). V zaključku 
pogajanj si je Slovenija ohranila možnost, da do leta 2006 uveljavi regio-
nalno členitev, vendar prizadevanja vlade za uvedbo pokrajinske členitve, 
ki bi v veliki meri olajšala tudi uvajanje kohezijskih regij, zaenkrat niso 
bila uresničena. 

Med poskuse, ki so usmerjeni v uveljavitev teritorialne členitve na regi-
onalni ravni lahko uvrstimo tudi pravkar sprejeto Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije, ki med cilji prostorskega razvoja Slovenije navaja raz-
voj policentričnega urbanega sistema, v okviru katerega daje prednost 
razvoju petnajstih nacionalnih središč, ki jih predstavlja deset mest in pet 
somestij, ob tem pa kot središča mednarodnega pomena navaja samo tri: 
Ljubljano, Maribor in Koper. 
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5 Vpliv politik Evropske unije na regionalni in prostorski 
razvoj 
Predpostavka, da je enotni evropski trg ena od gonilnih sil razvoja v EU, 
ki se z vse bolj integrirano EU (Ekonomska in monetarna unija) še bolj 
krepi, postaja otipljiva resničnost tudi za nove države članice. Slovenija 
je sicer s sprejemom zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvo-
ja utemeljila načelo partnerstva, ki omogoča, da so država, regije, mesta 
in lokalne skupnosti že pričeli sodelovati na različnih področjih in ob-
likovali regionalne razvojne programe kot strateške razvojne dokumente. 
Regionalni razvojni programi so pripravljeni za vseh dvanajst statističnih 
regij v Republiki Sloveniji. Regije tekmujejo med seboj za pridobitev 
novih investicij na področju gospodarske dejavnosti, delovna mesta in 
infrastrukture. Podobni procesi potekajo tudi med regijami znotraj EU, 
kar v določenem smislu otežuje prizadevanja za utrditev gospodarskega 
in družbenega povezovanja EU ter doseganje gospodarske in socialne 
kohezije. 

Med najpomembnejše politike EU, ki izhajajo iz posameznih poglavij 
Ustanovne pogodbe EU, sodijo, politika konkurenčnosti, izgradnja trans-
evropskih omrežij (TEN), delovanje strukturnih skladov, skupna kmetijska 
politika (CAP), politika varstva okolja in politika na področju raziskova-
nja, tehnologije in razvoja. Poleg navedenih, ki so v pristojnosti Komisije 
EU, ima pomemben vpliv na regionalni razvoj tudi kreditna politika Ev-
ropske investicijske banke. V večini primerov navedene politike nimajo 
točno opredeljenih prostorskih učinkov. Prostorski učinek je namreč od-
visen od vrste ukrepov, ki so uporabljeni za doseganje posameznih ciljev, 
ti pa so lahko finančni (npr. regionalni in horizontalni strukturni ukre-
pi, subvencije, sektorske pomoči posameznim področjem dejavnosti, kot 
je na primer raziskovalna dejavnost), zakonodajni (pravila konkurence, 
okoljski standardi, državne pomoči ipd.) ali planski ( transevropska pro-
metna mreža, energetska omrežja ipd.). 

Strukturna ali kohezijska politika 

Da bi zmanjšala obstoječe razlike in zagotovila trajnostni in enakomerni 
razvoj vseh članic Evropske unije in predvsem vseh njenih regij, je Unija 
oblikovala svojo regionalno politiko, katere del so tudi strukturni in ko-
hezijski skladi. Regionalna politika Evropske unije skupaj s strukturnimi 
in kohezijskimi skladi predstavlja poglavitni instrument solidarnosti v 
EU, s pomočjo katerega članice EU prispevajo k skladnejšemu razvoju 
celotnega teritorija EU in premagovanju razvojnih razlik med regijami. 
Do sredstev iz skladov so upravičene tiste evropske regije, ki razvojno 
ne dosegajo povprečja Evropske unije in potrebujejo podporo za nasta-
nek konkurenčnega okolja, ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje 
izobraževanja za pridobitev kvalificirane delovne sile ter pospeševanje 
gospodarskega in socialnega razvoja. 

Da bi zmanjšali razvojne razlike, evropska komisija za izvajanje struktur-
ne politike porabi kar 35 odstotkov svojega letnega proračuna. Eno izmed 
načel delovanja skladov je dopolnjevanje sredstev, saj so sredstva iz teh 
skladov vedno dopolnilo k nacionalnim in lokalnim sredstvom, zagotov-
ljenim v posamezni državi. Slovenija bo v obdobju med 2004 in 2006 iz 
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strukturnega in kohezijskega sklada dobila nekaj več kot 457 milijonov 
evrov pomoči, od tega okoli 267 milijonov evrov iz strukturnih in 190 
milijonov evrov iz kohezijskega sklada. 

Osnova za črpanje sredstev iz strukturnih skladov je Enotni programski 
dokument 2004 -2006 (EPD), za črpanje iz kohezijskega sklada pa refe-
renčni okvir za področje okolja in prometa. Osnovni cilj EPD je poveča-
nje konkurenčnih sposobnosti Slovenije in gospodarska krepitev regij, ki 
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja zagotavlja skozi upoštevanje 
prostorske razmestitve posameznih projektov, saj je potrebno skozi EPD 
zagotoviti, da bodo imele sofinancirane aktivnosti ugodne učinke na 
blaginjo ljudi v vseh predelih Slovenije, pri čemer imajo prednost tiste 
slovenske regije, ki najbolj zaostajajo v razvoju in jih na podlagi indeksa 
razvojne ogroženosti razvrščamo med A in B regije. (Navodilo... Ur. l. RS, 
št.44/2001) 

Politika varstva konkurence 

Glavni integrativni element tržišč posameznih držav članic v okvir skup-
nega evropskega trga je politika varstva konkurence. Na ravni EU prepre-
čuje pojav kartelov in monopolni položaj podjetij, določa postopke prevze-
mov podjetij ter opredeljujejo okvire državnih pomoči. Ukrepi za varstvo 
konkurence pomembno vplivajo na prostorsko razmestitev gospodasrkih 
dejavnosti ter oblike trgovanja znotraj EU. Večja svoboda trgovanja tako 
na primer povečuje konkurenco med mesti in regijami v korist območij 
z boljšimi lokacijskimi pogoji. Politika varstva konkurence je oblikovana 
s ciljem zagotovitve ravnovesja med tržno učinkovitostjo oziroma konku-
renčnostjo posameznih področij dejavnosti ter cilji, ki izvirajo iz širšega 
javnega interesa. To je posebej vidno na področju telekomunikacijskih in 
poštnih storitev, kjer je sicer želena liberalizacija dopolnjena z ukrepi za 
zagotovitev pokritosti celotnega teritorija z osnovnimi storitvami. 

Najbolj očiten je prostorski vpliv državnih pomoči, ki so usmerjene v 
prestrukturiranje gospodarsko zaostajajočih območij, zlasti tistih s staro 
industrijo. Poseben vidik državnih pomoči so namreč regionalne državne 
pomoči, ki so vezane predvsem na območja s problemi v gospodarskem 
razvoju, opredeljenih s posebnimi kartami regionalnih državnih pomoči, 
s katerimi posamezne države članice določajo dopustno višino državne 
pomoči podjetjem v teh območjih. Razlike v dopustni višini med razvitimi 
in manj razvitimi območji ter politika Komisije, da koncentrira državne 
pomoči na najmanj razvite regije (območja Cilja 1), imajo močan vpliv na 
razvoj in konkurenčnost posameznih območij. V primeru Slovenije obsta-
jata dve območji z različno intenziteto državnih pomoči, in sicer Osred-
njeslovenska (Ljubljanska) statistična regija, kjer državne pomoči lahko 
dosežejo do 35% priznanih stroškov, ter ostala Slovenija, za katero velja 
najvišja dopustna, 40% meja državne pomoči. Na ta način je nekoliko 
razbremenjen pritisk na nadaljnjo koncentracijo gospodarskih dejavnosti 
v sicer najbolj razviti slovenski regiji. 
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Transevropska infrastruktur na omrežja (TEN) 

V skladu z Ustanovno pogodbo je Evropska skupnost dolžna zagotavljati 
delovanje in razvoj transevropskih infrastrukturnih omrežij na področju 
prometa, telekomunikacij in energetike, s čimer omogoča nemoteno delo-
vanje skupnega trga ter krepitev socialne in ekonomske kohezije. Povezo-
vanje državnih omrežij in dostop do transevropskih omrežij za periferna 
območja je poleg učinkovitega upravljanja posameznih sistemov, eden 
glavnih ciljev na področju infrastrukture. Policentrični koncept razvoja 
urbanih središč zahteva razvoj multimodalnih transportnih omrežij ter s 
tem posredno zahteva takšno prostorsko urejanje, ki ne zmanjšuje pro-
metne potrebe. Ob upoštevanju Agende Habitat (Carigrad,1996), ki je 
poudarila pomen načrtovanja takšnih prometnih in komunikacijskih si-
stemov, ki zmanjšujejo prometne potrebe ter s tem omogočajo varovanje 
neprecenljivih situacijskih naravnih virov, se zavemo izjemnega vpliva, ki 
ga ima izgradnja infrastrukturnih sistemov na prostorski razvoj. Primer 
Slovenije, kjer se srečujemo z neskladji v dostopnosti in razvitosti središč 
ter nenadzorovano suburbanizacijo, zahteva skrbno pretehtano načrtova-
nje prometnih koridorjev in jasno opredeljeno hierarhijo središč znotraj 
policentričnega urbanega sistema. 

Moderna telekomunikacijska sredstva in storitve lahko omogočijo pod-
poro razvoju v perifernih, zlasti hribovitih podeželskih območjih. Dostop-
nost sodobnih tehnologij in seznanjanje uporabnikov o njihovih pred-
nostih še ne daje pozitivnega učinka na regionalni razvoj odmaknjenih 
območij, kar opažamo tudi v Sloveniji. Uvajanje inovativnih storitev, kot 
so delo na daljavo, učenje na daljavo in elektronsko nakupovanje seveda 
zahteva dodatne spodbude, saj tržni razlogi usmerjajo tovrstne investicije 
v območja zgostitev, kjer so dobički največji. Kljub prizadevanjem pristoj-
nega resorja je uporaba teh omrežij predvsem vezana na urbana središča 
in njihovo neposredno zaledje, manj pa je posegla v podeželski prostor, 
kjer se z nekaj pilotnimi naselji preizkuša optimalnost potrebnih rešitev 
za ta prostor. Evropska skupnost zato namenja posebne spodbude za za-
gotavljanje dostopa do telekomunikacijskih omrežij in storitev, s katerimi 
bo omogočila enakovreden dostop območij, ki zaostajajo v razvoju, do 
sodobnih tehnologij. Ob tem ne smemo pozabiti na pomen in vlogo, ki ga 
ima izobraževanje uporabnikov za učinkovito uporabo novih storitev. 

Skupna kmetijska politika (CAP) 

Na primeru prve reforme skupne kmetijske politike, začete v letu 1992, 
ki je z opustitvijo 6 milijonov hektarjev obdelovalnih površin, ob uvedbi 
direktnih plačil, omogočila ohranitev konkurenčne produktivnosti evrop-
skega kmetijstva, se v največji meri kaže vpliv, ki ga lahko ima skupna 
kmetijska politika na nove države članice. Hkratno uveljavljanje strož-
jih ekoloških pogojev kmetovanja, z zniževanjem uporabe pesticidov in 
zmanjševanjem intenzivnosti živinoreje, podprto z ukrepi za sonaravno 
kmetovanje (bio kmetovanje) ter nadaljevanje globalizacijskih procesov v 
svetovni trgovini bo tudi v prihodnje povečevalo pritisk v smeri povečeva-
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nja produktivnosti v posameznih najprimernejših območjih za kmetijsko 
proizvodnjo. K temu bodo dodatno prispevale opazne klimatske spre-
membe, ki povečujejo tveganje kmetijske proizvodnje v dosedaj najbolj 
produktivnih območjih. Vsekakor se z razširitvijo EU povečuje konkuren-
ca agrarnih območij, kar bo nedvomno vplivalo na spremembe v struk-
turi posesti in rabe zemljišč v Sloveniji kot tudi na zmanjševanje obsega 
kmetijskih zemljišč. 

Zato vse bolj pomembne postajajo spodbude za razvoj podeželja, ki naj 
bi omogočile integracijo kmetijske politike v širši družbeni in gospodar-
ski okvir razvoja posameznih območij s promocijo in trženjem kvalitetnih 
proizvodov, turizma na kmetijah in ekološke sanacije kmetij. S tem naj bi 
se izognili negativnim učinkom, ki jih lahko povzroči opuščanje kmetova-
nja v izginjanju kulturne krajine. 

Okoljska politika 

Z Amsterdamsko pogodbo je Evropska unija posebej izpostavila pomen 
okoljskih vprašanj razvoja in potrebo po vključitvi okoljskih standardov v 
vse politike EU, s ciljem zagotavljanja uravnoteženega, sonaravnega, traj-
nostnega razvoja. Med nalogami je na področju okoljevarstvene politike 
Evropske skupnosti v ospredju navezava na prostorsko planiranje in še 
posebej na rabo zemljišč ter zaščito naravovarstvenih območij. S tem na-
menom je bil oblikovan projekt »Natura 2000«, ki naj omogoči določanje 
varovanih območij edinstvenih biotopov, zlasti gnezdišč ptic ter ogrože-
nih vrst flore in favne, ob spoštovanju socioekonomskih in regionalnih 
značilnosti ter zahtev po ohranitvi določenih tipov kulturne krajine. 

Prostorske vsebine skupnih evropskih politik v Evropi 25 

Najpogosteje uporabljani prostorski element je teritorialna opredelitev 
ter omejitev območij, ki so upravičena do prejemanja pomoči iz evrop-
skih strukturnih in kohezijskega sklada ter omejitev območij regionalnih 
državnih pomoči. Transevropska omrežja so drug značilen prostorski 
element, saj je prometna in energetska infrastruktura ena od najznačilnej-
ših sestavin grajenih struktur v prostoru. Podobno vlogo ima prostorska 
opredelitev naravovarstvenih območij ter značilnih habitatov v okviru 
projekta »Natura2000«. Najbolj značilna je uporaba prostorsko pogoje-
nega funkcionalnega povezovanja, da bi dosegali razvojne sinergije na 
področju varovanja okolja in oblikovanja izvirnih pobud v okviru razvoja 
mest, kulturne identitete ipd. 
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6 Regionalno povezovanje 
Republika Slovenija ima na različnih nivojih možnosti za nadaljnje so-
delovanje in povečanje razvojnih možnosti. Na področju čezmejnega so-
delovanja so odprte vse možnosti za tesnejše sodelovanje s slovensko 
manjšino v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Pri medregionalnem so-
delovanju se lahko opiramo na izkušnje sodelovanja znotraj Delovne 
skupnosti Alpe-Jadran, čeprav je ta v zadnjem desetletju zaradi znanih 
političnogeografskih sprememb izgubila prvotni pomen. V Evropi so ev-
roregije zelo različne po organizacijski strukturi, načinu financiranja, 
imajo tudi različen pravni status, kar odseva različno zakonodajo ter 
pristojnosti vanje vključenih partnerjev. Teoretične možnosti za obliko-
vanje evroregije, ki bi zajela del ali celotno slovensko ozemlje, presojajo 
nekateri avtorji v okviru naslednjih možnosti: čezmejna evroregija, ki bi 
lahko vključevala obmejna območja med Slovenijo, Italijo in Avstrijo; 
evroregija funkcionalnih mrež, širšega ozemlja, ki temelji na mreži vezi 
med podjetji in institucijami; makro evroregija, ki bi morala omogočati 
večjo razpoznavnost območju na evropski ravni. Poleg tega obstajajo tudi 
konkretne pobude, bodisi na lokalni kot na širše »nacionalni« ravni (tu se 
nanašamo predvsem na t.i. pobudo »Evroregija prihodnosti«ali»FutureEU-
region«. (Stoka 2004) 

Slika 2.: Slovenija v Evropi in območja mednarodnega sodelovanja 

(Vir: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), Ur.list RS, št. 76/04) 
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7 Sklep 

Geografske razsežnosti vključitve Slovenije v Evropsko unijo smo skušali 
predstaviti predvsem z vidika institucionalnih sprememb ter z njimi po-
vezanih politik, režimov in ukrepov, ki bodo vplivali na različne vidike 
razvoja Slovenije, njenih prebivalcev in njenih pokrajin. Geografiji kot 
vedi, kljub specializaciji in različnemu pomenu posameznih disciplin, v 
predhodno navedenih procesih ostaja trajna naloga spremljanja in ana-
liziranja vplivov, razlage procesov in nakazovanja možnih smeri razvoja, 
v družbi in pokrajini, pri tem pa mora svoj temelj graditi in prilagajati 
predvsem na področju izobraževanja in ozaveščanja prebivalstva o razno-
vrstnosti in povezanosti dejavnikov razvoja, ki Slovenijo v okviru Evrop-
ske unije lahko vodijo k uspešnemu uresničevanju kohezijskih ciljev in 
doseganju trajnostnega razvoja. 

Opombe 

1. Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo 
na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo 
v okviru evropske unije na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se 
spreminja evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in 
evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru evrop-
ske unije na drugi strani (mesp) objava v ur. listu: mp 13/97, 24/07/97 (stran 769) 

2. Program PHARE je nastal leta 1989 kot tehnična pomoč pri prestrukturiranju gospo-
darstva Poljske in Madžarske (Poland and Hungary Assistance to Restructuring Eco-
nomy) 

3. 1. maja 1999 je stopila v veljavo Odločba Pridružitvenega sveta ES in Slovenije o 
polnopravni vključitvi Slovenije v programe Socrates, Leonardo in Youth for Europe. 
Služba za programe EU (nacionalna agencija za Socrates in Leonardo) ter MOVIT 
(nacionalna agencija za Youth for Europe) sta v letošnjem letu zaključili pripravljalne 
aktivnosti za vstop v programe in se skupaj z izobraževalnimi organizacijami pri-
pravljata na izvajanje projektov in aktivnosti v programih, ki bodo izbrani v okviru 
razpisov. Prav tako je Slovenija na zasedanju Pridružitvenega sveta izrazila interes 
za sodelovanje v ostalih programih Skupnosti: Media (avdiovizualni program), Save 
(učinkovita raba energije), Health Promotion (informiranje in izobraževanje s podro-
čja zdravja), Combating Cancer (boj proti raku), AIDS prevention (preventiva na po-
dročju aidsa), Drug dependence (preventiva na področju odvisnosti od drog), Equal 
opportunities (Srednjeročni program Skupnosti za zagotavljanje enakih možnosti za 
ženske in moške), SME (večletni program za mala in srednja podjetja), Fiscalis (iz-
boljšanje sistema posredne obdavčitve) in Mattheaus (carine). Enako velja tudi za 5. 
okvirni program in Euratom. 
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Povzetek 

Čezmejno sodelovanje v Novi Evropi 
Učinke globalizacije v informacijski družbi lahko ponazorimo s ključnimi beseda-
mi kot so znanje, visoka tehnologija in kratki inovacijski cikli. Ti procesi močno 
pritiskajo na tradicionalno družbeno strukturo in politične institucije. Razširjena 
Evropska unija se na naštete zunanje učinke odziva s podsistemi, sodelovanjem 
in demokratizacijo, da zagotovi ne le ekonomsko, pač pa tudi socialno stabilnost. 
Kljub številnim različnim strukturnim in političnim pristopom je čezmejno sodelo-
vanje ena pomembnejših evropskih razvojnih možnosti. Čezmejna partnerstva so 
bila izziv že v devetdesetih letih, nova EU pa vzpodbuja nadaljnje regionalne in 
sektorske učinke vzdolž državnih meja. 

Najpomembnejša tveganja za obmejna območja so v zmanjševanju konkurenčnosti 
podjetij, neuravnoteženem trgu delovne sile, premeščanju podjetij in nadaljnjih 
usmeritvah investicijskih tokov v obstoječe aglomeracije. Zato se moramo osredo-
točiti na prednosti kot so: krepitev periferije z razvojem skupnih gospodarskih re-
gij, učinkovitejša raba infrastrukture in poslovno tehnoloških centrov, oblikovanje 
novega trga delovne sile in koriščenje novih tržnih potencialov. 

Razvoj v novi Evropi mora temeljiti na znanju, informacijah in predvsem za-
upanju, ki zmanjšuje ovire kot so: različni jeziki in pravni okviri, ter različne 
administracije in mentalitete. 

Ključne besede: čezmejno sodelovanje, razširjena Evropska unija, globalizacija, 
strukturna in regionalna politika, regionalni razvoj, razvoj obmejnih regij 

"The essential thing is to hold fast to the few fixed principles that have 
guided us since the beginning: gradually to create among Europeans the 
broadest common interest, served by common democratic institutions to 
which the necessary sovereignty has been delegated. This is the dynamic 
that has never ceased to operate, removing prejudice, doing away with 
frontiers, enlarging to continental scale, within a few years, the process 
that took centuries to form our ancient nations." 

(Monnet, J. 1976] 
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1 Structural and Regional Policy - the European 
Dimension 

Globalization and the enlargement of the European Union brought new 
dimensions into the development of Europe. Necessarily we have to cope 
with the effects of globalization, like 

� an increasing deregulation of the political influences to increase com-
petitiveness, 

� renovation of traditional structures and adaptation to new needs, 

� reduction of bureaucratic barriers, 

� increasing of flexibility and efficiency, 

� improvement of logistic frameworks by the creation of competitive-
friendly laws, 

� support for private investment and private actions by improved educa-
tion of people, etc. 

Concerning this global view and the increasing influence of globalization 
on nation states, more questions arise for federal structures, regions and 
communities: 

� How can we avoid increasing poverty? 

� How can we guarantee equal chances for our citizens? 

� How can we create new social networks? 

� How can we create not only economic but also social stability? 

Taking these aspects seriously, we have to think about two concepts, 
which seem to have lost its relevance in a global society: First, the ques-
tion of redistribution of resources and secondly the role of social val-
ues? 

European answers to these global developments are mainly reflecting 
democratic and participatory approaches. Subsidiarity and the involve-
ment of people to create a new stability in Europe by supporting a 
knowledge based society seems to be the adequate answer to many of 
these global tendencies. Besides EU Regional Policy instruments the Eu-
ropean Spatial Development Concept is supporting a sustainable develop-
ment of regions in Europe (Zimmermann, F. M. 1999). However, many 
questions remain open: 

Why is there a need for a European structural and regional policy? 

Europe has the task to reduce regional disparities. The prime goal is to 
improve the economic and social situation in different regions to sup-
port the integration of Europe. This goal is not only an advantage for 
underdeveloped regions but additionally has a great impact on strong 
economic regions. The basis of the structural and regional policy in the 
European Union goes with the following principles: 

� The principle of partnership 

� The principle of subsidiarity 
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� The transnational exchange of knowledge. 

What is the reason for assisting peripheral regions in times of 

globalization? 

The success of the European model is not only based on economic frame-
works. Initially within the European Union, the economic thinking was 
dominant but now integration is also based on social and ecological fac-
tors to create stability in Europe. The reduction of disparities not only 
develops new market potentials; it also forces the exchange of goods and 
services and creates a stable society by improving the infrastructure for 
the economy and by creating jobs. Finally, this politics stops migration 
and helps to avoid regional blight phenomena. 

There has ever been a structural change! Why don't we just trust the 

market mechanisms? 

Former structural changes lasted for generations, nowadays it takes only 
few years - the change to the information and communication society 
makes production independent from locations, from regions and na-
tion states. This creates new situations of competition, but processes of 
change also increase social problems and conflicts. Regional and local 
economies and societies are not able to react to these situations any more 
and to adapt to new frameworks on their own. 

Is the support of regional development not the task of individual 

countries? 

The EU activities are no substitution for activities of member states, they 
are in line with the European thinking of additionality, only 0.5 % of the 
European GDP is available for regional development, but 

� it can cross borders, 

� it can support the local governments, 

� in addition, it forces economic cohesion of the Union by partnership 
approaches. 

This policy is designed to create innovative and flexible economic re-
gions and social structures, as well as using natural using resources in 
a sustainable way. 

Is it possible to plan structural changes? What is the secret of successful 

structural policy? 

EU regional policies can be characterized as flexible reactions to new 
developments by partnerships with and within regions and the devel-
opment and implementation of projects within the regions by using lo-
cal initiatives and by supporting them through knowledge transfer and 
external financial support. In general, they take advantage of regional 
potentials to strengthen their ability of innovation and adaptation, to es-
tablish small and medium scale enterprise networks and by these means 
to create new jobs. Knowledge transfer also includes high investments 

56 



into quality and specialized training in peripheral regions. 

2 Glossary of Instruments 2000 to 2006 

The current measures to improve the situation in underprivileged regions 
in Europe are the following: 

� Structural programs in objective areas 
� Community initiatives, especially by pilot projects, studies, etc. 
� Specific programs and innovative actions. 

The basic financial funds for the period 2000-2006 are the 

� ERDF = European Regional Development Fund 
� ESF = European Social Fund 
� EAGGF = European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
� FIFG = Financial Instrument for Fisheries Guidance 

Additionally there is the Cohesion Fund that provides support to Greece, 
Portugal, Spain and Ireland to help financing projects in the field of 
environmental protection and trans-European transport networks as well 
as the ISPA, Phare and SAPARD program for the transitional support of 
former pre accession countries. For emergency, coordination and preven-
tion of different problems there is the Solidarity Fund. 

2.1 Objective Areas 

The regional and structural policy of the European Union is directed 
along three objective areas: 

Objective 1: Promoting the development and structural adjustment of 
regions whose development is lagging behind 
(1994-1999 objectives 1, 6) 

Objective 2: Converting of lagging regions and regions affected by 
industrial decline (1994-1999 objective 2, 5b) 

Objective 3: Development of human resources 
(1994-1999 objectives 3, 4) 

Tab.: Structural Funds budget 2000-2006 (in billions of euros, commitments at 1999 prices) 

Objective 
1 

Objective 
2 

Objective 

3 
INTERREG URBAN EQUAL LEADER Fisheries 

Cohesion 

Fund 
Total 

E U 15 137.800 2 2 . 0 4 0 2 4 . 0 5 0 4 .875 0 . 7 0 0 2 .850 2 .020 1.106 18 .000 213 .441 

E U + 1 0 13 .230 0 .120 0.110 0 . 4 2 0 0 . 0 0 0 0 . 2 2 0 0 . 0 0 0 0 .003 7.590 21 .693 

E U 2 5 151.030 22 .160 24 .160 5 .295 0 . 7 0 0 3 .070 2 . 0 2 0 1.109 2 5 . 5 9 0 235 .134 

Table 1 shows the distribution of support in Million Euro between 2000 and 2006 
according to the funding areas (European Commission 2005a). A map indicating the 
distribution of objective areas across Europe (25) can be downloaded from internet 
(European Commission 2004c). 

2.2 Community Initiatives 

Community Initiatives are based on special problem fields, targeted by 
the European Commission. With these programs, the European Union 
can follow its own goals and priorities in regional development. Com-
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munity initiatives are important because of the fact that they can cross 
national borders and enforce cross-border cooperation and the transna-
tional exchange of knowledge and information. Community initiatives 
are based on innovative concepts and are able to create new research 
results and development aspects. Their aim is also the inclusion of local 
actors and local stakeholders so that a special focus is laid on partner-
ship, bottom-up development, subsidiarity and integration. The first com-
munity initiatives date back to the year 1988 the current period covers 
the following topics: 

� Cross-border, transnational and inter-regional cooperation (INTERREG 
III, strand A,B,C) 

� Rural development (LEADER plus) 

� Sustainable development in troubled urban districts (URBAN II) 

� New transnational cooperation to fight all types of discrimination and 
inequality preventing access to employment (EQUAL) 

3 Cross-border cooperation - a great chance for Europe 

Cross-border cooperation and partnerships at the national and interna-
tional level have been the challenges of the 90ies. Especially the border 
areas have shown tremendous effects of the new cooperation in Europe 
and support needs to focus an internal border areas as well as areas 
along the external borders of the enlarged EU. There is no doubt about 
the fact that there are much more advantages and chances than disad-
vantages and risks if we take the development of Europe in a mid-and-
long-term perspective. 

What are the main risks? 

� There is a risk of a decreasing competitiveness of enterprises in bor-
der areas 

� There is a risk of inequalities at the labor market 

� There is a risk that enterprises move to locations outside the European 
Union to use 

location advantages 

� There is a risk of a shift of purchasing power, especially in the service 
sector 

� There is a risk of the shift of investments to cheap labor countries 

What are the main advantages? 

� There is a chance to create common cross-border economic and social 
regions (tourism-, cultural-, recreational regions) 

� There is a chance to improve the location factors by cross-border use 
of infrastructures 

� There is a chance to create cross-border technology and innovation 
centers 

� There is chance for completely new structures at the labor market 

� There are big chances for innovative entrepreneurs to use the advan-
tage of border areas as new market potentials. 
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According to current experiences of cross-border cooperation, there are 
six main prerequisites for success: 

(1) Cooperation has to be based on bottom-up developments and there 
has to be political consensus to secure cooperation by bilateral con-
tracts. 

(2) There has to be a cross-border organizational structure for example by 
modifying and applying the knowledge and the models of the Eure-
gios. They have to be adapted to the special needs of the cooperating 
regions. 

(3) The quality of cooperation depends on the quality of a bilateral de-
velopment concept and of the quality of the regional action plans and 
operational programs. 

(4) Cross-border cooperation has to have a state of the art project man-
agement. Permanent monitoring and evaluation of the projects and 
programs is as decisive as the financial management of all activities. 

(5) Finally yet importantly, conflict management is another important 
success factor in partnership orientated regional development. This 
is especially important because in cross-border areas language barri-
ers, different legal frameworks, different administrative organizations, 
different mentalities meet, and people cooperating have to cope with 
these aspects. 

(6) Therefore, information management and the internal and external 
marketing play a specific role in knowledge and information transfer 
to improve trust and to lower the barriers between border areas. 

The next period of regional and structural policy 
2007-2013 

After a rich debate launched by the Second Cohesion Report in Janu-
ary 2001, the publication of the Third Cohesion Report in 2004, and the 
work of the Cohesion Forum in May 2004, the Commission adopted the 
draft regulations for a next policy period 2007-2013 in July 2004. The 
legislative proposal shows five main regulations: 

� A general regulation, which fixes the main objectives and eligibility 
rules for interventions, for programming and for the management of 
the funds. 

� Three regulations (ERDF, ESF and the Cohesion Fund, which stimu-
late the arrangements specific to each fund. 

� A regulation on groupings of European trans-border cooperation, 
which creates a new cooperation tool available to regional and local 
organizations. 

The increase in disparities in the context of the enlarged EU leads to a 
concentration of the cohesion policy on three priorities: 

� The convergence of countries (GNI < 90% of the average) and regions 
(regional GDP < 75% of the average) and the regions concerned by the 
statistical effect, that is 33% of the population of the Union. 

� Regional competitiveness and employment: Reinforce attractiveness 
and ensure that socio-economic changes are anticipated in other re-
gions, without Community zoning 

� European territorial cooperation: Cross-border, trans-national and in-
ter-regional cooperation. 



The total budget for the cohesion policy 2007-2013 amounts € 336.1 bil-
lion (2000-2006: € 235.1 billion). For the convergence objective, including 
the special program for the outermost regions there will be 78 % or 264 
billion € available, for the regional competitiveness and employment objec-
tive 17.2 % or 579 billion € and for the European territorial cooperation 
objective a rest of 3.94 % or 13.2 billion €. 

Additionally the cohesion policy is re-oriented and is based on the priori-
ties of the European Union (Lisbon and Göteborg). This re-orientation is 
built around the 3 pillars of sustainable development, namely competitive-
ness by innovation, research, education and accessibility, employment and 
social inclusion as well as protection of the environment and risk preven-
tion. According to the experiences of the previous periods, the basics of 
the new period 2007-2013 will follow five general principles: 
� A more strategic approach based on the Union priorities 
� Budgetary and thematic concentration 
� Decentralized and territorial approach through greater responsibility for 

countries, regions and cities 
� Simplification of management methods 
� Proportionality and efficiency of control and monitoring 
Last but not least some new aspects about the European grouping of cross-
border cooperation: Based on the article 159 of the Treaty and with the 
aim to overcome existing obstacles hindering cross-border cooperation, a 
new legal instrument will be introduced to create European cooperative 
groupings. These will be invested with legal personality for the implemen-
tation of cooperation programs and based on an optional convention of 
participating regional, local and other public authorities (European Com-
mission 2004b). 

5 Instead of a summary - Some success factors 

Based on several international conferences and summer universities at 
the Institute of Geography and Regional Science, University of Graz, the 
final chapter will summarize some basic aspects for successful regional 
development (for details see: Zimmermann, F. M. and Janschitz, S. 2000, 
2001, 2002, 2004). 

What are the basics for successful regional development? 

Successful regions search and find their unique and individual strengths 
and place themselves within a niche in the European Union. All successful 
regions are based on sustainability meaning that the realization of the de-
velopment processes has to be regional and local oriented and sustainable 
around the 3 pillars of sustainability, economy, society, ecology. This also 
means that the bases for success are participatory approaches and engage-
ment by the local population, by entrepreneurs and decision makers. Proc-
esses have to be based on cooperation concepts as one-main-possibility to 
solve complex problems. Besides all cooperation concepts, there has to be 
competition meaning that regions should point at win-win situations and 
trust which is one of the main factors not only for cooperation but also for 
the creation of vice versa advantages. 

What are the main measures to be set in successful regions? 

One of the basic aspects is the creation of knowledge and information 
networks to bring new experiences into the region and to share experi-
ences with others. 
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This can support the creation of an innovative milieu, supported by re-
search, knowledge transfer and continuing education. The transfer of 
knowledge to the labor market is important to include all people into the 
development process, young people and old people, men and women and 
disadvantaged people. This will lead to a better orientation of the popula-
tion to the local labor market and will support the restructuring processes 
of small and medium scale enterprises by networking. These enterprises 
should not only wait for support but should use private public partnership 
models. Additionally in all European regions, there is a need to strengthen 
local identity and regional structures and to build on local and regional 
potentials and resources, using a "community building" strategy. 

What are the main organizational necessities for successful regional 
development? 

The creation of a regional organization, a kind of regional management 
or a task force or a working group is necessary to plan and implement 
projects efficiently and according to the needs of the local population. 
To get a wide acceptance of all the development plans there is a need 
for a regional discussion forum, a platform to improve the mutual under-
standing and to create trust in order to support the democratic approach 
in development. All these aspects are formed around personalities, these 
key persons have to have a high social competency and a high potential 
for conflict solving to combine the different interests of different target 
groups and to create an overall advantage for the region. These persons 
need to be supported by a cooperative and professional management 
process. Last but not least, the cooperation with research institutions is 
an important success factor in order to optimize the use of regional and 
local knowledge, mostly overseen so far. 
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Povzetek 

Zgornjesavinjska in Šaleška dolina pripadata porečju Savinje. Območje obeh regij 
je geološko zelo pestro sestavljeno, od popolnoma nepropustnih kamnin do krasa 
in aluvialnih prodnih akumulacij, ki vplivajo tudi na obnašanje pretokov voda. 
Poleg tega je na področju Šaleške doline zelo velik »lokalni« vpliv človeka na 
tekočo vodo. 

Na obeh območjih državni hidrološki monitoring količin zajema deset vodomer-
nih postaj, od teh šest z nizom podatkov vse od šestdesetih let naprej. Članek 
obravnava predvsem pretoke rek v tem obdobju, njihove značilnosti, spremembe v 
pretočnih režimih in trende kot posledica spreminjanja podnebja in antropogenih 
vplivov. 

Na postajah so ugotovljeni nekateri statistično značilni linearni trendi srednjih 
nizkih (Qnp), povprečnih letnih (Qs) in srednjih visokih pretokov (Qvp), nazornej-
šo informacijo o gibanju pretokov pa podajo Lowessove prilagojene krivulje. 

V članku smo analizirali spremembe pretočnih režimov med dolgoletnim obdo-
bjem 1961-90 in obdobjem 1991-2000, ter sintetizirali skupne ugotovitve. V največji 
meri je bila ugotovljena odvisnost pretokov od reliefa (nadmorska višina, strmina) 
oz. močna povezanost s temperaturami, velik pomen na pretočni režim Pake in 
Velunje pa imajo tudi antropogeni dejavniki. Analiza izbranih padavinskih postaj 
nam izkazuje, da na spremembe pretočnih režimov najbolj vpliva sprememba v 
obliki padavin (sneg in dež) in evapotranspiraciji, kar je v devetdesetih letih pri-
vedlo do sprememb tipov pretočnih režimov, ki so opisane v članku. 

Ključne besede: hidrogeografija, pretočni režimi, Zgornja Savinjska dolina, Šale-
ška dolina, porečje Savinje, porečje Pake 

Abstract 

Zgornjesavinjska and Šaleška valleys are a part of river Savinja watershed area. 
Hydrogeologically these two valleys are very heterogenous, varying from totally 
impermeable rocks, carstic rocks and up to alluvial accumulations near the rivers. 
Geological formations have great impact on river flow regimes, but besides also 
the anthropogenic »local« impacts in Šaleška valley are very well seen. 
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Out of ten water gauging stations in both valleys, the state hydrological monitor-
ing counts six locations with monitoring period since 1960's. The main stream 
of the article goes to river flows in period after 1960, the characteristics, the 
river flow changes and trends as a consequence of climatic changes and social 
impacts. 

On water gauging stations we discovered some statistically important trends of 
annual average low (Qnp), average middle (Qs) and average high flows (Qvp), but 
visually better information we can get out of Lowwess curves. 

The article analyses the river flow changes between two periods, the WMO refer-
ence period 1961-90 and the period 1991-2000. The synthetic ascertainments con-
firmed great flow dependence from relief (elevation and slope steepness), actually 
the decreasing average temperatures with height. On rivers Paka and Velunja 
also very high human impacts on the river flows are observed. The precipitation 
analysis shows that the precipitation type (snow and rain) and evapotranspiration 
have the major impact also for river flow changes, which caused in period 1991-
2000 the actual changes in the type of river flow regimes. 

Key words: hydrogeography, river flow regime, Zgornjesavinjska valley, Šaleška 
valley, Savinja watershed, Paka watershed 

1 Uvod 

1.1 Državni hidrološki monitoring 

V Agenciji RS za okolje spremljamo hidrološke razmere površinskih voda 
na območju Šaleške in Zgornjesavinjske doline na desetih lokacijah, na 
šestih vodomernih postajah pa imamo niz podatkov z začetkom najkasne-
je leta 1959. Na Savinji sta to postaji Solčava in Nazarje (dolvodno od pri-
toka Drete), na Lučnici v Lučah, na Dreti v Krašah in v Šoštanju na Paki 
in Velunji (preglednica 1, slika 1). Analizirali smo podatke po letu 1961. 

Območje (bolje rečeno hidrografsko zaledje), ki ga pokrivajo izbrane po-
staje zajema vzhodni del Kamniško Savinjskih Alp, Karavank, dele pripa-
dajočih predalpskih pokrajin (Paški Kozjak, Graška gora) in jugozahodne 
predele Pohorja. Zaradi nepopolnih nizov nismo uporabili podatkov z 
vodomernih postaj Savinja - Letuš, Paka - Rečica, Paka - Velenje in 
Velunja - Gaberke. 

Preglednica 1: Osnovni podatki o vodomernih postajah z dolgolenim nizom 

šifra VP vodotok zaledje (km2) kota »0« začetek 

6020 Solčava Savinja 63,7 636,011 1949 

6060 Nazarje Savinja 457,3 336,97 1926 

6220 Luče Lučnica 57,5 510,125 1954 

6240 Kraše Dreta 100,84 368,642 1958 

6300 Šoštanj Paka 131,2 352,983 1956 

6420 Šoštanj Velunja umetna jezera 361,872 1956 

Vir: ARSO, 2004a 
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Oprema vodomernih postaj je različna. V Solčavi, Nazarjah, na Paki je 
vse obdobje spremljanih let limnigraf, v Lučah vse od začetka opazujemo 
vodomer, na Velunji pa je bil najprej limnigraf, po letu 1985 pa opazuje-
mo vrednosti na vodomerni lati. 

Slika 1: Izbrane vodomerne postaje z razvodnicami (vir: ARSO, 2004a) 

1.2 Hidrogeografski pregled 

Zgornjesavinjska in Šaleška dolina s svojimi vodami pripadata porečju 
naše največje reke, reke Save, in s tem povodju Črnega morja. Odtočni 
količniki v Zgornjesavinjski dolini so med 60 - 70 %, v Šaleški pa so 
nižji, med 45 in 60 % (Kolbezen in sod., 1998, 37). Vzroke za takšno raz-
poreditev lahko iščemo v reliefu (preglednica 2), kamninah ((preglednica 
3) in podnebju. Pregled pokrovnosti tal kaže, da prevladujejo v Zgornje-
savinjski dolini gozdnate površine, pašniki in druge kmetijske površine pa 
so omejeni na dolinske predele oz. uravnave. V zaledju Šaleških postaj pa 
je pokritost z gozdom in kmetijskimi površinami že približno enaka, kar 
nekaj pa pripada tudi urbanim umetnim površinam. V zahodnih Kamni-
ško Savinjskih Alpah in na Menini prevladuje kras oz. kamnine z visoko 
razpoklinsko poroznostjo, območje med Velikim Rogatcem in Smrekov-
cem sestavljajo malo/ne propustne kamenine, po dolinah pa se pojavljajo 
aluvialni nanosi. Zaledja sestavljajo hidrogeološko različni tipi kamnin. 

Preglednica 2: Osnovne reliefne značilnosti zaledij vodomernih postaj v metrih 

VP vodotok min max povprečje mediana 

Solčava Savinja 638 2380 1230,1 1198 

Nazarje Savinja 338 2380 949,7 908 

Luče Lučnica 516 2095 1170,7 1144 

Kraše Dreta 367 1537 788,8 736 

Šoštanj Paka 352 1450 647,2 636 

Šoštanj Velunja 358 1218 672,4 661 

Vir: GURS, 2002 
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Preglednica 3: Deleži tipov hidrogeoloških značilnosti po zaledjih vodomernih postaj 

Solčava Nazarje Luče Kraše Paka Velunja 

Akvitard (majhna izdatnost) 20 9 5 10 32 36 

Akviklud, akvifob (»brez«) 0 32 17 38 30 55 

Kraško-razpoklinska poroznost 38 39 71 38 15 2 

Razpoklinska poroznost 34 12 5 3 12 0 

Medzrnska poroznost 8 8 2 12 10 7 

Vir: GeoZRS, 2003a 

Slika 2: Hidrogeološke značilnosti in območja porečij (Vir: GeoZRS, 2003a) 

Vodonosnik z medzrnsko poroznostjo 

Vodonosniki s kraško-razpokl. porozn. 

Vodonosniki z razpoki, porozn. 

Plasti z medzrn. ali razpoki, poroznostjo 

Plasti z zelo nizko učinkovito poroznostjo 

Slika 3: Infiltracija (Vir: GeoZRS, 2003b) 

Zaledje Drete zajema 40% kraških kamnin, ki so skoncentirane na juž-
nem delu porečja, na Menini. Skoraj polovica je kamnin z majhno vodno 
prepustnostjo. Formacij z medzrnsko poroznostjo, ki pripada večinoma 
aluvialnim nanosom Drete, je 12%. Posledica geološke sestave je tudi in-
filtracija, ki je največja prav na območju Menine. 
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Lučnica ima v zaledju dobrih 70 % površine zakraselih kamnin, ostala po-
vršina pa v večini pripada geološkim formacijam z majhnimi izdatnostmi 
vode. Infiltracija vode je največja na območju kraških kamnin. 

Vodozbirno območje Savinje v Nazarjah je največje in zato zelo hete-
rogeno. Največji del površine še vedno odpade na kraško razpoklinske 
vodonosne kamnine, skoraj 40 %, ki prevladujejo v zahodnem, južnem in 
jugovzhodnem delu območja. Osrednji del tvorijo za vodo praktično ne-
prepustne kamnine (območje Smrekovca), ki zajemajo dobrih 32 % povr-
šine. Maloprepustne kamnine tvorijo še nadaljnih 9 % površja, formacije 
z razpoklinsko nekraško značilnostjo pa 12 %. Preostalo desetino zajema-
jo aluvialni nanosi rek. Infiltracija je spet največja na razpoklinskih in 
medzrnskih plasteh, najmanjša pa na neprepustnih kamninah. 

Savinja pri Solčavi ima v vodozbirnem zaledju 20% površja z nizko infil-
tracijsko zmožnostjo, kar preko 70 % pa je zaledja z razpoklinskim tipom 
poroznosti, od tega skoraj 40 % kraške. Dobrih 5 % predstavljajo aluvial-
ni nanosi z medzrnsko poroznostjo. Infiltracija je zato na štirih petinah 
območja zelo velika. 

Zaledje postaje Paka - Šoštanj pokrivajo preko 60 % kamnine z zelo majh-
no poroznostjo, kjer je infiltracija minimalna in površinski odtok hiter. 
Desetino površine predstavljajo aluvialni nanosi, tretjino pa kamnine z 
razpoklinsko poroznostjo, med katerimi je krasa za 15 % vse površine. 

Velunja ima v svojem porečju preko 90% kamnin z nizko oz. majhno 
poroznostjo, kar kaže na hiter odtok in majhno možnost infiltracije po-
vršinske vode v podzemne. 

2 Trendi pretokov 

Preglednica 4: Kazalec linearnega trenda po posameznih postajah in pretokih 

QNP QSR QVP 

6020 Pearsonov koeficient -0,468 -0,230 0,179 

Savinja Zaupanje (2 smerno) 0,003 0,164 0,283 

Solčava N 38 38 38 

6060 Pearsonov koeficient -0,364 -0,229 0,110 

Savinja Zaupanje (2 smerno) 0,021 0,156 0,499 

Nazarje N 40 40 40 

6220 Pearsonov koeficient -0,037 -0,243 -0,103 

Lučnica Zaupanje (2 smerno) 0,834 0,167 0,563 

Luče N 34 34 34 

6240 Pearsonov koeficient -0,339 -0,327 -0,240 

Dreta Zaupanje (2 smerno) 0,032 0,039 0,136 

Kraše N 40 40 40 

6300 Pearsonov koeficient -0,130 -0,297 -0,090 

Paka Zaupanje (2 smerno) 0,431 0,066 0,588 

Šoštanj N 39 39 39 

6420 Pearsonov koeficient -0,861 -0,741 -0,485 

Velunja Zaupanje (2 smerno) 0,000 0,000 0,003 

Šoštanj N 36 36 36 
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2.1 Nizki letni pretoki 

Povprečni nizki letni pretoki se na vseh vodomernih postajah zmanjšu-
jejo. Na to kaže Pearsonov koeficient korelacije s časovno vrsto, ki je 
povsod negativen. Dvosmerni test zaupnosti kaže na statistično zaupnost 
linearnega trenda nad 95% na Savinji v Solčavi in Nazarjah, na Dreti v 
Krašah in na Velunji pri Šoštanju. Velunja pri Šoštanju izkazuje izrazit 
umetni vpliv minimalnega nizkega izpusta vode iz Družmirskega jezera 
po koncu sedemdesetih let, zato je linearna korelacija visoka. Savinja v 
Solčavi kaže na zmerno korelacijo, v Nazarjah in v Krašah pa je izkazan 
nizek linearni trend (Sagadin, 2003, 122). Statistično neznačilen linearni 
trend ima Paka v Šoštanju, kjer so povprečni nizki pretoki v popolnem 
»raztrosu« (stat. pomembnost 43%) ter Lučnica v Lučah (stat. pomemb-
nost 83%), kjer pa je z analizo Lowess-ove metode prilagoditve krivulje 
(75 % točk) porast srednjih nizkih voda po letu 1985 (slika 4). Spremem-
bo v trendu je opaziti tudi na vseh preostalih lokacijah z izjemo Velunje, 
kjer je zaznati bodisi celo rahlo povišanje nizkih voda bodisi manjši upad 
bodisi »ustalitev«. Negativne vrednosti koeficienta relacije pri statistično 
pomembnih podatkih so med -0,861 in -0,339 (preglednica 4). 

Slika 4: Razsevni diagrami povprečnih nizkih pretokov (Qnp) in Lowessove linije 

2.2 Srednji letni pretoki 

Pearsonovi koeficienti povprečnih letnih pretokov kažejo povsod na pa-
danje pretokov, vendar pa statistično pomemben linearni trend izkazujeta 
samo Dreta v Krašah in Velunja v Šoštanju (preglednica 4). Razlog za Ve-
lunjo nam je znan že iz prejšnjega odstavka, odtod tudi visoka korelacija, 
v Krašah pa je zaznati nizko negativno korelacijo (Sagadin, 2003, 122). 
Linije Lowess-ove metode prilagoditve krivulje (75 % točk) povsod kažejo 
na padanje pretokov, ki pa se med leti 1975 - 85 spremeni oz. ustali, le 
Lučnici se pretok zmanjšuje (slika 5). Značilen trend upadanja kaže torej 
le Dreta v Krašah, pa tudi Paka pri Šoštanju ima samo 6,6 % neznačilen 
trend. Druge vodomerne postaje izkazujejo nepomembno linearno zvezo 
z okrog 16 % nezaupanja (preglednica 4). 
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Slika 5: Razsevni diagrami povprečnih letnih pretokov (Qvp) in Lowessove linije 

2.3 Visoki letni pretoki 

Splošno znano je, da z večanjem pretoka raste tudi variabilnost, zato pri 
povprečnih letnih visokih vodah ni zaznati nobenega statistično značilne-
ga linearnega trenda (preglednica 4). Izjema je spet seveda Velunja, kjer 
jezero in zapornice blažijo ekstreme. Edina smiselna sinteza podatkov je, 
da pogledamo vsako postajo posebej z Lowess-ovo linijo. Visoke vode v 
Solčavi so bile v porastu vse do srede osemdesetih let, potem pa se linija 
prevesi v minimalno upadanje. Prvi pritok Savinje - Lučnica, kaže na sta-
len upad, ki pa je zelo zelo neznačilen, enako se kaže na Dreti in na Paki, 
kjer se konec sedemdesetih linija ustali. Drugačno sliko kaže Savinja v Na-
zarjah, kjer lahko ugotovimo, da je po letu 1980 linija v porastu (slika 6). 

Slika 6: Razsevni diagrami povprečnih visokih pretokov (Qvp) in Lowessove linije 

Sintezni pregled nam pove, da gre pri nizkih pretokih za večinoma sta-
tistično značilne padajoče trende. Tudi pri povprečnih vodah bi lahko 
govorili o trendu manjšanja pretočnosti rek, medtem ko pri visokih vodah 
o linearnem trendu ne moremo govoriti. 
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3 Pretočni režimi 
Rečni pretočni režim opisuje povprečno sezonsko obnašanje pretoka reke 
(Krasovskaia, 2000, 1), ki ga ugotavljamo s Pardejevimi pretočnimi koe-
ficienti (kratica v članku »pk«). Spreminjajo se v odvisnosti od količine 
vode, padavin, temperature tal in drugih klimatskih dejavnikov (Stream-
flow , 2003, 1; Braun, 2002), pa tudi zaradi umetnih vplivov (Hrvatin, 
1998, 81). Pretočni režim je torej rezultat geografskih značilnosti porečja 
in podnebne dinamike. Glavna sila pri spremembah pretočnih režimov 
je klima (spremenljivost), kajti relief kot drugi najpomembnejši dejavnik 
režima je konstanta (Frantar, 2003, 133), kot sestavni del klime pa ima v 
zmerno toplem pasu največji vpliv na pretočni režim temperatura. Zaradi 
zgoraj omenjenih dejavnikov vpliva pretočni režim spada med hidrolo-
ško - nevihtne indikatorje klimatskih sprememb (Houghton et al, 2001). 
Vpliv spremenljivosti klime in s tem posledično pretočnih režimov je bil 
ugotovljen že na reki Savi, kjer so se pokazale precejšnje spremembe 
med obdobjem 1961-90 in 1991-2000 (Frantar, 2003, 136). Kako je na ob-
močju Zgornjesavinjske in Šaleške doline bomo pogledali v nadaljevanju 
članka. 

Slika 7: Pretočni režimi na vodomernih postajah v referenčnem in izbranem obdobju 

Paka Šoštanj 

Velunja Šoštanj 
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Savinja Solčava 

Savinja Nazarje 

Lučnica - Luče 

Dreta Kraše 
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Po dosedanjih raziskavah pretočnih režimov v Sloveniji po Steletovi pre-
točni režim Savinje pri Nazarjah spada med pluvio nivalni tip z zmerno-
mediteranskim poudarkom (Pristov, 1987). Bat in Kolbezen uvrščata Savi-
njo (io pritoka Drete v snežno dežni tip, vse ostale v članku obravnavane 
lokacije pa imajo dežno snežni tip (Kolbezen in sod., 1998, 28). Hrvatin 
uvršča Savinjo v Solčavi v alpski visokogorski snežno dežni režim, Savi-
njo pri Nazarjah v alpski sredogorski snežno dežni režim, Pako in Dreto 
pa v alpski dežno snežni režim (Hrvatin, 1998, 86). 

3.1 Obdobje 1961 - 1990 

Hierarhično razvrščanje na osnovi Wardove metode nam pokaže, da gre 
za dokaj podobne pretočne režime, saj je povezanost med postajami ve-
lika. Razdalja povezovanja med dvema oblikovanima skupinama je samo 
3,5. Prva skupina zajema Velunjo, Pako in Dreto, ki imajo svoja zaledja v 
gorskem svetu, druga skupina pa zajema Savinjo in Lučnico, katerih za-
ledja segajo tudi v visokogorska območja - geografsko se že pri pretočnih 
režimih loči Zgornjo Savinjsko dolino od Šaleške doline. Pretočni režimi 
tega območja so v dolgoletnem referenčnem obdobju 1961-1990 izkazova-
li na postajah naslednje značilnosti: 

Za pretočne režime na vseh lokacija velja, da imajo primarni višek spo-
mladi (aprila in maja), sekundarnega pa jeseni v novembru kot posledica 
jesenskega deževja. Že decembra se začne obdobje zmanjšanih pretokov, 
ki doseže najnižje vrednosti januarja oz. februarja (snežni zadržek). Na 
območju postaj s prevladujočim visokogorskim zaledjem (na Savinji ter 
Lučnici) to velja za primarni višek, na območju lokacij z gorskim zaled-
jem pa za sekundarni nižek. Naslednji nižek je poleti in povsod nastopa 
naj izraziteje v avgustu. 

Alpski visokogorski snežno dežni tip imajo vodotoki v Zgornji Savinjski 
dolini. Primarni pomladanski višek je maja oz. aprila. Če bi bila loka-
cija VP Nazarje gorvodno od pritoka Drete, bi bil tudi tu višek v maju, 
kar kaže na vir vode s taljenjem visokogorskega snega. Spomladi doseže 
višek vrednosti okrog 1,5 letnega povprečja, jeseni pa okrog 1,3. Primar-
ni nižek (pk od 0,6 do 0,7) je posledica zimske retinence in je torej v 
zimskih mesecih (december - februar), drugotni nižek pa je poleti ne kot 
posledica manjše količine padavin, ampak kot posledica povečane evapo-
transpiracije (pk od 0,65 do 0,75). 

Alpski sredogorski dežno snežni tip imajo Dreta, Paka in Velunja. Zimski 
pretoki so v primerjavi s prvo skupino večji (pk od 0,8 do 0,9) in »pov-
zročijo« sekundarni nižek. Pomladanske visoke vode so nižje, vendar še 
vedno povzročajo primarni višek (pk od 1,35 do 1,5) v aprilu (taljenje sre-
dogorskega snega). Primarni nižek povzročajo poletne visoke temperature 
in izhlapevanje (pk od 0,6 do 0,7), sekundarni nižek pa je v novembru 
posledica padavin (med 1,2 in 1,3). Glede na prvo skupino snežno dež-
nega režima je tu opaziti manjše letno nihanje pretokov. 

3.2 Obdobje 1991 - 2000 

V obdobju po letu 1991 pri vseh vodomernih postajah opazimo pove-
čanje pretočnega koeficienta v poznojesenskih mesecih in zmanjšanje 
pretočnih koeficientov od februarja do julija. Izrazito povečanje pretoka 
v poznojesenskih mesecih zaradi višjih temperatur lahko pripišemo več-
jemu odtoku jeseni kot posledici naraščanja temperatur, saj zaradi več-
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anja letnega deleža dežja oktobra in novembra voda lahko v visokogorju 
nezadržano odteče (Braun, 2002, str. 3). Večja količina odtoka v jeseni 
pa povzroča spremembo celega pretočnega režima, kjer se zaradi tega 
spremeni razmerje odtoka v posameznih mesecih (posledično upad po-
mladanskega koeficienta). Poleg tega povsod opazimo, da je avgustovski 
nižek izrazitejši kot v prejšnjem obdobju. 

Hierarhično razvrščanje v skupine da enake skupine kot prejšnje obdo-
bje, le da sta skupini še malce manj povezani - razdalja povezovanja je 
nekaj nad 4, same postaje v skupinah pa so zelo močno povezane. 

Skupina visokogorskega tipa je zgubila moč »snežnosti« v režimu. Manj-
ša količina pomladanskega dežja in manj snežnega zadržka je pustilo 
posledico v prehodu primarnega pomladanskega viška v sekundarnega. 
Jesensko povečanje padavin, zlasti dežja in s tem odtoka, pa je povzro-
čilo nastanek primarnega viška jeseni, novembra. Jesenski višek traja od 
oktobra pa vse do decembra in ima zelo visoke vrednosti med 1,9 in 
2,5 (prej 1,3), pomladanski sekundarni višek pa je močno znižan z vred-
nostmi med 1,15 in 1,3 (prej 1,5). Oba nižka sta postala bolj ekstremna, 
primarni pa je še vedno posledica snežne retinence in majhne količine 
padavin pozimi. Sekundarni nižek ostaja kot posledica povečane evapo-
transpiracije v avgustu. Režim na rekah Zgornjesavinjske doline je torej 
dežno snežni. 

V sredogorju je sprememb manj (v tipu pretočnih režimov). Pretočni 
režim ostaja dežno snežni, vendar s povečano variabilnostjo. Opazimo 
lahko, da je podpovprečna voda praktično vse od januarja do septembra. 
Nad povprečje izstopa le še april pri Dreti. Umetni vpliv Velunje (jezera 
in zapornice) se močno odraža tudi na Paki v Šoštanju, zato je o narav-
nem režimu praktično nemogoče govoriti. 

4 Padavine 

Analiza v članku ni zajela poglobljene analize padavin, iz predstavljenih 
grafov pa lahko razberemo, da se je v primerjavi zadnjega desetletja 1991 
- 2000 in dolgoletnega povprečja 1961 - 90 delno spremenil padavinski 
režim. V zadnjem desetletju je namreč mesečno v povprečju padlo manj 
padavin od januarja pa vse do septembra, v oktobru, novembru in decem-
bru pa je količina padavin v zadnjem desetletju v povprečju višja kot v 
dolgoletnem primerjalnem obdobju. Večja količina padavin jeseni skupaj 
z zvišanjem temperature zaradi zmanjšanja snežnega zadržka vode pov-
zroča pri vseh obravnavanih rekah glavni višek pretokov v pozni jeseni. 
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Slika 8: Količina padavin na izbranih meteoroloških postajah v referenčnem obdobju 1961 
- 1990 in v desetletju 1991 - 2000 (Vir: ARSO, 2004c) 

Solčava - 658 m 

Mozirje - 347 m 

Velenje - 420 m 
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Sklep 

Sklepne ugotovitve analize trendov specifičnih pretokov in pretočnih re-
žimov lahko povzamemo takole: 

• Trendi nizkih srednjih pretokov so na večini postaj linearno padajoči 
(na štirih postajah je statistično pomemben linearen trend), na podlagi 
Lowessovih krivulj pa lahko rečemo, da v zadnjem času stagnirajo ali 
celo rahlo rastejo. 

• Povprečni pretoki izkazujejo nizko linearno korelacijo, ki pa je razen 
pri Dreti in Velunji statistično neznačilna, vendar tudi prilagojena Lo-
wessova krivulja kaže na počasno upadanje pretokov. 

• Visoke vode ne izkazujejo nobenega statistično pomembnega linear-
nega trenda. Glede na razsevne diagrame lahko rečemo, da je večina 
v upadanju ali stagnaciji, izjema je Savinja v Nazarjah, kjer so veliki 
pretoki v porastu. 

• Dolgoletni (referenčni) pretočni režimi na izbranih postajah izkazujejo 
dva tipa, ki ju lahko ločimo na: alpski visokogorski snežno dežni tip 
(Savinja in Lučnica) ter alpski sredogorski dežno snežni tip (Dreta, 
Paka in Velunja). Največji vpliv na pretoke rek ima relief in z njim 
povezana temperatura. 

• V zadnjem obdobju se odražajo klimatske spremembe tudi v pretočnih 
režimih, ki so izgubili velik del vpliva snežne retinence. Snežno dežni 
režim se v devetdesetih letih spremeni v dežno snežnega. 

• Povečala se je, že pri Steletovi (Pristov, 1987) omenjena, mediteran-
skost pretočnih režimov, kar se odraža v jesenskih viških odtoka, po-
letnih nižkih in povečani letni variabilnosti režimov. 

• Pregled mesečnih količin padavin potrjuje, da je glavni vzrok poletne-
ga nižka velika evapotranspiracija, glavni vzrok primarnega jesenskega 
viška pa je večja količina tako količine padavin kot tudi spremembe 
tipa padavin (sneg v dež) jeseni. 

• Višje temperature kot posledice klimatskih sprememb se odražajo v 
manjši snežni retinenci jeseni (zlasti november), kar se kaže na močno 
povečanem jesenskem odtoku in nižjem pomladanskem nižku ter v 
večji evapotranspiraciji v poletnih mesecih, ki povzroči manjši odtok 
poleti. 
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Povzetek 

V prispevku so predstavljene splošne klimatske razmere Šaleške doline in njenega 
obrobja ter mestna klima Velenja. V prvem delu smo s pomočjo dostopne literatu-
re in podatkov AMP postaje Velenje ter merilnih postaj Ekološko informacijskega 
sistema TE Šoštanj (EIS TEŠ) in Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV) - postaje 
v Šoštanju, Topolšici, Zavodnjah, na Velikem Vrhu in Graški gori - predstavili 
mezoklimatske razmere doline. V drugem delu smo se ukvarjali z vprašanjem, ali 
ima Velenje mestno klimo in ali vpliva na nastanek mestnega toplotnega otoka. 
Analizirali smo temperaturne in vetrovne podatke za postaje Šoštanj, Škale, Vele-
nje in Velenje ARSO ter naredili primerjavo. Poleg tega smo v enoletnem obdobju 
opravili 13 maršrutnih meritev temperatur v samem mestu. Dobljene podatke smo 
analizirali, ob koncu izbrali dve najbolj tipični situaciji in s pomočjo karte prika-
zali, da mesto Velenje tvori toplotni otok, prikazali njegov obseg in intenziteto. 

Ključne besede: klimatogeografija, mestna klima, mestni toplotni otok, Velenje, 
Šaleška dolina 

Climatic Conditions in The Šaleška Dolina and The Urban 
Climatology of Velenje 

Abstract 

In this article the climatic conditions of the valley Šaleška dolina and the urban 
climatology of Velenje are dealt with. In the first part the climatic conditions 
of the Šaleška dolina and its fringe are presented, based on the available litera-
ture and the data obtained from the automatic meteorological station in Velenje 
together with the measuring stations of the Ecological Information System of 
the Šoštanj steam power plant and the Milan Vidmar Electrical Institute (with 
stations in Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, and on the hills Veliki vrh and Graška 
gora). The second part of the research attempts to answer the question whether 
the town Velenje exerts an influence upon the formation of the urban heat is-
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land. The temperature and wind data for the stations Šoštanj Škale, Velenje and 
Velenje ARSO were analysed and compared. Moreover, thirteen route of march 
temperature measurements were carried out over the one-year period inside Ve-
lenje. The obtained data were analysed and, finally, two most characteristic situa-
tions were chosen and presented on the map together with its range and intensity 
level, which proves that the town Velenje forms the heat island. 

Key Words: climatogeography, urban climatology, urban heat island, Velenje, Val-
ley Šaleška dolina 

Uvod 
Mezoklimatske razmere v občini Velenje je raziskoval že Hrček (1988). S 
proučevanjem klimatskih razmer v občini Velenje (1990) in oceno spre-
membe mikroklime na območju ugreznin zaradi odkopavanja premoga 
(1988) s sta se ukvarjala Pavšek in Cegnarjeva. 

V zadnjih letih je bilo po svetu in v Evropi narejenih več analiz mestne 
klime. Podobne analize so bile z namenom predlagati ukrepe za izboljša-
vo kakovosti zraka narejene tudi v Sloveniji. Tako se je Žiberna (1996) v 
svoji doktorski disertaciji ukvarjal z mestno klimo Maribora, v letu 2000 
pa je bila zaključena raziskava mestne klime Ljubljane (Jernej 2000). V 
Sloveniji razen treh diplomskih nalog, ki so mestni toplotni otok prouče-
vale v Celju (Drobne 2000), Ptuju (Bedrač 2000) in v naseljih Mislinjske 
doline (Knez 2004) in nekaj seminarskih nalog z Oddelka za geografijo 
na Filozofski fakuletati (npr. Küssel 2002), ni bilo drugih večjih raziskav 
mestne klime v manjših mestih. Metodologija se pri vsaki posamezni raz-
iskavi razlikuje. Odvisna je od širine in namena raziskave ter možnosti, 
ki so jih raziskovalci oziroma študentje pri svoji nalogi imeli. 

Meteorološka opazovanja so se v Šaleški dolini in na njenem obrobju 
pričela že v letu 1895, ko sta bili postavljeni meteorološki opazovalnici 
v Velenju in Zgornjem Razborju. Število opazovalnic se je v različnih 
obdobjih povečevalo ali zmanjševalo. Danes je v Velenju meteorološka 
postaja Agencije republike Slovenije za okolje, drugje v dolini in njenem 
hribovitem obrobju pa lahko klimatske razmere proučujemo s pomočjo 
postaj Ekološko informacijskega sistema TE Šoštanj. Na postajah, ki so 
v Velenju, Šoštanju, Topolšici, Zavodnjah, na Graški Gori, Velikem Vrhu, 
v Škalah in Pesju se poleg onesnaženosti zbirajo tudi polurni podatki o 
temperaturi, vetru, vlagi in padavinah. In prav ti podatki so lahko bogat 
vir za proučevanje klimatskih razmer in sprememb v dolini in na njenem 
obrobju. 
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Splošen klimatski pregled Šaleške doline 
Podnebje Šaleške doline poleg splošnega regionalnega podnebja določajo 
tudi lokalne značilnosti: relief, nadmorska višina, izraba zemljišča, urbani-
zacija in industrializacija. 

Velenje lahko po Ogrinu (1996) uvrstimo v tip zmernocelinskega podnebja 
osrednje Slovenije. Zanj je značilna povprečna temperatura najhladnejšega 
meseca med 0°C in -3°C, ( Velenje -1°C) povprečne oktobrske temperatu-
re so višje od aprilskih, subkontinentalni padavinski režim ter povprečna 
letna količina padavin od 1000 do 1300 mm (Velenje 1233 mm). Za sub-
kontinentalni padavinski režim je značilno, da je največ padavin v poletnih 
mesecih in najmanj pozimi. Kot vpliv submediteranskega podnebja je opa-
zen tudi sekundarni višek padavin v jeseni. V Velenju se ta višek pojavi v 
mesecu novembru. 

Šaleška dolina je v povprečju toplejša od sosednjih dolin in kotlin. V Vele-
nju je bila povprečna letna temperatura v obdobju 1961 - 90 9,2°C, v Celju 
9,1°C in Slovenj Gradcu 7,7°C. Povprečna januarska temperatura v ome-
njenem obdobju je bila -1 °C, povprečna julijska temperatura pa 18,8 °C. 
Letno nihanje temperature zraka znaša torej povprečno 19,9 °C. Povprečna 
minimalna letna temperatura zraka je v Velenju znašala 4,7 °C, povprečna 
letna maksimalna temperatura pa 14,6 °C. 

Glede na povprečne temperature v obdobju 1993 - 2003 je najtoplejši kraj 
v Šaleški dolini Velenje s povprečno temperaturo 10,2 °C, sledi mu Šoštanj 
z 9,8 °C. V krajih z višjo nadmorsko višino je tudi povprečna temperatura 
nižja. Izjema je Veliki vrh, ki ima povprečno temperaturo celo višjo kot 
Topolšica. Kot najhladnejši mesec se pri večini pojavlja januar, le v Velenju 
december. Najtoplejši mesec je avgust, razen v Šoštanju, kjer je to julij. 

Maksimalne urne vrednosti temperature zraka so na obravnavanih meril-
nih mestih izmerili v avgustu 2003. Znašale so: Šoštanj 36,7°C, Topolšica 
36,7°C, Zavodnje 35,0 °C, Graška gora 34,9°C, Velenje 36,3°C, Veliki Vrh 
36,6°C. Najnižje minimalne urne vrednosti temperature so bile izmerjene 
v januarju 2003 in decembru 1996. V Šoštanju je bila temperatura -18,9-
°C (januar 2003), v Topolšici -17,2°C (januar 2003, v Zavodnjah -16,2°C 
(december 1996), na Graški gori -16,5°C (december 1996), v Velenju -16-
,1°C (januar 2003) in na Velikem Vrhu -15,2°C (december 1996). 

Hladen dan je dan z minimalno temperaturo pod 0 °C. Takih dni je bilo 
v Velenju v obdobju 1961 -1990 povprečno skoraj 102 na leto. Največ je 
bilo takih dni 135 in najmanj 77. Mrzlih dni (dnevi z maksimalno tem-
peraturo pod 0 °C) je bilo povprečju na leto 17, (maks. 48). Dan, ko je 
maksimalna temperatura zraka 25 °C ali več, imenujemo topel dan. V 
obdobju 1961 - 90 je bilo v povprečju na leto 49 takih dni. Maksimalno 
je bilo takih dni na leto 67, minimalno pa 31. Vročih dni (dan z maksi-
malno temperaturo nad 30 °C) je bilo povprečno letno malo manj kot 5. 
Maksimalno jih je bilo 14. 
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Preglednica 1: Povprečne temperature zraka na postajah EIS TEŠ. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec LETO 

ŠOŠTANJ, 360 m.n.v., (obdobje 1993 - 2003) 

povp. -0,5 1,2 5,3 9,3 15,1 18,4 19,9 19,5 14,3 10,0 4,8 0,0 9,8 

max. 2,8 3,7 8,4 12,5 16,3 21,7 24,5 22,5 16,7 12,5 7,8 3,0 10,7 

min. -2,8 -3,0 1,6 7,2 13,8 15,9 17,5 17,6 12,0 7,4 1,6 -3,3 8,5 

TOPOLŠICA, 380 m.n.v., (obdobje 1993 - 2003) 

povp. -0,8 0,9 4,8 8,7 14,3 17,4 18,5 18,6 13,5 9,4 4,4 -0,3 9,1 

max. 2,2 3,5 7,8 11,6 15,8 21,0 20,1 21,7 15,7 12,2 7,3 2,7 9,9 

min. -2,7 -2,9 1,0 6,5 13,0 15,0 16,6 16,7 11,2 6,9 1,3 -3,3 7,9 

ZAVODNJE, 770 m.n.v., (obdobje 1993 - 2003) 

povp. -0,7 1,1 4,1 7,7 13,5 16,4 17,8 18,5 12,8 8,8 3,6 -0,5 8,6 

max. 2,0 5,2 7,4 10,8 15,7 20,2 19,8 22,4 15,4 12,1 6,7 2,3 9,6 

min. -3,2 -3,3 -0,4 5,5 11,8 13,6 15,6 16,3 10,1 5,8 -0,5 -3,5 6,9 

GRAŠKA GORA, 750 m.n.v., (obdobje 1993 - 2003) 

povp. -1,7 0,4 3,8 7,5 13,2 16,2 17,5 17,7 12,5 8,5 3,2 -1,5 8,1 

max. 1,1 4,1 7,2 10,4 15,2 19,8 19,0 21,1 14,9 11,8 6,7 1,4 9,1 

min. -3,6 -4,0 -0,4 5,2 11,3 13,6 15,5 15,7 9,7 5,8 -0,1 -4,4 6,6 

VELENJE, 390 m.n.v., (obdobje 1993 - 2003) 

povp. 0,3 2,1 5,9 9,8 15,5 18,7 19,8 19,9 14,6 10,4 5,2 0,6 10,2 

max. 3,4 4,8 9,2 13,0 16,7 21,7 21,3 22,9 17,1 13,2 8,3 4,1 11,3 

min. -1,9 -2,5 2,0 7,5 14,2 16,2 17,9 18,1 12,4 7,5 1,7 -2,6 8,9 

VELIKI VRH, 560 m.n.v., (obdobje 1993 - 2003) 

povp. -0,1 2,1 5,4 9,1 14,8 17,7 19,0 19,3 14,1 9,9 4,6 0,2 9,7 

max. 2,8 5,9 8,6 11,9 17,5 21,9 21,1 23,4 16,4 13,6 8,6 3,2 11,0 

min. -2,6 -2,3 0,9 6,8 13,2 15,0 16,8 17,1 11,2 7,5 0,3 -2,8 7,9 

ŠKALE (obdobje 1998 - 2003) 

povp. 0,2 2,5 6,1 9,7 15,3 18,8 19,6 20,1 14,4 10,7 5,3 0,4 10,2 

max. 2,5 5,0 7,4 12,5 16,5 21,4 20,6 22,6 16,7 13,0 8,1 3,7 11,0 

min. -1,7 -2,3 3,8 8,3 14,0 16,6 18,2 18,5 12,8 7,5 2,7 -2,3 9,9 
Vir: EIS TEŠ, EIMV, 1993 - 2003 

Podatki postaj EIS TEŠ kažejo, da je povprečna relativna vlaga v vseh 
krajih nekaj nad 70%. Izstopa le Topolšica, kjer je blizu 80%, nikoli pa 
ne pade pod 70%. Največja relativna vlaga je na vseh postajah oktobra, 
novembra in decembra, najmanjša pa je v marcu, aprilu in maju. Vlaž-
nih dni je v Velenju povprečju 93,8, prijetnih dni 79,2, presuhih dni pa 
skorajda ni (2,6). 

V Velenju znaša v obdobju 1961 - 90 letno povprečje jasnih dni 72,6. 
Največ jasnih dni je avgusta in oktobra, najmanj pa aprila. Maksimalno je 
bilo jasnih dni 107 (1. 1983), minimalno pa 46 (1. 1963). Oblačnih dni je 
v Šaleški dolini v povprečju več kot jasnih. V Velenju so v obdobju 1961 
- 90 zabeležili povprečno 115,5 oblačnih dni na leto. Najmanj oblačnih 
dni je v povprečju julija (5,6), največ decembra (12,7). Maksimalno je bilo 
takih dni 152 (1. 1972) in minimalno 81 (1. 1983). Letno je povprečno 72,6 
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jasnih dni. Največ jih je avgusta in oktobra, najmanj pa aprila. Maksimal-
no je bilo 107 jasnih dni (1. 1983), minimalno pa 46 (1. 1963). 

Povprečno število meglenih dni v obdobju 1961 - 90 je bilo v Velenju 30 
in je mnogo manjše kot v drugih dolinah in kotlinah po Sloveniji (Celje 
93 dni, Slovenj Gradec 98 dni, Ljubljana 121 dni). Maksimalno je bilo 
takih dni 71 in minimalno 5. Največ dni z meglo je jeseni in pozimi. V 
tem času se v Šaleški dolini pogosteje pojavlja tudi temperaturna inver-
zija v prizemni plasti zraka. Cegnarjeva (1988) ugotavlja, da naj bi bila 
zaradi oblike kotlinskega dna (padec proti severozahodu in relativno vi-
sokega oboda) megla na severozahodnem delu kotline pogostejša kot na 
severovzhodnem. 

Šaleška dolina leži izven območij izrazitejših padavinskih pasov, ki se na 
tem območju raztezajo preko Savinjskih Alp in Pohorja. (Cegnar 1990) 
Povprečna letna višina padavin v Velenju za obdobje 1961- 90 je 1233 
mm. Največ padavin je poleti (julij 149 mm, junij 145 mm), najmanj pa 
pozimi (januar 60 mm, februar 62 mm). Maksimalna letna količina pa-
davin je bila izmerjena v letu 1972 (1695 mm), minimalna letna količina 
pa leta 1971 (876 mm). Največ padavin pade v poletnem času (424 mm) 
v obliki poletnih neviht, najmanj pa pozimi (197 mm). Največ padavin je 
padlo julija 1972 (294 mm), najmanj pa januarja 1964 in oktobra 1965, 
ko padavin sploh ni bilo. Letno je v povprečju v Velenju 110 dni s pada-
vinami nad 1,0 mm, s padavinami nad 10,0 mm pa 39. 

Primerjava podatkov o povprečni mesečni in letni količini padavin je po-
trdila pričakovanja, da imata višje ležeči merilni mesti v Belih Vodah in 
Zgornjem Razborju višje povprečne količine padavin (1497 mm in 1367 
mm) kot merilni mesti Šoštanj in Velenje, ki ležita v dolini (1158 mm in 
1233 mm). 

Pozimi pade veliko padavin v obliki snega, snežna odeja leži v Velenju 
povprečno 48 dni letno. Ker je število dni s snežno odejo odvisno pred-
vsem od nadmorske višine, nagiba in orientacije površine, vegetacije, 
prevodnosti in toplotne kapacitete tal ter vetra, lahko sklepamo, da je 
količina snega in trajanje snežne odeje v višje ležečih krajih Šaleške do-
line večja oz. trajanje daljše. 

Smer in hitrost vetra sta prostorsko in časovno močno spremenljivi me-
teorološki prvini, saj sta odvisni od konfiguracije terena in splošnih vre-
menskih razmer. Na vetrovne razmere pri tleh bistveno vpliva razgiban 
relief, vendar se vpliv spreminja na zelo majhne razdalje in ponekod tudi 
s časom. Ob vremenskih razmerah, ko pihajo šibki vetrovi, so pomembni 
lokalni vetrovi. Ti pihajo ponoči zaradi ohlajanja po pobočju oziroma po 
dolini navzdol, podnevi pa po prisojnih pobočjih navzgor. V višjih pre-
delih so hitrosti večje, v nižjih legah (predvsem na dnu kotline) manjše. 
Tudi lega Šaleške doline v smeri severozahod - jugovzhod vpliva na pre-
vladujočo smer vetrov. V Velenju so najpogostejši vetrovi iz zahodne (14,2 
%) in vzhodne (14,1%) smeri. 

Dno Šaleške doline je slabo prevetreno (delež brezvetrja je v Velenju 
43,2 %), vetrovi so šibki. Največje povprečne hitrosti, ki se gibljejo med 
0,4 in 1,6 m/s, se na vseh postajah pojavljajo v spomladanskih mesecih, 
najmanjše pa so jeseni. 
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Slika 1: Povprečne hitrosti vetra (v m/s) na postajah EIS TEŠ v obdobju 1993 - 2003. 
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Značilnosti mestne klime Velenja 
Namembnost površin se v mestih razlikuje od tiste v okolici. Večja go-
stota pozidanosti in poselitve ter manj površin, ki so porasle z vegetaci-
jo, povzročajo višje temperature v mestu glede na okolico ter nastanek 
mestnega toplotnega otoka. Mesto namreč podnevi akumulira toploto, ki 
jo nato ponoči oddaja. Višjo temperaturo v mestu povzroča tudi človek s 
svojimi dejavnostmi, kot so industrija, promet, gospodinjstva, ki v atmo-
sfero vnašajo dodatno toploto. Tudi relief s konkavnimi in konveksnimi 
reliefnimi oblikami modificira klimo. Za nastanek in celotno dogajanje ob 
nastanku mestnega toplotnega otoka pa so še posebej pomembni različni 
vremenski tipi, ki s specifičnim stanjem podnebnih parametrov večajo ali 
manjšajo klimatske razlike med mestom in njegovo okolico. 

Kljub temu da je Velenje manjše mesto in da njegova urbanistična za-
snova temelji na principu vrtnega mesta z veliko zelenimi površinami, 
smo želeli ugotoviti zanj značilno specifično mestno klimo. Mestno klimo 
oblikujejo raba tal, gostota prebivalstva, relief ter seveda trenutno stanje 
atmosfere oz. vreme. Glede na teoretične osnove smo predvidevali, da bo 
temperatura zraka v Velenju višja od temperature v okolici. Hitrosti vetra 
naj bi bile manjše, brezvetrje pa bolj pogosto. Hipotezo o mestni klimi in 
mestnem toplotnem otoku smo potrdili s pomočjo primerjave podatkov o 
temperaturah in vetru postaj EIS TEŠ v Velenju, Šoštanju in v Škalah ter 
z lastnimi maršrutnimi meritvami in opazovanji. 

Razlike v temperaturah med Velenjem, Šoštanjem in 
Škalami 

Za postaje smo analizirali polurne podatke o povprečni letni temperaturi, 
maksimalnih in minimalnih temperaturah ter povprečnih letnih tempera-
turah ob 7., 14. in 21. uri. 

V povprečju je Velenje za 0,4 K toplejše od Šoštanja. Največja razlika v 
povprečni temperaturi se pojavi februarja, ko znaša 0,9 K. Najmanjše raz-
like v povprečnih mesečnih temperaturah nastopajo junija (0,3 K) in juli-
ja, ko je povprečna temperatura v Velenju celo nižja kot v Šoštanju (raz-
lika je 0,1 K). Najhladnejša meseca v obeh mestih sta december in januar. 
Razlika med mestoma znaša v januarju 0,8 K in v decembru 0,6 K. 



Povprečne maksimalne dnevne temperature se v Velenju gibljejo od 7,0 
°C (januar) do 24,3 °C (julij, avgust), v Šoštanju pa od 6,4 °C (januar) do 
24,4 °C (julij). Če te temperature primerjamo, ugotovimo, da so v Velenju 
večinoma ves čas višje od tistih v Šoštanju. Razlike so največje februarja 
ter znašajo 1 K. Večja razlika (0,8 K) se pojavi še v maju. Tudi v tem pri-
meru lahko opazimo, da so povprečne maksimalne dnevne temperature 
v dveh mesecih spet višje kot v Šoštanju. V juliju je ta razlika 0,1 K, v 
decembru kar 0,4 K. 

V Šoštanju se povprečne minimalne vrednosti temperature gibljejo med 
-7,2 °C (december) in 15,0 °C (julij). V Velenju so minimalne povprečne 
dnevne temperature od -6,8°C (januar) do 14,9°C (julij). Tudi te tempera-
ture so v Velenju, razen avgusta, ves čas višje kot v Šoštanju. Največja 
je razlika februarja, ko znaša 0,9 K. Razlika nastopi, ker se površje v 
mestu hitreje in bolj segreje kot okolica (največje razlike se pojavijo v 
zimski polovici leta) in tudi manj ohladi. Najmanjša je razlika od aprila 
do septembra. 

Ob 7. uri se največja razlika v povprečni temperaturi med postajama Šo-
štanj in Velenje pojavi v februarju (1,5 K), najmanjša pa v juniju, ko je 
0,7 K. Povprečna letna razlika je 1,0 K. 

Ob 14. uri je razen januarja, ko imata obe mesti enako povprečno tem-
peraturo, v vseh mesecih temperatura višja v Šoštanju kot v Velenju. Naj-
večja razlika je februarju, maju in septembru, ko je Šoštanj toplejši od 
Velenja za 0,5 K. 

Ob 21. uri se temperaturna razlika med mestoma giblje med 0,4 K (junij) 
in 1,2 K (februar). Povprečna letna razlika je 0,7 K. 

Povprečna letna razlika med postajama Škale in Velenje je ob 7. uri 0,9 
K. Povprečne mesečne razlike se gibljejo med 1,0 K v aprilu in 0,0 K v 
decembru. V novembru so Škale ob jutranjem terminu v povprečju za 0,1 
K toplejše od Velenja. V popoldanskem terminu ob 14. uri je Velenje v 
povprečju v vseh mesecih in v letnem povprečju toplejše od Škal. Največ-
ja razlika je junija (kar 1,5 K) in najmanjša januarja (0,1 K). Decembra 
imata obe postaji enako povprečno temperaturo. Glede na letno povpre-
čje je Velenje za 0,5 K toplejše od Škal. 

Ob 21. uri je glede na mesečna povprečja Velenje kar v treh primerih 
hladnejše (februar, november, december), čeprav bi ravno v teh mesecih 
v tem terminu pričakovali, da bo zaradi oblikovanja toplotnega otoka Ve-
lenje toplejše. Največja razlika se pojavi v juniju 0,8 K, povprečna letna 
razlika pa znaša 0,2 K, obakrat v korist Velenja. 

Presenetila nas je ugotovitev, da je Velenje ob 14. uri hladnejše od okolice. 
Vzroke bi lahko iskali v legi postaje in mikroklimi na območju postaje. 
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Vetrovne razlike med postajami Velenje, Šoštanj in Škale 
Veter v mestih je pod vplivom neposredne oblike mesta, pri čemer mis-
limo na razporeditev velikih stavb, orientacijo in širino ulic. V splošnem 
velja, da je veter v mestu šibkejši. Povprečna letna hitrost vetra naj bi bila 
po nekaterih ocenah do 20 odstotkov manjša, manj naj bi bilo močnih 
sunkov, zato pa več brezvetrja. Včasih se zgodi, da se v mestu pojavijo 
vetrovi, ki jih ustvari mesto samo. Gre za lokalno stekanje zraka proti 
tistemu delu mesta, kjer je gostota stavb in temperatura največja. Tam se 
zrak zaradi višjih temperatur dviga, nadomešča pa ga zrak iz okolice. 

Pri analizi vetra in vetrovnih razmer med Velenjem in okolico (Šoštanj, 
Škale) v obdobju 1990 - 1999, 1993 - 2003 in 1998 - 2003 smo ugotovili 
da: 

• je delež brezvetrja je v Velenju večji kot v okolici 

• je povprečna letna hitrost vetra v Velenju manjša kot v okolici 

• so povprečne hitrosti ob. 7., 14. in 21. uri v Velenje manjše kot v oko-
lici 

• so maksimumi polurnih hitrosti in maksimalni sunki vetra v Velenju 
manjši 

Povprečne polurne hitrosti vetra so v Šoštanju večje kot v Velenju. Naj-
večje povprečne hitrosti se v Šoštanju pojavljajo marca in aprila (1,3 m/s), 
v Velenju pa od marca do junija (0,9 m/s). Najmanjše povprečne hitrosti 
so v Šoštanju od avgusta do novembra (0,9 m/s) in v Velenju novembra 
(0,6 m/s). Največje razlike med obema krajema se pojavljajo od februarja 
do aprila. Maksimumi povprečnih polurnih hitrosti vetra se v Šoštanju 
gibljejo od 5 do 7,7 m/s, v Velenju pa od 4,3 do 7 m/s. Največja razlika 
v maksimumu povprečnih polurnih hitrosti na obeh postajah je oktobra, 
ko znaša 2,1 m/s, najmanjša razlika pa je decembra (0,2 m/s). 

Povprečna letna hitrost vetra in povprečne mesečne hitrosti vetra ob 7. 
14. in 21. uri so v Velenju manjše kot v Škalah. V Velenju je povprečna 
letna hitrost vetra 0,8 m/s, v Škalah pa 1,4 m/s. Največja povprečna letna 
razlika se pojavi ob 14. uri (1 m/s) in najmanjša ob 7. uri (0,3 m/s). 

Slika 2: Razlika med povprečnimi hitrostmi vetra med postajama ob 7., 14. in 21. uri za 
EIS TEŠ Škale in Velenje. 
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Mestni toplotni otok 

Ker so nas zanimale temperature v različnih delih mesta (prostorsko raz-
porejanje) in njegovi bližnji okolici (nastanek mestnega toplotnega otoka), 
smo izvedli lastne maršrutne meritve. V obdobju enega leta od decembra 
2000 do decembra 2001 smo opravili 13 maršrutnih meritev na območju 
mesta Velenje. Ob izvajanju meritev smo upoštevali naslednje meteoro-
loške razmere: 

oblačnost: <2/8 
hitrost vetra: < 2 m/s 
anticiklonalna vremenska situacija 

Meritve smo izvajali v prvi polovici noči; v hladni polovici leta s pričet-
kom okoli 21. ure in topli polovici leta s pričetkom med 22. in 23. uro. V 
tem času so temperaturne razlike med mestom in okolico največje. 

Z maršrutnimi meritvami temperature zraka smo ugotovili, da tudi Vele-
nje (kakor druga mesta) oblikuje toplotni otok. Njegova intenziteta znaša 
okoli 2,5 K. Za predstavitev smo izbrali zimsko in poletno situacijo. 

Pozimi (meritev 23.12. 2000 med 21. in 22. uro) v Velenju obstaja večce-
lični toplotni otok. Najtoplejši deli so odraz gostejše pozidanosti. Tako so 
v Velenju ob vzpostavitvi toplotnega otoka najtoplejši trije deli. Prvi je v 
samem centru med Tomšičevo cesto, Cesto talcev, Cesto Františka Foita, 
Šaleško in Kidričevo cesto. Drugi je na območju Kardeljevega trga in tret-
ji na Gorici (stanovanjski bloki ob Koželjskega ulici). V teh najtoplejših 
delih je temperatura v primerjavi z okolico za 2,5 K višja. Večji del mesta 
je imel ob tej meritvi za 0,5 K nižje temperature od najtoplejših delov. 
Sem spada območje tovarne Gorenje, območje med Koroško, Tomšičevo 
in Kidričevo cesto, ožji pas ob na Gorici ob Goriški cesti in območje 
Šaleka. Manjša otoka s podobno temperaturo se pojavita še v Selu in 
na Konovem. V tem rangu so območja manjše oz. zmerne pozidanosti z 
bloki ali pa z individualnimi stanovanjskimi hišami. 

Območja, ki so za 1,5 K toplejša od okolice, so v Pesju, na območju Sta-
rega jaška, v Stari vasi, Šmartnem in na Velenjskem gradu, kjer se že po-
zna vpliv temperaturne inverzije. V to kategorijo spadajo tudi robni deli 
Konovega, Šaleka in Gorice. 

Najhladnejši predeli v Velenju so južno od Velenjskega grada ob Ljubljan-
ski cesti, kjer se hladen zrak s pobočij steka po dolini proti mestu in ob 
skladišču oz. hladilnici Ere na Cesti Simona Blatnika. 

Poleti (meritev 31.7./1.8. 2001 med 23. in 24. uro) sta ob nastanku mest-
nega toplotnega otoka najtoplejša dela mesta dva. Razlike med njima 
in temperaturo v okolici so nad 2,5 K. Meje prve celice potekajo med 
Koroško cesto med Tomšičevo cesto in Kidričevo cesto, cesto Františka 
Foita in Šaleško cesto vse do Šaleka. Drugi najtoplejši del je na Gorici ob 
stanovanjskih blokih ob Koželjskega ulici. Stopinjo hladnejši so predeli 
na območju tovarne Gorenje, na Velenjskem gradu, v Šaleku, na Gorici, 
v Šmartnem, v Pesju in na območju Starega jaška. 

Manj topli so predeli v Stari vasi, na Konovem in na Selu. Najhladnej-
ši predeli so za gradom, na Konovem, ob hladilnici Ere in ob gostišču 
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Hartl pred Pesjem. Na teh krajih smo izmerili najnižje temperature. Tu 
največkrat prihaja do stekanja hladnega zraka s pobočij (Veliko Gradišče, 
Konovo, doline za gradom). 

Poleg temperaturnih meritev smo ob anticiklonalnem vremenu petkrat s 
pomočjo milnih mehurčkov določali tudi gibanje zraka v mestu oz. nje-
govi okolici. 

Ker je stekanje zraka pomembno zaradi onesnaženosti oz. prezračevanju, 
lahko na podlagi ugotovitev meritev svetujemo pri načrtovanju širjenja 
mesta, kakšni naj bodo urbanistični plani. Novogradnje naj bi bile po-
stavljene tako, da ne preprečujejo stekanja zraka v mesto in da ga ne 
zaustavljajo. 

Mesto Velenje ima z vidika samočistilnih sposobnosti zraka (pospeševa-
nje horizontalne in vertikalne izmenjave zraka, zniževanje obremenitev 
zaradi emisij) dobre pogoje. Ker mesto obkrožajo vzpetine, ki so večino-
ma porasle z gozdom, se od tu v mesto steka hladen zrak oz. se oblikuje 
pobočni vetrovni sistem. Ta sistem temelji na drsenju hladnega težjega 
zraka po pobočjih navzdol ob sevalnem ohlajanju zgornjih plasti tal in 
nad tlemi nahajajoče se plasti zraka. 

Rezultati so pokazali, da mesto tvori krogotok zraka, ki je značilen tudi za 
mestno klimo. Zrak se v centru in na območjih, ki so najtoplejša, dviguje 
(milni mehurčki so se v večini primerov dvigovali), iz okolice pa se steka 
proti centru in toplejšim predelom. Hladnejši zrak se spušča s pobočij 
Debrce, s Konovega, iz soteske Pake in za Velenjskim gradom (proti Stare-
mu Velenju, proti Gasilskemu domu in naprej proti Rdeči dvorani). Tudi s 
pobočij Malega in Velikega Gradišča se zrak spušča proti Gorenju. 

Fotografija 1: Pogled na Šaleško in Spodnjo Savinjsko dolino ob inverziji s Smrekovca. 
Izven meglene plasti izstopata le Paski Kozjak in dimna stožca dveh najvišjih dimnikov 
šoštanjske termoelektrarne. (Foto: Z. Pavšek, 2005) 

85 



Sklep 

Velenje ima mestno klimo in vpliva na nastanek mestnega toplotnega 
otoka. Njegova intenziteta je okoli 2,5 K in je glede na velikost mesta 
primerljiva z drugimi mesti, kjer so bile narejene podobne analize (Celje 
2,7 K, Slovenj Gradec 1,9 K, Ptuj 1,5 K - 2,3 K). Ker je mesto majhno, 
ima urbanistično zasnovo zasnovano kot vrtno mesto z veliko zelenimi 
površinami. Ker se ne bo več bistveno širilo in ker ima z vidika stekanja 
zraka dobre samočistilne sposobnosti, ne pričakujemo, da bi se v mestu 
pojavili negativni učinki mestne klime v smislu večje onesnaženosti zraka 
in ostalih sprememb, povezanih z nastankom mestne klime in toplotnega 
otoka. Kljub vsemu pa bi pri notranjih zapolnitvah nepozidanih površin 
bilo potrebno upoštevati tudi te ugotovitve. 

Fotografija 2: Šaleška dolina in del zahodni Celjske kotline v megli. Pogled iz zahodnega 
Pohorja (izpod Kop) proti Šaleški dolini, kjer se razločno vidita Gora Oljka (levo pod 
meglo) in dim iz šoštanjske elektrarne (desno). (Foto: E. Šterbenk) 
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Povzetek 

Zaradi vse več človekovih posegov v vzpeti svet prihaja čedalje pogosteje do kon-
fliktov med človekovimi interesi in geomorfnimi procesi, ki jih človek razume kot 
naravne nesreče. Vendar so intenzivni geomorfni procesi, kot smo jim bili priča 
v Zgornji Savinjski dolini novembra 1990, sestavni del nenehnega preoblikovanja 
gorskih in hribovitih pokrajin. Današnja pokrajina vsebuje obsežne prilagoditve 
človeka tem omejitvam, potrebno jih je le prepoznati ter vključiti v nadaljnje na-
črtovanje rabe prostora in razvoja regije. 

Prilagoditev naravnim danostim je velik omejitveni dejavnik razvoja, saj omejuje 
»uporabljiv« prostor na obrobja dolin in stabilne dele pobočij, vse ostalo pa je 
zaradi recentnih geomorfnih procesov ogroženo območje, v katerega se sme pose-
gati le omejeno in pod določenimi pogoji. Primer prilagoditev v Zgornji Savinjski 
dolini so samotne kmetije s svojimi zemljišči, ki so večinoma uspele najti območja 
z nižjo stopnjo ogroženosti zaradi geomorfnih procesov. 

Izdelali smo karto ogroženosti porečja Savinje nad Ljubnim zaradi zemeljskih 
plazov in skalnih podorov. Karte ogroženosti so ena od ključnih kartografskih 
podlag za ravnanje s prostorom in uspešno varovanje pred naravnimi nesrečami. 
Prikazujejo, na katerih območjih ter s strani katerih naravnih procesov so ogrože-
na naselja, obdelovalna zemljišča, infrastruktura in podobno. 

Ključne besede: Zgornja Savinjska dolina, naravne nesreče, karta ogroženosti, 
zemeljski plaz, skalni podor 
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Abstract 

The risk from recent geomorphic processes in the Upper 
Savinja Valley 
Conflicts between human interests and geomorphic processes that appear due to 
increasing number of human interventions are mostly regarded as natural haz-
ards. However intensive geomorphic processes in the Upper Savinja valley during 
November 1990 floods should be considered as a part of continuous changing 
of mountainous and hilly landscapes. The landscape, as seen today, reflects ex-
tensive human adaptations to natural limitations. We should identify them and 
include them in future spatial and regional planning. 

In many cases, needs for human adaptations to natural environment are an im-
portant development-limiting factor. Usable area is thus confined to valley fringes 
and stable slope parts while recent slope processes that should only be interfered 
with certain limitations and conditions threaten the remaining areas. Isolated 
mountain farms with their agricultural land are a good example of adaptation 
to natural limitations in the Upper Savinja Valley, because they have mostly suc-
ceeded in finding areas with lower degree of risk due to geomorphic processes. 

A map of Savinja River drainage basin above the village of Ljubno showing pos-
sible risks from landslides and rockfalls has been elaborated. Risk maps are one 
of key cartographic layers for spatial planning and successful protection from 
natural hazards. They show natural processes and where these processes are 
threatening settlements, agricultural land and infrastructure. 

Key words: Upper Savinja Valley, natural hazards, risk maps, landslide, rockfall 

Uvod 

Ena od značilnosti goratega in hribovitega sveta so zelo intenzivni recent-
ni geomorfni procesi, s katerimi se pred našimi očmi preoblikuje površje 
in prenašajo velike količine kamninskega gradiva, ki se na pobočjih spro-
šča z mehaničnim in kemičnim preperevanjem. Večji delež transporta 
sproščenega gradiva opravijo rečno-denudacijski procesi, za katere je zna-
čilna izrazita časovna variabilnost. Poleg vsakdanjega, komaj opaznega 
delovanja se pojavljajo kratka obdobja izjemno burnega dogajanja, ko po-
časi naraščajoča nestabilnost naenkrat preide v porušitev večjih skalnih 
gmot (skalni podor; Zorn, 2001) ali preperelega pobočnega gradiva (ze-
meljski plaz). Podobno se lahko zaradi močnih padavin pretok vodotokov 
v nekaj urah poveča za več stokrat ali celo tisočkrat, tako da dobesedno 
»podivjajo«, burno erodirajo ter prenašajo in odlagajo ogromne količine 
plavja, velik del v obliki vršajev na izstopu v širše doline. 
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Tovrstni geomorfni procesi delujejo že od nekdaj in so sestavni del vsake 
pokrajine, ne glede na prisotnost človeka. Predstavljajo določene okoliš-
čine oziroma nevarnost, zaradi katere lahko pride do škode ali nesreče 
Prisotnost takšnih okoliščin je možno z različnimi metodami ugotoviti, 
včasih lahko nevarnost tudi izmerimo ali celo napovemo, npr. nevarnost 
100-letne poplave ali vulkanskega izbruha. Prisotnost človeka na takšnih 
nevarnih območjih, še zlasti stalno bivanje in gospodarsko delovanje, je 
povezana še s poseganjem v pokrajino in z vplivanjem na spremenljivke, 
ki določajo vrsto in intenziteto naravnih dogodkov, to vse pa predstavlja 
dejansko izpostavljenost tem nevarnostim in s tem določeno tveganje za 
ljudi. Obstoj pojavov v pokrajini, ki napovedujejo, da se lahko človeku 
(ne naravi) zgodi nekaj neprijetnega ali hudega, pomeni bolj ali manj očit-
no grožnjo za človeka in (ali) njegovo imovino. Razmere ob prisotnosti 
takšnih groženj imenujemo ogroženost. Ta je seveda odvisna od mnogih 
dejavnikov, ki jih v celoti nikoli ne poznamo, zato lahko govorimo le o 
potencialni ogroženosti, seveda z različno stopnjo tveganja (Smith, 1998; 
Natek, 2003). 

Metodologija 

Na primeru Zgornje Savinjske doline smo uporabili deterministično me-
todo za izdelavo kart ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih po-
dorov. Tako izdelana karta prikazuje oceno ogroženosti, ki smo jo dobili 
z modeliranjem, in predstavlja le tisti del dejanske (resnično prisotne) 
ogroženosti, ki jo določajo uporabljene spremenljivke (vplivni dejavniki). 
Dejanska ogroženost je praviloma večja od ugotovljene, saj na pojavljanje 
skalnih podorov in zemeljskih plazov vplivajo še drugi, tudi nepoznani 
dejavniki, lahko pride celo do t. i. »nesrečenega spleta okoliščin«. 

Po drugi strani je lahko dejanska ogroženost tudi manjša, saj je časovna 
dimenzija naravnega dogajanja povsem drugačna od človekovega dojema-
nja časa. Na preučevanem območju potekajo recentni geomorfni procesi 
v okviru hkratnega tektonskega dviganja gorskega sveta in eksogenega 
zniževanja površja, pri čemer se s pobočij še vedno odstranjujejo velike 
količine periglacialnega drobirja iz zadnje ledene dobe (Meze, 1966). Več-
ji kot so posamični geomorfni dogodki (skalni podori, zemeljski plazovi, 
hudourniška opustošenja), v daljših in bolj nepravilnih časovnih presled-
kih se dogajajo. Ta občasnost velikih dogodkov dopušča t. i. sprejemljivo 
stopnjo tveganja, računajoč, da bodo od enega do drugega dogodka mini-
la desetletja ali celo stoletja. To je lahko res, kot nam kažejo npr. zemelj-
ski plaz pod Raduho, ki se je ponovno sprožil več stoletij po starejšem 
zemeljskem plazu (Natek, 1991), ali skalni podori pod Dobračem (veliki 
skalni podori ob koncu pleistocena in naslednjič ob potresu 1348; Zorn, 
2002), lahko pa tudi ne (npr. trije močni potresi v 30 letih v Zgornjem 
Posočju). Tega nam karte ogroženosti ne morejo povedati. 
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Fotografija 1: Zgornji del plazu v vasi Raduha se je sprožil natanko v plazni kotanji nekaj 
stoletij starejšega, še večjega plazu. (Foto: Karel Natek, 2. 12. 1990) 

Fotografija 2: Panoramski pogled na plaz v vasi Raduha pod kmetijo Jezernik na nasprotni 
strani doline. Na desni je viden celoten plaz, ki se je sprožil 3. 11. 1990, levo od njega 
je domačija Slapnik v plazni kotanji manjšega plazu, nad njo je polkrožna, okrog 400 m 
široka plazna kotanja starejšega plazu. (Foto: Matija Zorn, 26. 5. 2004) 

Za izdelavo kart ogroženosti smo uporabili metodo matrik (Zorn in Ko-
mac, 2004). Temelji na izbranih vplivnih dejavnikih, dobljeni rezultat pa 
je (zaradi omejenega izbora dejavnikov) vedno le model, približek, ki z 
določeno stopnjo natančnosti ponazarja resničnost. Upoštevali smo štiri 
informacijske sloje oziroma vplivne dejavnike: kamninsko zgradbo, naklon 
površja, maksimalne 24-urne padavine in pokritost z gozdom. Podatke o 
kamninski zgradbi smo zajeli z geološke karte v merilu 1 : 100.000 (Mioč 
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in drugi, 1983; Premru, 1983), za izračun naklonov smo uporabili digitalni 
model višin z osnovno celico 25 x 25 m (Podobnikar in drugi, 2000), za 
vpliv maksimalnih padavin pa smo uporabili karto Maksimalne 24-urne 
padavine za 100-letno povratno dobo (Maksimalne..., 1995) v merilu 1 : 
250.000. Za gozdnatost območja smo uporabili podatke Zavoda za goz-
dove (Območna enota Nazarje). Za analizo je primerna rastrska oblika 
podatkov, zato za tovrstno modeliranje v slovenski geografiji uporabljamo 
zlasti programski paket Idrisi. 

Velikost plazovitih in podornih območij ter razlike v ogroženosti zaradi 
zemeljskih plazov in skalnih podorov smo primerjali s poselitvijo, z držav-
nimi cestami in rabo tal. Poleg tega nas je zanimala še možnost nastanka 
zemeljskih plazov in skalnih podorov v bližini vodotokov. 

V prvem koraku modeliranja plazovitih in podornih območij za vsakega 
od omenjenih dejavnikov izdelamo po dve karti (eno za zemeljske plazo-
ve in drugo za skalne podore), ki prikazujejo stopnjo nevarnosti. Stopnje 
nevarnosti določimo na osnovi lastnih spoznanj in literature. 

V nadaljevanju smo določili zaporedje množenja vplivnih dejavnikov v 
matrikah. Pri skalnih podorih smo privzeli, da je naklon površja pomemb-
nejši kot kamninska zgradba, pri zemeljskih plazovih pa je kamninska 
zgradba pomembnejša kot naklon površja, ta pa je pomembnejši kot pa-
davine in gozd. Dobljene vrednosti smo vnesli v matrike in izdelali delne 
karte. Nadalje smo izračunali indeks plazovitosti oziroma podornosti. Re-
lativne indeksne vrednosti smo razvrstili v razrede glede na frekvenčno 
razporeditev pojavov in jim pripisali določeno vrednost, ki predstavlja 
oceno možnosti nastanka pojava. 

Tako dobimo karti plazovitih in podornih območij, ki ju lahko seštejemo 
in dobimo procesno geomorfološko karto, na kateri sta prikazani poten-
cialna razširjenost in stopnja nevarnosti pojavljanja zemeljskih plazov ter 
skalnih podorov. 

Čeprav je metoda matrik deterministična, je njena dobra stran objektiv-
nost postopka v najpomembnejši fazi izdelave in preverljivost do ravni 
posamezne celice digitalnega modela višin. Na končni karti lahko procese 
jasno razlikujemo med seboj, mogoče je tudi določiti neogrožena območ-
ja. Njena slaba stran je velika poraba časa za izdelavo kart in razmeroma 
zapleten postopek. 

Geografi smo deterministične metode (predvsem metodo ponderiranja 
vplivnih dejavnikov) že uporabljali za prikaz območij plazovitosti oziroma 
podornosti, na primer Pečnikova (2002) za Zgornjo Savinjsko dolino ter 
Natek in drugi (2003) za okolico Kobarida. 

Ogroženost Zgornje Savinjske doline 

Na osnovi izračunov obsegajo plazovite in podorne površine 77,6 % 
oziroma 219 km2 porečja. Zemeljski plazovi se lahko pojavijo na 45 %, 
skalni podori pa na dobrih 32 % (90,6 km2) porečja. Največje območje 
nevarnosti zaradi zemeljskih plazov (65 km2) zavzemajo območja četrte 
stopnje. Obsegajo kar polovico vseh plazovitih območij. Četrtina plazo-
vitih območjih je na območju tretje stopnje in osmina na območju pete 



Ogroženost območij poselitve 

Podoma in plazovita območja na 282 km2 velikem območju v porečju Savi-
nje nad Ljubnim smo v naslednji fazi primerjali z nekaterimi družbenogeo-
grafskimi prvinami. Kljub temu da poseljene površine obsegajo le 0,26 % 
površine preučevanega območja, je primerjava površine poslopij s plazoviti-
mi in podornimi območji eden od pomembnejših vidikov preučevanja ogro-
ženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov. Ogroženost poseljenih 
območij je izjemno pomembna zlasti za prostorsko načrtovanje. 

Na tem območju smo zabeležili 1218 stavb. Po dobljenem modelu je pred 
skalnimi podori ogroženih le pet stavb, kar je predvsem posledica redke 
poseljenosti na površju z velikimi nakloni. Na območju druge kategorije 

stopnje nevarnosti. Desetina plazovitih območju je na območju prve in 
druge stopnje nevarnosti. Med podornimi območji leži kar 54 % površja 
na območju četrte stopnje nevarnosti, po dobra petina na območju tretje 
in druge stopnje, po dvajsetina pa na območju prve in pete stopnje. 

Slika 1: Karta ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov. 
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ogroženosti pred skalnimi podori je ena stavba, tri so na območju tretje 
kategorije in ena je na območju četrte kategorije. 

Na območjih, ki jih zemeljski plazovi ne ogrožajo, je 452 ali slabe štiri de-
setine obravnavanih stavb. Za usmerjanje poselitve je pomembno dejstvo, 
da kar četrtina ali 315 stavb leži na območju četrte stopnje ogroženosti, 
po desetina stavb pa je na območju prve in pete stopnje ogroženosti. 

Preglednica 1: Površina ogroženih območij poselitve (ha). 

Stopnje ogroženosti 1 2 3 4 5 Skupaj 

ogroženo zaradi zemeljskih plazov 9,31 5,06 3,75 19,31 8,94 46,37 

ogroženo zaradi skalnih podorov 0,0 0,06 0,19 0,06 0,0 0,31 

Slika 2: Izsek iz karte ogroženosti, ki prikazuje prilagojenost tradicionalne poselitve 
naravnim razmeram. 

0 i 00 

Avtorja: BlažKomac, Matija Zoni 
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 2004 

Ogroženost državnih cest 

Za ugotavljanje ogroženosti državnih cest smo karto plazovitih in podo-
rnih območij prekrili z informacijskim slojem državnega cestnega omrež-
ja. Na preučevanem območju je to omrežje dolgo približno 55 km (Pre-
gledna 2002). V analizi nismo upoštevali lokalnih in gozdnih cest, ki 
veliko pogosteje potekajo prek potencialno nevarnih območij in so bile 
močno prizadete tudi ob ujmi novembra 1990. 

Podorno ogrožene površine s cestami obsegajo 12 % cestnega omrežja. Po 
tretjina cestnih površin leži na območju druge, tretje in četrte stopnje. Na 
območju pete stopnje ogroženosti je le 175 dolžinskih metrov cest. Skalni 
podori skupaj ogrožajo 14 km državnih cest. 

Zaradi zemeljskih plazov sta ogroženi dve tretjini omrežja državnih cest. 
Na območju pete stopnje ogroženosti je 1,5 km državnih cest, na območ-
ju četrte stopnje ogroženosti pa je 22,7 km ali dve petini državnih cest. 
Neogroženih je okrog 5 km cest. 
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Preglednica 2: Površina ogroženih območij državnih cest (km2). 

Stopnje ogroženosti 1 2 3 4 5 Skupaj 

ogroženo zaradi zemeljskih plazov 0,02 0,02 0,03 0,11 0,01 0,19 

ogroženo zaradi skalnih podorov 0,001 0,01 0,01 0,01 0,001 0,032 

Ogroženost zemljiških kategorij 
Za ugotavljanje ogroženosti zemljiških kategorij smo karto plazovitih in 
podornih območij prekrili s Karto rabe kmetijskih zemljišč (2002). 

Skalni podori skupaj ogrožajo 90 km2 ali tretjino celotnega preučevanega 
območja, zlasti neporasle površine (večinoma nad zgornjo gozdno mejo), 
pašnike in gozdne površine. Četrtino ogroženega ozemlja obsegajo ob-
močja četrte stopnje ogroženosti, po desetino pa območja druge in tretje 
stopnje ogroženosti. Skoraj četrtina neporaslih območij leži na območju 
pete kategorije ogroženosti, preostali delež pa na območju četrte stopnje 
ogroženosti. Devet desetin pašnikov leži na območju četrte stopnje ogro-
ženosti. Polovica gozdnih površin leži na območju četrte stopnje ogro-
ženosti, petina na območjih druge in tretje stopnje ogroženosti, manjši 
delež pa na območju prve stopnje ogroženosti. 

Ogroženi travniki obsegajo 38 ha. Sest desetin travnikov leži na območ-
ju tretje stopnje ogroženosti, četrtina na območju druge stopnje ogrože-
nosti, desetina pa na območju četrte stopnje ogroženosti. Skalni podori 
neposredno ogrožajo 11 ha pozidanih zemljišč (v nasprotju s poglavjem 
Ogroženost območij poselitve, kjer smo ugotavljali le ogroženost poslopij 
oz. poselitve, ugotavljamo tu ogroženost vseh pozidanih površin od po-
sameznih poslopij do infrastrukture, predvsem cest), od tega leži več kot 
polovica na območju tretje stopnje ogroženosti, tretjina na območju druge 
stopnje ogroženosti in desetina na območju četrte stopnje ogroženosti. 
Ogroženih je le 0,63 ha sadovnjakov, njive pa niso ogrožene. 

Zemeljski plazovi ogrožajo 127 km2 ali 45 % celotnega preučevanega ob-
močja. Polovico površine ogroženega ozemlja obsegajo območja četrte 
stopnje ogroženosti, območja tretje stopnje ogroženosti obsegajo četrtino 
površine, območja pete stopnje ogroženosti pa desetino ogroženega ozem-
lja. Najbolj so ogrožene neporasle površine, pašniki in sadovnjaki. Osem 
desetin neporaslih površin in polovica pašniških površin ter sadovnjakov 
leži na območju pete stopnje ogroženosti. Šest desetin površja, ki ga po-
krivajo travniki, leži na območju četrte stopnje ogroženosti, tri desetine 
pa na območju pete stopnje ogroženosti. Med pozidanimi površinami, ki 
obsegajo 3 km2, leži skoraj polovica na območju četrte stopnje ogroženo-
sti, petina pa na območju pete stopnje ogroženosti. 
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Preglednica 3: Površina ogroženih območij zemljiških kategorij (ha). 

Stopnje 
ogroženosti 1 2 3 4 5 Skupaj 

njiva - plaz 2,9 1,0 0,2 2,4 0,6 7,1 

njiva - podor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sadovnjak - plaz 4,3 8,1 4,3 0,0 15,7 32,4 

sadovnjak - podor 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,6 

travnik - plaz 56,3 0,0 147,4 1028,6 493,6 1725,9 

travnik - podor 1,2 9,9 21,8 5,1 0,0 38,0 

gozd - plaz 139,1 963,1 3062,1 5315,4 983,3 10463 

gozd - podor 483,8 1525,4 1650,4 3992,3 100,7 7752,6 

pozidano - plaz 34,5 24,5 40,1 137,5 60,4 297 

pozidano - podor 0,3 3,6 6,1 1,1 0,0 11,1 

pašnik - plaz 0,0 0,0 5,1 7,9 16,9 29,9 

pašnik - podor 4,7 0,3 0,1 158,1 11,9 175,1 

neporaslo - plaz 0,9 0,1 5,3 9,1 61,3 76,7 

neporaslo - podor 32,8 5,8 8,3 783,8 255,4 1086,1 

vode - plaz 11,4 5,1 4,4 9,8 2,6 33,3 

vode - podor 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 

Ogroženost vodotokov 

Zemeljski plazovi in skalni podori lahko ustvarijo dolinske pregrade, kar 
povzroči poplave za pregradami, po njihovem preboju pa tudi poplave 
pod njimi. Na obravnavanem območju je takšno pregrado novembra 1990 
ustvaril Tratičnikov plaz v dolini Podvolovljek, ki je zajezil potok Lučni-
co, nastalo jezero pa je do streh zalilo nekaj hiš. Po preboju pregrade je 
2 m visok val razdejal spodnji del naselja Luče nekaj kilometrov nižje 
(Natek, 1991). 

Za ugotavljanje ogroženosti vodotokov smo karto plazovitih in podornih 
območij prekrili s karto vodotokov v Zgornji Savinjski dolini (Vodotoki, 
2004). V dolžino vodotoki merijo približno 280 km in po površini obse-
gajo 0,5% preučevanega območja. 

Vodotoki na podorno ogroženih površinah merijo v dolžino 24 km ozi-
roma obsegajo 12 ha. Po petina površja leži na območju druge in tretje 
stopnje ogroženosti, kar polovica pa na območju četrte stopnje ogroženo-
sti. 65 m vodotokov leži na območju pete stopnje ogroženosti in 11 km 
na območju četrte stopnje ogroženosti. 

Zaradi zemeljskih plazov je ogroženih 1,3 km2 vodnih površin, od tega 
je skoraj polovica na območju četrte stopnje ogroženosti, tretjina pa na 
območju tretje stopnje ogroženosti. 
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Zemeljski plazovi ogrožajo skupaj 90% vodotokov oziroma približno 254 
km strug. Od tega je na območju pete stopnje ogroženosti 19 km vodo-
tokov, na območju četrte stopnje ogroženosti pa 115 km vodotokov. 

Preglednica 4: Površina ogroženih območij vodotokov (km2). 

Stopnje ogroženosti 1 2 3 4 5 Skupaj 

ogroženo zaradi zemeljskih plazov 0,06 0,13 0,41 0,58 0,09 1,27 

ogroženo zaradi skalnih podorov 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00 0,12 

Vršaji 
Hudourniki so v gorskem in hribovitem svetu izjemno učinkoviti pre-
oblikovalci površja in s svojo silovitostjo ter nenadnostjo pomenijo zelo 
resno nevarnost. Dokler tečejo po večinoma ozkih in težko prehodnih 
grapah, se jih poselitev in prometnice izogibajo, ob izstopu v širšo dolino 
ali ravnino pa zaradi hitrega zmanjšanja strmca nasipljejo prodne vršaje. 
Ti so zaradi rahlo nagnjenega površja in lege nad dolinskim dnom že od 
nekdaj privlačni za poselitev. Pri tem moramo razlikovati med starejšimi 
fluvio-periglacialnimi vršaji iz pleistocenskega obdobja (Meze 1966), ki so 
z vidika ogroženosti zaradi poplav tako rekoč povsem varni, saj so se po-
toki in hudourniki že globoko zarezali vanje, in holocenskimi vršaji, na 
katerih hudourniki ob visoki vodi še vedno erodirajo in nasipljejo. 

Za starejše fluvio-periglacialne vršaje je značilno, da so na njih stari 
kmečki domovi. Gre za starejšo poselitev, domovi pa so večinoma na 
robu vršajev. Prevladuje travniška raba, pogosti so tudi pašniki ali njive. 

Recentni vršaji so najpogostejši na Solčavskem in so v glavnem posledica 
močnega nasipanja hudournikov ob neurjih. Tudi ob novembrski poplavi 
1990 so ravno hudourniki povzročili najhujše razdejanje, saj so odnašali 
ceste in stavbe ter nasuli ogromne količine plavja (Kladnik, 1991; Meze, 
1991). Najhujša grožnja na recentnih vršajih je nastanek večjega skalnega 
podora ali zemeljskega plazu na strmih pobočjih in nestabilni povirni deli 
grap ob zelo močnih padavinah. Pri tem lahko nastanejo blatni ali drobir-
ski tokovi, kar se je med drugim zgodilo 1. 11. 1990 v Trbiškem grabnu 
nad Ljubnim (Meze, 1991) in v dolini Kamniške Bistrice (Repolusk, 1991), 
17. 11. 2000 v Logu pod Mangartom (Komac, 2001a, 2001b; Zorn in Ko-
mac, 2002) ali 29. 8. 2003 v Ukvah v Kanalski dolini (Italija). Precejšnje 
površine z najvišjo stopnjo nevarnosti proženja zemeljskih plazov ali skal-
nih podorov smo tudi na preučevanem ozemlju ugotovili ravno v takšnih 
legah, sicer v stran od naselij ali prometnic, vendar predstavljajo realno 
grožnjo za naselja in prometnice na vršajih in ob sotočjih z večjo reko. 

V dolini Savinje nad Ljubnim so večji vršaji nastali na slabi petini sotočij. 
S tem namenom smo v dolini Savinje kartirali 23 večjih vršajev, ki skupaj 
obsegajo 1,24 km2. Na njih stoji 200 stavb od skupaj 1218. Glede na lego 
je torej potencialno ogrožena slaba desetina stavb. 
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Fotografija 3: Hudournik Lakovnik je ob izlivu v Savinjo v nekaj urah nasul nov vršaj, ki 
je v hišah v ozadju segal skoraj do vrha oken, hkrati pa z izjemno erozijsko močjo uničil 
glavno cesto po dolini. (Foto: Karel Natek, 3. 11. 1990) 

Sklep 
Karte ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov, izdelane 
z determinističnimi metodami, so model oziroma ocena dejanskega sta-
nja v pokrajini. Njihova zanesljivost je odvisna od kakovosti uporabljenih 
kartografskih podlag in izbrane metode. 

Ker je ocena izdelana na osnovi dokazano dominantnih spremenljivkah 
(a ne vseh), je hkrati tudi mera verjetnosti, da se bo določen pojav zgodil 
na določenem območju. Še natančnejšo oceno verjetnosti lahko dobimo, 
ko karte ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov, izde-
lane z modeliranjem, primerjamo s konkretnimi razmerami v pokrajini. 
Zato je potrebno modele nadgraditi z rezultati detajlnega geomorfološke-
ga kartiranja teh pojavov na terenu. S preverjanjem dobljenih kart na 
terenu ugotavljamo, da se izdelane karte razmeroma dobro ujemajo z 
razporeditvijo ugotovljenih zemeljskih plazov in skalnih podorov, še zlasti 
na območjih z visokimi stopnjami ogroženosti. 

Na osnovi dobljenega modela ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in 
skalnih podorov lahko za preučevano območje povzamemo: 

• Območij, kamor lahko človek posega brez posebne nevarnosti, je na 
preučevanem območju malo. 

• Tradicionalna poselitev je upoštevala ogroženost pred večjimi geomorf-
nimi procesi, kar je bilo v Zgornji Savinjski dolini lepo vidno ob zadnji 
katastrofi (1990), saj niti kmetije niti vaška jedra niso bila neposredno 
prizadeta. 

• Pojavljanje zemeljskih plazov in skalnih podorov sta časovno nenapo-
vedljiva procesa, napovedati je možno le njuno prostorsko razširjenost. 
Za zmanjšanje ogroženosti ob nadaljnjem poseganju v prostor je torej 
nujno potrebno upoštevanje dosedanjih (tradicionalnih) izkušenj pri 
smotrnem ravnanju z zelo omejenim prostorom. 
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Raziskava je pokazala, da je zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov 
ogroženih kar osem desetin preučevanega območja. Območje četrte stopnje 
ogroženosti obsega kar polovico vseh ogroženih površin^ močno ogroženih 
pa je 20 km2, od tega zaradi zemeljskih plazov 3,5 km2. Človekove dejavno-
sti bi bilo nujno potrebno s teh območij preusmeriti na varnejša območja, 
oziroma zelo strogo omejiti kakršno koli nadaljnje poseganje v ta nevarna 
območja. Zmerno ogroženih je 50 km2 površja, od tega zaradi zemeljskih 
plazov 32 km2. Na teh območjih so človekove dejavnosti možne ob poprejš-
njih ustreznih varovalnih ukrepih. Zastavlja se vprašanje, kakšni varnostni 
ukrepi bi bili potrebni na že poseljenih oziroma uporabljenih območjih s 
peto stopnjo ogroženosti. 

Glede na dostopne vire in predvideno uporabo kart ogroženosti je po-
membna njihova prostorska razsežnost. Raziskava je pokazala, da so takš-
ne karte nadvse uporabne na regionalni in državni ravni, za uporabo na 
krajevni ali individualni ravni pa mora kljub sodobnim metodam izdelave 
karte ogroženosti slediti detajlno geomorfološko in družbenogeografsko 
kartiranje ogroženega območja. 
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Izvleček 

Naravni pokrajinski elementi različno vplivajo na nastanek in razvoj prsti, kar se 
kaže v razširjenosti posameznih tipov in njihovih lastnosti. Najpogostejši omejit-
veni dejavniki razvoja prsti v svetu so nizek odstotek padavin v poletnih mesecih, 
primanjkljaj vode v prsti, erozijski procesi zaradi strmine pobočij in vplivi rečne 
in podtalne vode. 

Med pomembne naravne omejitve za razvoj prsti v Zgornji Savinjski in Šaleški 
dolini pa prištevamo izoblikovanost površja, prepustnost matične podlage za vodo, 
vpliv vode na genezo prsti, sklenjenost vegetacije in obliko rabe tal. V širšem 
smislu so to lokalni dejavniki razvoja prsti in pomembno vplivajo na rabo tal. 
Spremljanje povezanosti med značilnimi pedogenetskimi dejavniki in razvojem 
prsti omogoča njihovo varovanje prsti. S kazalci ogroženosti prsti smo ocenili 
vlogo naravnih omejitev pri razvoju prsti, človek pa mora vlogo naravnih omejitev 
pri načrtovanju posegov v prostor tudi upoštevati. Zato je pomembno, da prsti 
spoznamo in upoštevamo njihovo značilnosti. 

Ključne besede: pedogenetski dejavniki, prsti, raba tal, naravne omejitve, Zgornja 
Savinjska dolina, Šaleška dolina, Slovenija 
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Naravne omejitve razvoja prsti v 
Zgornji Savinjski in Šaleški dolini 

The Natural Limitations of Soil Development in the Valleys 
Zgornje Savinjska dolina and Šaleška dolina 

Abstract 

The natural landscape elements have different impact on the soil origin and evo-
lution that is shown in spreading of the soil types and their characteristics. The 
limitation factors of the soil evolution in the world are those, which disable the 
normal process of the soil evolution. The most often hinder factors of the soil 
evolution are the low percentage of the precipitation in the summer months, the 
water deficit in the soil, the erosion processes because of the steep slopes and the 
denudation impact of the river and the underground water. Among the important 
natural limitations of soil development in valleys Zgornja Savinjska dolina and 
Šaleška dolina we number the formation of the surface, the permeability of basic 
stone for water, the water influence for the soil genesis, the density of vegetation 
and the way of land usage. In the broad sense are that also the local factors for 
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soil development and the importantly influence the level of land use. Following 
the connection between the typical factors influencing soil formation and the 
soil development enables us also to protect the soil. Using the indicators of soil 
threatening we estimated the role of natural limitations in soil development proc-
ess. The man should consider them at planning of space interventions so it is 
very important to know these natural limitations well. 

Key words: factors influencing soil formation, soils, land use, natural limitations, 
valleys Zgornja Savinjska dolina and Šaleška dolina 

1 Uvod 

Pod pojmom naravne omejitve razvoja prsti razumemo tiste pedogenetske 
dejavnike, ki ovirajo nastajanje prsti. Nastajanje prsti je ovirano takrat, 
ko se zaradi določenih vzrokov ne povečuje debelina prsti. Razvoj prsti 
lahko spremljamo z naraščanjem globine prsti oz. njenih horizontov. Z 
vidika sonaravne rabe prsti je pomembno poznati dinamiko nastajanja 
prsti. Pomembno vlogo pri nastajanju prsti imajo lastnosti kamnin, na 
katerih prsti nastanejo, vodne razmere in pa človek, ki z različnimi po-
stopki spreminja naravni proces pedogeneze. 

V pričujočem prispevku so prikazane naravne omejitve razvoja prsti v ob-
močju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Ta subregija je del Savinjske 
regije, ki je v Sloveniji tretja po velikosti (za Osrednjeslovensko in Podrav-
sko) in meri 11,8 % površine Slovenije. Na območju regije prebiva 256.000 
prebivalcev, kar je 12,9 % vseh v Sloveniji. Po gostoti poselitve je regija 
uvrščena med najbolj poseljene ruralne regije v EU z 198 prebivalci na 
km2. Regija ima 32 občin, od teh v subregijo Zgornja Savinjska in Šaleška 
dolina spadajo: Gornji Grad, Solčava, Luče, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Šo-
štanj, Šmartno ob Paki in Velenje (Regionalna zasnova 2003, str. 3). 

Savinjska regija s Savinjsko-šaleško podregijo zajema alpske pokrajine z 
visokogorji. Krajinsko je to skalovita pokrajina z gozdno mejo. Značilni 
so ostanki ledeniških moren, redka in razpršena poselitev alpskih dolin 
in gozdnata pobočja. Za Vzhodne Kamniško-Savinjske alpe je značilen 
hribovit relief s številnimi jamami in brezni. Posebno vrednost na tem 
območju imajo slikovite ledeniške doline Matkov kot, Logarska dolina in 
Robanov kot. Med Predalpskimi pokrajinami v Savinjski regiji prevladuje 
vzhodnoslovensko predalpsko hribovje in sicer Šaleško-Konjiško hribovje, 
Savinjska dolina ter hribovje vzhodno od Savinje. Za Šaleško-Konjiško 
hribovje so značilna enovita hribovita in gričevnata območja s povprečno 
nadmorsko višino okrog 600 m, posamezni vrhovi dosegajo tudi 1000 
m. Osrednji del je Šaleška dolina, ki je ravna in široka in v njenem SV 
(Huda Luknja) in JV delu (Penk) prehaja v sotesko. 

101 



2 Metodologija 
Razširjenost in značilnosti prsti v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini smo 
proučevali s pomočjo pedoloških kart, ki so jih pripravili na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani. Na osnovi raziskav smo pripravili elaborat o prsteh 
v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini in z laboratorijskimi meritvami pri-
dobili dodatne podatke o procesih v prsteh, ki so posledica součinkovanja 
pedogenetskih dejavnikov. 

Za pojasnitev pedogenetskih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj prsti in 
zlasti za prikaz omejitevnih dejavnikov, ki preprečujejo prirodni prsteni 
razvoj, so bile uporabljene naslednje metode: 

- analiza razširjenosti prsti na osnovi pedoloških in geoloških kart; 
- pregled dosedanjih spoznanjih na področju naravnih ovir za razvoj 

prsti; 
- priprava metodologije za spremljanje vpliva pedogenetskih dejavnikov 

na razvoj prsti ter izločitev tistih dejavnikov, ki oviralno vplivajo na 
razvoj prsti. 

Metodologija preučevanja naravnih ovir za razvoj prsti v Zgornji Savinj-
ski in Šaleški dolini temelji na evidentiranju naravnih ovir, ki jih pred-
stavljajo močna površinska razčlenjenost, velika prepustnost kamnin za 
vodo, destruktivni vpliv vode na genezo prsti, nesklenjenost vegetacije in 
raba tal. Čeprav je izhodišče prispevka na naravnih ovirah za razvoj prsti, 
je bilo nujno vključiti tudi vplive človeka. Za izločitev naravnih omejitev 
razvoja prsti so bili pripravljeni naslednji kriteriji: 

I. Oblikovanost površja 
1. ravno površje (ravnine, rečne terase, dolinsko-kotlinska dna) 
2. rahlo valovito površje (gričevnato, slemenasto-dolinasto površje) 
3. razčlenjeno površje (grape, slemenasta pobočja) 
4. močno razčlenjeno površje (ozke strme grape, vršine slemen) 

II. Prepustnost matične podlage za vodo 
1. zelo slabo prepustna podlaga (gnajs, skrilavci) 
2. slabo prepustna podlaga (lapor, fliš) 
3. prepustna podlaga (apnenec, dolomit) 
4. zelo prepustna podlaga (pesek, prod) 

III. Vpliv vode na genezo prsti 
1. vode ne vplivajo na genezo prsti 
2. vode občasno vplivajo na genezo prsti 
3. vode pogosto vplivajo na genezo prsti 
4. vode destruktivno vplivajo na genezo prsti 

IV. Sklenjenost vegetacije 
1. sklenjena pokritost z vegetacijo 
2. delna pokritost z vegetacijo 
3. redka pokritost z vegetacijo 
4. brez vegetacijskega pokrova 

V. Raba tal 
1. gozd, grmičevje 
2. travnik, pašnik 
3. obdelovalne površine 
4. pozidano, infrasturne površine in območja brez možnosti razvoja prsti 
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Z upoštevanjem kombinacije zgoraj navedenih prirodnih elementov loči-
mo štiri stopnje razvoja prsti z vidika naravnih omejitev: 

Razvoj prsti z vidika naravnih omejitev: 

1. ni naravnih omejitev za razvoj prsti (nemoten razvoj prsti) 
2. naravne omejitve so šibke (delno moten razvoj prsti) 
3. naravne omejitve so izrazite (slab razvoj prsti) 
4. zelo izrazite naravne omejitve (močno oviran razvoj prsti) 
Z matriko so bile ovrednotene zastopane prsti v Zgornji Savinjski in Ša-
leški dolini ter razvrščene v zgornje štiri razrede. Z raziskavo smo dobili 
vplogled v pogoje za razvoj prsti, zlasti pozorni smo na tista območja 
z zelo izrazitimi naravnimi omejitvami. Takšna območja je potrebno po-
sebej varovati 

3 Pokrajinsko ekološke značilnosti Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline 

3.1 Oblikovanost površja 

Površje so preoblikovali glacialni in periglacialni geomorfološki procesi, 
dna dolin in kotlin so nasuta s periglacialnim drobirjem in prodom, gla-
cialni - fluvialni prod pa je nasut ob večjih rekah. Kamniško - Savinjske 
alpe so preoblikovali pleistocenski ledeniki. Erozijski procesi so odvisni 
od pokrovnosti vegetacije, geološke podlage, stopnje njene preperelosti, 
nagiba (reliefa) ter padavin oz. pretokov voda. Pomemben je tudi tip 
reliefa. Dolomitni in kraški relief prevladuje, zastopani so še apniški in 
kraški, destrukcijski rečno-denudacijski in ob rekah akumulacijski rečno-
denudacijski relief. 

Na območju Zgornje Savinjske doline so erozijski procesi zmerno raz-
viti. Viri sproščanja plazov se nahajajo predvsem na pobočjih Kamniško 
Savinjskih Alp kot melišča, pobočni grušči in aluvialne naplavine oz. 
hudourniški vršaji. To so litološko večinoma apnenci in dolomiti. Pod 
Logarsko dolino so erozijski procesi razviti ob hudourniških potokih. Pr-
sti so izpostavljene tudi na območju poti in stez ter na območjih, kjer je 
obisk ljudi velik. Prsti je treba obvarovati pred nastajanjem škode (npr. 
povečani eroziji na poteh, poškodbi rastlin). 

Večje pokrajinske enote v subregiji so Šaleško-Konjiško hribovje, Savinj-
ska dolina, v severni del subregije pa segajo Vzhodne Kamniško-Savinj-
ske Alpe. Posebno vrednost v tem delu imajo ledeniške doline Matkov 
kot, Logarska dolina in Robanov kot. 

Ravnine ob rekah in potokih od Velenja do Šoštanja zapolnjujejo holo-
censke aluvalne naplavine. Njihova sestava se hitro menja, ker so ob-
časno poplavljene. Na glinastem melju in ilovnatem materialu z drobci 
kamnin ter prodniki in peskom je nastala obrečna prst. Je plitva in še v 
nastajanju. Območje od Velenja do Topolšice je iz plio-kvartarnih usedlin. 
To so glina, ilovica in prodniki. V Zgornje Savinjski dolini so prodniki 
debeli tudi 2 cm in so z andezitenga tufa, apnenca in kremena. Zagli-
njen prod je ponekod premešan z gruščem in kremenovega keratofirja. 
Območje južno od plio-kvartarnih nasipin je paleogenske starosti in je 
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iz sivih peščenih laporjev, ki proti zahodu preidejo v apnence. Prsti so 
kambisoli, zaradi suficita padavin že ponekod brez kalcijeva karbonata in 
z nizko nasičenostjo sorbtivnega dela z bazami (distrične). Območja za-
hodno od Topolšice so iz apnenca in dolomita. Od Ljubnega do vznožja 
Raduhe je andezitni tuf, na njem pa je distrična rjava prst, na strmejših 
legah tudi ranker. 

Prevladujejo gorovja in gričevja, ob vodotokih pa širše in ozke doline. 
Šaleška dolina je z vidika okoljskih problemov v zadnjih letih doživela 
velike pozitivne spremembe. V preteklosti (okrog 1980. leta) je velika 
onesnaženost zraka zaradi emisij S02, SO, NO , C02. Zaradi nekontro-
liranega odlaganja pepela iz Termoelektrarne Šoštanj in neurejene ko-
munalne infrastrukture vplivala tudi na slabo stanje prsti. Posledično je 
bila zelo obremenjena tudi vegetacija. Zaradi okoljskih problemov je na-
stopila huda kriza, ki je vzpodbudila začetek ekološke sanacije, ki poteka 
še danes. Tako se je izboljšala kakovost zraka, znižale so se tudi emisije 
organskih topil in prahu. Tudi kakovost reke Pake in njenih pritokov se je 
bistveno izboljšala. S sanacijo in rekultivacijo ugrezninskega območja se 
zmanjšujejo tudi negativni učinki degradacije tal zaradi ugrezanja, saj se 
prostor namenja novi rabi - predvsem se izkoriščajo učinki degradacije 
tal zaradi ugrezanja, saj se prostor namenja novi rabi in s tem izkoristijo 
potenciali jezer in njihovih bregov za rekreacijo, šport in turizem. Na 
delu ugrezninskega območja se oblikujejo sekundarni biotopi, ki poveču-
jejo biotopsko raznovrstnost. Zaradi zmanjšanja onesnaževanja zraka se 
je izboljšalo tudi stanje gozdov. 

Preglednica V. Razvoj prsti glede na površje 

Oblikovanost površja Prsti 

1 - ravno površje psevdoglej, glej, rendzina, distrična 
rjava, rjave pokarbonatne, fluvisol 

2 - rahlo valovito površje pobočni psevdoglej, evtrična rjava, 
distrična rjava, koluvialne, rigosol 

3 - razčlenjeno površje ranker, distrična rjava, rendzina 

4 - močno razčlenjeno površje ranker, litosol, regosol 

3.2 Prepustnost matične podlage za vodo 

Sposobnost vode, da steče skozi prsti (in se v prsti ne zadržuje) je zelo 
pogosto posledica prepustnosti matične osnove. Medtem ko so peski, 
prodi in drugi recentni sediementi zelo prepustni za vodo (na njih so 
razvite zelo plitve in tudi prepustne prsti), so prsti na laporjih, glinah 
in ilovicah težko prepustne za vodo. Pomembno vlogo v prepustnosti za 
vodo ima delež peščenih delcev, ki jih vsebuje prst. Večji kot je le-ta, bolj 
prepustne so prsti. 

Na območju Zgornje Savinjske doline so nestabilna (labilna) območja 
(stabilnost zemljišč je pogojena z geološko sestavo, nagibi, pokrovnostjo 
in količino vode v prsteh) nahajajo v predalpskem hribovju in sicer po-
daljšku Karavank (Podolševa). Najbolj znan je Macesnikov plaz. Nestabil-
na območja v manjšem obsegu se pojavljajo na pobočjih ostalega pred-
alpskega hribovja, kjer so labilnost velikokrat povzročili človekovi posegi 
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v pogojno stabilna zemljišča (gradnja prometnic, pozidava, preusmerjanje 
voda, goloseki in podobno. Takšna območja se nahajajo ob Ljubnici, pri-
tokih Savinje med Ljubnim in Lučami, obrobju Zadrečke doline in ob 
vznožju Mozirskih planin. 

Preostali del hribovja je večinoma pogojno stabilen in se lahko ob eks-
tremnih pojavih ali neustreznih posegih v prostor preoblikuje v labilna 
območja. Med stabilna območja so razvrščena samo območja Kamniško 
- Savinjskih Alp in hribovja z apnenčasto ali dolomitno podlago (večji 
del Menine, Čreta). Med nestabilna območja je razvrščeno tudi območje 
ugreznin (jezera) med Velenjem in Šoštanjem kot posledica rudarjenja. 

Preglednica 2: Razvoj prsti glede na prepustnost matične osnove 

Matična osnova Prsti 

1 - zelo slabo prepustna osnova glej in psevdoglej 

2 - slabo prepustna osnova distrična rjava, ranker, rigosol, 
koluvialna 

3 - prepustna osnova evtrična rjava, pokarbonatna 

4 - zelo prepustna osnova rendzina, litosol, obrečne 

3.3 Vpliv vode na genezo prsti 

Voda pogosto oviralno vpliva na razvoj prsti. Poplavna voda zaradi last-
ne teže poškoduje vegetacijo in prepreči humifikacijske procese. Zato 
se prsti razvijajo počasneje. Drugi razlog za počasnejši razvoj pa je tudi 
akumulacija poplavnega materiala nad zgornji (običajno A) horizont, za-
radi česar se poruši naravna zgradba horizontov prsti. Padavinska voda 
s ploskovnim odtekanjem odnaša nesprijete delce prsti in jih odnaša v 
nižje lege. 

Preglednica 3: Razvoj prsti glede na vpliv vode na genezo prsti 

Voda Prsti 

1 - vode ne vplivajo na genezo prsti kambične prsti, rjave pokarbonatne, 
distrična, litosol, rigosol, regosol 

2 - vode občasno vplivajo na genezo 
prsti 

ranker, rendzina, koluvialne 

3 - vode pogosto vplivajo na genezo 
prsti 

psevdoglej 

4 - vode destruktivno vplivajo na genezo 
prsti 

fluvisol, oglej ene 

Na večini območja so potrebni zaradi intenzivnosti in večje množine pa-
davin običajni protierozijski ukrepi, območja kjer so potrebni zahtevnejši 
protierozijski ukrepi zajemajo Logarsko dolino, Robanov kot in severni 
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del občine Solčava. V subregije je več erozijskih žarišč in območij stroge-
ga protierozijskega varovanja. 

3.4 Sklenjenost vegetacije 

Stanje gozda z vidika poškodovanosti gozdnih sestojev je v subregiji 
boljše od povprečja v Sloveniji in najboljše od vseh subregij v Savinjski 
regiji. V zadnjih petih letih se je stanje bistveno izboljšalo. V subregiji so 
opuščena odlagališča industrijskih in komunalnih odpadkov ter manjša 
nelegalna odlagališča. Slednja so deloma že odstranjena. 

Na uspevanje vegetacije pozitivno vplivajo: 

- izboljšanje kakovosti zraka v kotlinskih legah, še posebej na urbanizi-
ranih območjih, kjer je skoncentrirana tudi večina industrije (največji 
onesnaževalci); 

- izboljševanje kakovosti voda v površinskih vodotokih; 
- zmanjševanje onesnaženja podtalnice, ki je v regiji močno ogrožena; 

oblikovanje smernic za postopno saniranje tal, ki so onesnažena zaradi 
emisij iz industrije in prometa ter zaradi intenzivnega kmetovanja; 

- zmanjševanje pritiskov na gozd, ki jih predstavljajo neposredni posegi 
v gozdni prostor - gradnja cest, industrijskih con in širitev poselitve; 
izboljševanje kakovosti bivanja v urbanih okoljih z zmanjševanjem 
pritiskov, ki jih predstavljajo promet, hrup in onesnažen zrak; vzpo-
stavitev ustrezne institucionalne organiziranosti za varstvo okolja in 
trajnostni razvoj na regionalni ravni. 

Preglednica 4: Razvoj prsti glede na sklenjenost vegetacije 

Vegetacija Prsti 

1 - popolnoma sklenjena vegetacija distrična rjava, psevdoglej, rjava 
pokarbonatna 

2 - sklenjenost vegetacije ranker, evtrična, pokarbonatna, glej 

3 - redka sklenjenost vegetacije rendzina, psevdoglej, rigosol 

4 - brez vegetacijskega pokrova fluvisol, litosol, regosol, koluvialne 

3.5 Raba tal 

Manjša območja v subregiji onesnažuje intenzivno kmetijstvo. Kmetijske 
površine v subregiji sodijo večinoma med druga kmetijska območja, kjer 
se kmetijska raba prepleta z gozdom, kmetijske površine so manjše in 
razdrobljene. 

Od Ljubnega do Mozirja in od Gornjega Grada do Nazarij je opredelje-
no območje v dolinskem območju kot območje kmetijstva z omejitvami. 
Večina gozdov v subregiji je opredeljena kot »druga območja lesno-pro-
izvodnih gozdov«, kjer prevladujejo ekološke in socialne funkcije. Velik 
del območja v subregiji je zaradi velike prisotnosti naravnih in kulturnih 
kakovosti opredeljen kot pomembnejše območje za razvoj turizma. To so 
krajinski parki Logarska dolina, Robanov kot, Golte in Menina, predlog 
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za KP Dobrovlje in Huda luknja-Paški Kozjak, predlog za Karavanško-
kamniško-savinjski RP, območje Savinje med Radmirjem in Nazarji ter 
Zgornja Savinjska ter Zadrečka dolina. 

Med večja strnjena naselja v subregiji Zgornja Savinjska in Šaleška doli-
na štejemo: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Ravne, Solčavo, 
Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšico in Velenje. V naseljih imajo probleme 
neustrezno rabljenih površin in probleme pomanjkanja površin, predvsem 
za stanovanjsko gradnjo. Na kvaliteto zraka in prsti v Nazarjih, Mozirju, 
Šoštanju in Velenju močno vplivajo industrijske dejavnosti in promet. Ve-
lenje in Šoštanj se nahajata na okoljsko degradiranem območju. 

Industrijska območja so značilna za osrednji del Zgornje Savinjske doline 
in Šaleško dolino med Velenjem in Šoštanjem. V Šaleški dolini so bili 
izvedeni in se še izvajajo številni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje 
kot je namestitev čistilnih naprav, zaprti krogotoki vode, posodabljanje 
proizvodnih postopkov in ureditev ali sanacija degradiranih območij. Na-
črtovane so nove gospodarske cone: Šaleška gospodarska cona, Prihova 
v Nazarjah ter cone lokalnega pomena. 

Območja ob obremenjenih prometnicah zajemajo odseka glavnih cest: 
Arja vas - Velenje - Slovenj Gradec in Velenje - Šoštanj ter odseka regi-
onalnih cest Šoštanj - Mozirje - Ljubno in Braslovče - Mozirje. 

Preglednica 5: Razvoj prsti glede na rabo tal 

Raba tal Prsti 

1 - gozd, grmičevje ranker, distrična rjava prst, 
pokarbonatna prst, regosol 

2 - travnik, pašnik rendzine, obrečne, glej, psevdoglej, 
litosol, koluvialne, distrične 

3 - obdelovalne površine evtrične, obrečne, distrične, rendzine 

4 - pozidano, infrastrukturne površine ali 
površine z nezmožnostjo razvoja prsti 

litosoli, antropogene prsti* 

*Antropogene prsti posebej ne vključujemo v obravnavo, ker so njihov nastanek povzročili vplivi človeka 

4 Zakonitosti razvoja prsti z vidika naravnih omejitev 

Alpske pokrajine v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini so po razvoju prsti 
zelo podobne. Prevladujejo plitve skeletne prsti, slabo poraščene z vegeta-
cijo. Njihov razvoj je naravno omejen. V predalpskem območju so najbolj 
razširjene distične rjave prsti, saj je za njihov nastanek pomembna vul-
kanska dejavnost v preteklosti in visoka množina padavin. V dolinskem 
območju je odložen fluvio-glacialni material. Ker je recentno delovanje 
vode pogosto, so prsti plitve in slabo razvite. Pregled zastopanosti prsti 
v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini ter procesov v prsti omogoča razu-
mevanje naravne dinamike v vrhnjem delu zemeljske skorje in njegove 
ekosistemske funkcije. 
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Preglednica 6: Tipi prsti zastopani v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini in naravne 
omejitve v njihovem razvoju 

Tip prsti Lastnosti Naravne omejitve 

1. litosol kamenišče, zelo plitve prsti na kislih in 
bazičnih kamninah 

naklon, kamnina 

2. regosol surova prst na razpadlih mehkih 
kamninah (lapor) 

naklon, kamnina 

3. koluvialno-
diluvialna prst 

nerazvita, surova prst, nastala na na 
vznožjih pobočijh z nanašanjem in 
odnašanjem 

/ 

4. rendzina na karbonatnih kamninah, globoka 20 do 
40 cm 

kamnina, naklon 

5. ranker na silikatnih kamninah, globok podobno 
kot rendzina 

naklon 

6. evtrična rjava 
prst 

kambisoli, evtričen = bogat z bazami in 
pH nad 5.5 

/ 

7. distrična rjava 
prst 

kambisoli, distričen = reven z bazami, pH 
pod 5.5 

/ 

8. rjava 
pokarbonatna prst 

kambisol, z večjim deležem gline v (B) 
horizontu zaradi starosti prsti 

/ 

9. rigosol kultisoli, rigolane prsti / 
10. fluvisol obrečna, aluvialna prst na recentnih 

nanosih 
voda (poplave) 

11. psevdoglej zastajanje padavinske vode v B horizontu 
zaradi povečanega deleža gline 

Voda (padavinska) 

12.gleji Prsti so pod vplivom podtalne in občasno 
padavinske vode. Hipoglej je najbolj 
pogosta oblika in kaže znake visoke 
podtalnice, epiglej je omejen zaradi 
padavinske vode, amfiglej pa zaznamujeta 
oba dejavnika, to je padavinska in 
podtalna voda 

Podtalna voda 

Najbolj pogoste prsti na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline so 
humusno akumulativne z A - C profilom in sicer rendzina in ranker. 
Rendzine imajo A-C profil, so plitve in merijo v globino 10 do 30 cm gle-
de na relief. Pokrivajo strma apnenčasta pobočja s skalovitim površjem. 
Rendzine na dolomitu so globje in ker pokrivajo manj strma pobočja z 
zaobljenimi reliefnimi oblikami, se mestoma pod črnim A horizontom že 
razvije rjav horizont, kar kaže na varieteto rjave rendzine. V zgornjem 
humusnem horizontu se kopiči razpadla organska snov, ki obarva Ah ho-
rizont črno do temno rjavo. Tip prsti rendzina delimo na podtipe, glede 
na matično osnovo in obliko humusa. 
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Fotografija 1: Rendzina na apnencu je zelo pogost tip prsti v Zgornji Savinjski dolini (Foto: 
A. Glasenčnik, 2004) 

Ranker ima A-C in A-R zgradbo profila in je razvit na nekarbonatnih 
metamorfnih in fluvioglacialnih kamninah. Po globini in razvitosti profila 
se pojavljata dve obliki rankerja, litični A-C, kjer humusni horizont leži 
neposredno na matični podlagi ter regolitični z A-AC-C profilom, kjer A 
horizont preko razpadle kamnine, pomešane s prstjo preide v kamnin-
sko osnovo. Ker leži na manj strmem reliefu je tudi globlji od litičnega. 
Zaradi kisle reakcije in slabe nasičenosti z bazami ga poraščajo pretežno 
gozdovi. 

Med kambičnimi prstmi z A-(B)-C horizontom so pogoste evtrične in di-
strične rjave ter rjave pokrabonatne prsti. 

Evtrične prsti so razvite na različnih karbonatnih kamninah, na laporju, 
pleistocenskih in pliocenskih sedimentih, na mehkih karbonatnih kam-
ninah, na mešanih karbonatnih kamninah ter na deluviju. Po globini so 
plitve, srednje globoke in globoke, glede na razvojno stopnjo pa izprane, 
oglejene, psevdooglejene in koluvialne. 

Evtrične prsti na laporju in lapornatih kamninah so globoke 40 - 70 cm. 
Zaradi humidne klime se pojavlja v teh prsteh spiranje karbonatov. Po-
vršinski horizont je zato, zlasti pod gozdovi, zakisan. Zgornjemu A hori-
zontu sledi kambičen (B), je svetlejši, vlažen in glinast, zlasti ob vznožju 
gričevja. Lapor daje pri fizikalnem preperevanju težko glinasto ilovico, 
ki negativno vpliva na obdelovanje, saj se poleti močno osuši, pod vpli-
vom padavinske vode pa nabreka. Prisotnost glinaste ilovice je vidna v 
(B) horizontu, ki je po konsistenci gost, z delno poliderično strukturo. 
Lapornata območja so zaradi karbonatnih prsti in dobre nasičenosti z 
bazami, zlasti s kalcijem, ugodna za kmetijstvo, poleg njiv in sadovnjakov 
so pogosti vinogradi. 

Distrične prsti so vezane na kislo matično kamnino, zato so se razvile 
na miocenskih peskih, peščenjakih, metamofrnih kamninah, dekalcificira-
nem laporju, glinastem skrilavcu, silikatnih peskih, ledenodobnih glinah 
in ilovicah, pleistocenskih nanosih in pliocenskih terasah. Za kmetijstvo 
so primerne tople lege. Če zastaja v profilu distričnih prsti voda, ločimo 
po varieteti psevdooglejene in oglejene. Distrične rjave prsti na holocen-
skih nekarbonatnih prodih so globoke in manj občutljive na sušo. Narav-
no so revne zaradi izrazito kisle reakcije in slabe nasičenosti sorptivnega 
dela prsti z bazami. 
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Fotografija 2: Distrične rjave prsti so kljub nizki nasičenosti prsti z bazami kmetijsko 
rabljene. (Foto: A. Glasenčnik, 2004) 

Med hidromorfnimi prstmi so zelo pogoste obrečne z A-C profilom prsti, 
psevdooglejene A-B-C in oglej ene, to so predvsem hipogleji. 

Fotografija 3: Psevdogleji so razviti na ilovnatih sedimentih.Zaradi zastajanja padavinske 
vode v B horizontu se pojavlja proces izpiranja. (Foto: A. Glasenčnik, 2004) 

Obrečne prsti so mlade, slabo razvite, nastale so na recentnih rečnih 
naplavinah. Oblike obrečnih prsti so, glede na vrsto matične podlage, 
peščene, prodnate, ilovnate in glinaste. Diferenciacija horizontov je slaba, 
znaki zamočvirjenosti pa so ponekod prekriti. Po nasičenosti z bazami jih 
delimo na evrtrične in distrične, ki se nadalje delijo na več varietet glede 
na globino profila in vpliv vode. 
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Fotografija 4: Zelo plitve prsti so ekološko pomembno rastišče za sekundarne gozdove in 
grmišča. (Foto: A. Glasenčnik, 2004) 

Preglednica 7: Vrednotenje prsti z vidika naravnih omejitev 

Prsti 
Oblikova-

nost 
površja 

Prepust-
nost za 

vodo 

Voda in 
geneza 

prsti 

Pokritost z 
vegetacijo 

Raba tal 
Naravne 
ovire za 

razvoj prsti 

1 - litosol 4 4 1 4 2 4 

2 - regosol 4 2 1 4 1 3 

3 - koluvialne 2 2 2 4 2 2 

4 - rendzine 3 4 2 3 3 4 

5 - ranker 3 2 2 2 1 2 

6 - evtrične 2 3 1 2 4 2 

7 - distrične 2 2 1 1 2 2 

8 - pokarbonatne 1 3 1 2 1 2 

9 - rigosol 2 2 1 3 4 3 

10 - fluvisol 1 4 4 4 4 4 

11 - psevdeoglej 2 1 3 1 2 2 

1 1 4 2 2 2 

Specifičnost subregije je, da je razvoj prsti moten povsod (ni zastopanega 
prvega razreda s kategorijo - ni naravnih omejitev za razvoj prsti). Pač 
pa se kot najbolj pogoste omejitve pojavljajo naklon (nad 20°), kamnine 
(apnenec in dolomit zelo počasi preperevata) in voda (poplavna in pod-
talna). To prikazuje tudi slika 5, kjer so prikazana območja z različnimi 
omejitvami za razvoj prsti. 



Slika 1: Prikaz območij z različnimi omejitvami za razvoj prsti. 

16.1 km 

Osnova: Naravovarstveni atlas Slovenije 

Legenda 
1. Ni naravnih omejitev za razvoj prsti (nemoten razvoj prsti) 
2. Naravne omejitve so šibke (delno moten razvoj prsti) 
3. Naravne omejitve so izrazite (slab razvoj prsti) 
4. Zelo izrazite naravne omejitve (močno oviran razvoj prsti) 

Z vidika razvoja prsti so najpogostejše naravne ovire v zahodnem delu 
regije, še zlasti v visokogorju in ob Savinji. Tod je potreben posebno paz-
ljiv odnos do prsti, ki imajo pomembno ekosistemsko funkcijo. 

Na ugreznjenih in erozijsko ogroženih območjih je potrebno posebno 
varovanje prsti. V primerjavi s Šaleško dolino, kjer so naravne ovire za 
razvoj prsti pogojene pretežno s človekovo dejavnostjo, je stanje okolja v 
Zgornji Savinjski dolini drugačno. Naravni procesi so veliko bolj inten-
zivni, kar se kaže v ekstremih pri razvoju prsti med dolinskimi in visoko-
gorskimi legami. 

Stanje razvoja prsti glede na naravne omejitve je v Zgornje Savinjski in 
Šaleški dolini je ogroženo glede na slovensko povprečje. Večina območja 
ima vsaj en (ali več) omejitvenih dejavnikov, ki otežujejo razvoj prsti. Po-
trebno je poudariti veliko razliko med zahodnih Savinjskim delom, kjer so 
ovire razvoja prsti naravne (naklon, kamnine, voda) in vzhodnim Šaleškim 
delom, kjer so ovire pogojene s človekovo dejavnostjo in jih ne bi bilo 
brez določenih sprememb v okolju (pogrezanje površja, izpiranje zaradi 
intenzivnega obdelovanja prsti). 

Za načrtovanje poselitve, infrastrukture in urejanja zavarovanih območij 
je pomembno poznavanje prsti, ki ima v Zgornje Savinjski dolini nadpov-
prečno pomembno vlogo za razvoj vegetacije in življenja nasploh. Prsti 
opravljajo pomembne ekosistemske funkcije, ki jih ni mogoče nadomestiti. 
Prav zato je poznavanje območij z naravnimi omejitvami v razvoju prsti 
lahko prispevek k sonaravnem in trajnostem odnosu do Savinjske-šaleške 
subregije. 

5 Sklep 
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Povzetek 

V prispevku so izpostavljene nekatere osnovne prvine prebivalstvenega razvoja 
(rodnost, migracije in etničnost) Savinjsko-Šaleške regije v primerjavi s širšim 
slovenskim kontekstom. V razmerah relativno nizke in na daljši rok počasneje 
spreminjajoče se smrtnosti, se ob nadaljevanju negativnih trendov na področju 
rodnosti, ko se prebivalstvo po naravni poti ne obnavlja že dve desetletji, pre-
bivalstvo pri nas še naprej stara. Za enostavno generacijsko obnavljanje bi moral 
slovenski migracijski saldo vsaj trikrat presegati sedanjega. Glede na prebivalstve-
ni primanjkljaj, ki gre najbolj na račun razlik v rodnosti, so slovenske pokrajine 
precej različne. V tem pogledu tudi Savinjsko-Šaleška regija, ki v sebi »skriva« iz-
razito demografsko dvojnost, ni izjema. Priseljevanje se je v devetdesetih letih 20. 
stoletja močno zmanjšalo, hkrati pa je v regiji potekal tudi splošen upad rodnosti. 
Vendarle pa lahko z aplikacijo sintetičnih kazalnikov rodnosti tudi v tej regiji iz-
luščimo nekatera območja, ki so še vedno blizu doseganja enostavne reprodukcije. 
Ti notranji viri so po drugi strani prešibki, da bi ustvarjali pomembnejše presežke 
za odliv v depresijska območja. So pa temeljni dejavnik pri ohranjanju poselitve 
podeželja in perifernih predelov Savinjsko-Šaleške regije, ob ustrezni demografski 
politiki pa bi lahko postali tudi dodaten vir prebivalstva za osrednje centre v 
regiji. 

Ključne besede: demografski razvoj, rodnost, migracije, etničnost, regionalni raz-
voj, demogeografija, demografija, Savinjsko-šaleška regija, Velenje 

Abstract 

The contribution presents some basic elements of demographic development 
(fertility, migration, ethnicity) in Savinjsko-Šaleška region including a broader 
Slovenian context. In the circumstances of relatively low and stable mortality, the 
fertility is undergoing a severe negative trend thus contributing heavily to ageing 
of population. Contemporary extent of net migration should be at least tripled 
to fulfil the gap in generational reproduction. Considering the population deficit, 
mostly to the account of regional disparities in fertility, there are distinct differ-
ences among Slovenian regions. The same holds good for in this sense strongly 
ambivalent Savinjsko-Šaleška region. Immigration diminished in a first half of 
the 1990's, together with continually lowering birth rates. On the other hand by 
using the synthetic demographic (fertility) indicators we can distinguish certain 
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areas still near a simple reproduction level. Nevertheless these are too weak to 
create substantial surpluses for demographically depressed areas but the vital fac-
tor of preserving countryside and peripheral settlement in the region. Applying 
proper demographic policy these areas could become an additional source for 
regional centres. 

Key words: demographic development, fertility, migration, ethnicity, regional de-
velopment, population geography, Savinjsko-Šaleška region, Velenje 

1 Uvod 

Slovenija se posebej v zadnjem desetletju sooča z demografsko krizo 
svojega prebivalstva. V razmerah relativno nizke smrtnosti, ki smo ji 
priča praktično v vseh slovenskih pokrajinah, je rodnost postala tista 
komponenta naravnega gibanja prebivalstva, ki bistveno vpliva na razvoj 
prebivalstva. Na sliki 1 vidimo, da se je celotna rodnost, ki kot kazalnik 
predstavlja povprečno število otrok na žensko v fertilni dobi, v Sloveniji 
znižala pod raven, ki še omogoča generacijsko obnavljanje, že v začetku 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Še pomembneje je, da se je končno 
potomstvo žensk znižalo pod mejo generacijskega obnavljanja že sredi 
petdesetih let prejšnjega stoletja (slika 1). Glede na metodologijo izračuna 
tega kazalnika lahko obseg končnega potomstva spoznamo dokaj pozno 
za preteklo obdobje, ko se nekateri procesi že izvršijo. Zato si pomagamo 
z drugimi kazalniki, kot je že omenjena celotna rodnost, s katero lahko 
zadovoljivo že sproti spremljamo spremembe v rodnostnem obnašanju. 

Slika V. Celotna rodnost in končno potomstvo v Sloveniji v obdobju 1940-2001 (Vir: 
Šircelj, 1998; Statistični letopis 2003, SURS). 
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Zaradi nadaljevanja negativnih trendov na področju rodnosti, ko se pre-
bivalstvo po naravni poti ne obnavlja že dve desetletji, se prebivalstvo 
pri nas že dolgo nezadržno stara. Na posledice pretirano starih družb 
opozarjajo nekateri demografi že vrsto let (npr. Malačič, 2003). Slika 2 
prikazuje starostno strukturo prebivalstva Slovenije po podatkih popisa 
2002. Vidimo, da se najmlajše starostne skupine (do 15 let) nevarno kr-
čijo, s čimer je ogrožena celokupna prebivalstvena slika Slovenije. Po 
drugi strani lahko iz grafa razberemo razsežnost staranja pri nas, saj je 
najštevilnejša generacija v starosti med 45 in 50 leti. Ta starostna skupina 
pa je svoje rodno obdobje že praktično zaključila. Če obseg te starostne 
skupine primerjamo z najmlajšo starostno skupino, vidimo, da je prišlo 
do prepolovitve obsega generacij (slika 2). 

Slika 2: Starostna in spolna struktura Slovenije po popisu 2002 (Vir:Statistični urad 
Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. Uporaba in 
objava podatkov dovoljena le z navedbo vira). 

V prebivalstvih, za katera je značilna neugodna starostna struktura, se 
danes pričakuje, da bodo migracije prevzele vlogo prebivalstvenega sta-
bilizatorja in regulatorja. Tako je tudi Slovenija s pomočjo migracij uspe-
vala skupno število prebivalstva v zadnjem desetletju vseskozi zadrževati 
na podobni ravni. Problem (pre)nizke rodnosti postane še očitnejši, če 
vemo, da bi ob obstoječi ravni rodnosti za enostavno generacijsko obna-
vljanje moral slovenski migracijski saldo vsaj trikrat presegati obstoječega 
(Josipovič, 2003). Preglednica 1 te trditve potrjuje, hkrati pa kaže na kon-
tinuirano povečevanje naravnega upada prebivalstva ob hkratnem pove-
čevanju neto imigracije. Znova prihaja do izraza razhajanje med vitalno 
in migracijsko statistiko na eni strani ter registriranim prebivalstvom na 
drugi strani. Obseg tega razkoraka pa ni zanemarljiv, kar vidimo v za-
dnjem stolpcu (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Gibanje števila prebivalcev v obdobju 1998-2003 (Vir: SURS, Centralni 
register prebivalstva, MNZ). 

Leto 

Prebi-

valstvo 

(31.12.) 

Živo-

rojeni 
Umrli 

Naravni 

prirastek 
Priseljeni Odseljeni 

Selitveni 

prirastek 

Skupni 

prirastek 

razlika v 

številu 

reg. preb. 

1998 1 978 334 17 856 19 039 -1 183 4 603 6 708 -2 105 -3288 nd 

1999 1 987 755 17 533 18 885 -1 352 4 941 2 606 2 335 983 9421 

2000 1 990 094 18 180 18 588 -408 6 185 3 570 2 615 2207 2339 

2001 1 994 026 17 477 18 508 -1 031 7 803 4 811 2 992 1961 3932 

2002 1 995 033 17 501 18 701 -1 200 9 134 7 269 1 865 665 1007 

2003 1 996 433 17 289 19 297 -2 008 9 868 6 469 3 399 1391 1400 

2 Regionalne razlike v rodnosti v Sloveniji 

Glede na predstavljeni celokupni prebivalstveni primanjkljaj Slovenije 
pa so med slovenskimi pokrajinami precejšnje razlike. Seveda gre ta pri-
manjkljaj najbolj na račun razlik v rodnosti. V nadaljevanju so predstav-
ljene slovenske občine glede na kazalnik aproksimativne celotne rodnosti 
(Josipovič, 2002a), ki je dokaj primerljiv s kazalnikom celotne rodnosti 
(ibid.). Splošno zaznavna značilnost na podlagi primerjave slik 3, 4 in 5 
je zmanjševanje števila območij z najvišjimi vrednostmi in splošen, pros-
torsko zaznaven upad rodnosti. Glede na dostopne podatke je predstav-
ljeno zadnje desetletje v obliki triletnih povprečkov. Začenjamo s triletjem 
1994-1996 in zaključujemo s triletjem 2000-2002. Na vseh treh kartah je 
moč jasno razbrati območja relativno višje rodnosti in območja izrazite 
rodne depresije. V prvi skupini gre pretežno za osrednje predele Sloveni-
je izven območij močnih urbanih središč. Posebej izstopa območje belega 
oziroma fertilnega polmeseca, ki se od Bohinja in Rovtarskega hribovja 
preko Suhe krajine nadaljuje na vzhodno Dolenjsko (Josipovič, 2003). Po-
leg tega območja je še nekaj manjših otočkov, izmed katerih je potrebno 
izpostaviti tudi Zgornjo Savinjsko dolino, ki vse proučevano obdobje iz-
kazuje nadpovprečne vrednosti. V drugi skupini najdemo predvsem ob-
močja, ki so bodisi močno urbanizirana bodisi obmejna. V to skupino kot 
izrazito depresijsko skupino sodi območje občine Velenje (slike 3, 4, 5). 



Slika 3: Ocena celotne rodnosti v obdobju 1994-1996. (Vir: SURS; lastni izračuni) 

ACR (1994-1996) 
(povprečno število otrok na žensko) 

Avtor: Damir Josipovič 
Kartografija: Damir Josipovič 
©GIAM ZRC SAZU, 2004 

Slika 4: Ocena celotne rodnosti v obdobju 1997-1999. (Vir: SURS; lastni izračuni) 

ACR (1997-1999) 
(povprečno število otrok na žensko) 

Avtor: Damir Josipovič 
Kartografija: Damir Josipovič 
©GIAM ZRC SAZU, 2004 
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ACR (2000-2002) 
(povprečno število otrok na žensko) 

Avtor: Damir Josipovič 
Kartografija: Damir Josipovič 
©GIAM ZRC SAZU, 2004 

Slika 5: Ocena celotne rodnosti v obdobju 2000-2002. (Vir: SURS; lastni izračuni) 

3 Razvoj rodnosti v Savinjsko-šaleški regiji 
Savinjsko-šaleška regija, ki v sebi »skriva« izrazito demografsko dvojnost, 
ne odstopa mnogo od splošnih slovenskih tendenc, kar smo lahko vide-
li na predstavljenih kartah. Priseljevanje se je v devetdesetih letih 20. 
stoletja močno zmanjšalo, hkrati pa je v regiji potekal tudi splošen upad 
rodnosti. 

Prvi sistematično pridobljeni podatki o prebivalstvu za območje Savinj-
sko-šaleške regije segajo v sredino 19. stoletja, ko je podatke s prvimi 
popisi pričela zbirati Avstro-Ogrska. Glede na dostopnost ter časovno 
in prostorsko primerljivost podatkov pa se bomo v tem delu omejili na 
razvoj rodnosti po drugi svetovni vojni. Dostopni podatki za popis 1948 
kažejo, da je takratna celotna rodnost Savinjsko-šaleške regije skoraj dose-
gala 3 (2,91) otroke na žensko v rodni dobi (vir: lastni izračuni; Krajevni 
leksikon LR Slovenije). Do tega rezultata smo prišli tako, da smo takratno 
starostno sestavo Slovenije uporabili za oceno velikosti fertilnega kon-
tingenta proučevanega območja in jo vključili v metodo izračuna aprok-
simativne celotne rodnosti (Josipovič, 2002a). Predpostavka o podobni 
starostni strukturi se kaže kot upravičena, saj lahko podobno sklepamo 
na osnovi podatkov popisa 1953 (vir: Popis prebivalstva), razlogov, da bi 
se v tako kratkem času razmere bistveno spremenile, pa ni. Poleg tega 
so bile splošne stopnje natalitete tako v Sloveniji kot v regiji praktično 
enake - okrog 23 %o v obdobju 1948-1951 (vir: Krajevni leksikon LRS). 
Upoštevali smo podatke za šoštanjski okraj, ki je bil formalno ozemeljsko 
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določen šele z upravno razdelitvijo iz aprila leta 1952, a so bili podatki 
popisa 1948 preračunani na stanje iz leta 1952 (vir: Krajevni leksikon 
LRS). Soštanjski okraj je z izjemo dveh naselij (Janškovo selo in Prelska) 
obsegal celotno današnje ozemlje Savinjsko-šaleške regije, torej območje 
današnjih občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Solčava, 
Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje, od katerih je prvih šest v sklopu 
upravne enote Mozirje, preostale tri od deveterice pa so v sklopu upra-
vne enote Velenje. 

Leta 1955 je prišlo do nove spremembe upravne razdelitve v Sloveniji. 
Dotedanjih 23 okrajev je zamenjalo novih 11 okrajev oziroma t.i. srezov. 
S to razdelitvijo se je spremenila tudi občinska razdelitev Savinjsko-ša-
leške regije. Dotedanjih 10 občin šoštanjskega okraja (poleg današnjih 
devet še občina Rečica ob Savinji) se je preoblikovalo v dve novi občini 
Mozirje in Šoštanj, ki sta bili vključeni v okraj Celje (vir: Vitalna statistika 
za 1955). Novi občini sta primerljivi z današnjima upravnima enotama 
Mozirje in Velenje. Območje krajevne skupnosti Vinska Gora je bilo tedaj 
izločeno iz nekdanje občine Žalec in priključeno novi občini Velenje po 
reformi lokalne samouprave, ki se je v Sloveniji začela po osamosvojitvi 
v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja. 

Skupno število prebivalcev Savinjsko-šaleške regije se je ves čas poveče-
valo. V zadnjem desetletju pa je nastopila stagnacija iz uvodoma pred-
stavljenih razlogov. Posebej hitra rast skupnega števila prebivalcev je bila 
značilna od šestdesetih do osemdesetih let z vrhuncem v sedemdesetih 
letih. Prebivalstvo se je povečevalo predvsem na območju UE Velenje, na 
območju UE Mozirje pa je ob oscilacijah sicer naraščalo do leta 1991, 
nato pa je pričelo upadati. Ta upad je hitrejši, kot je bilo pričakovati, saj 
je po projekciji prebivalstva bilo pričakovati še leta 2010 16446 prebival-
cev (Jakoš, 1993), vidimo pa, da se je prebivalstvo UE Mozirje zmanjšalo 
pod to mejo že ob popisu 2002 (preglednica 2). 

Preglednica 2: Spremembe skupnega števila prebivalcev Savinjsko-šaleške regije (Vir. Popisi 

prebivalstva). 

UE 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 

Mozirje 15533 15578 15160 15332 15711 16533 16395 

Šoštanj* 15843 17693 22245 29024 38041 42674 44494 

Regija 32074 33986 37405 44356 53752 59207 60889 

(*od 1963 dalje Velenje) 

Spremembe skupnega števila prebivalcev so bile najbolj povezane z raz-
merami na področju migracij in na področju rodnosti. Preglednica 3 
kaže, da je bila rodnost na velenjskem območju presenetljivo višja v ob-
dobju takoj po drugi svetovni vojni, nato pa se je hitro zniževala in je 
bila že do sedemdesetih let na podobnem nivoju kot v Mozirju, po letu 
1980 pa se je še naprej spuščala in že v devetdesetih krepko zaostajala 
za mozirskim območjem. Na mozirskem območju je bila rodnost dokaj 
uravnovešene in je šele v devetdesetih doživela močnejši negativni sunek. 
Kljub temu je še vedno za današnje razmere precej višja kot na velenj-
skem. Razlike so dandanašnji vse manjše, kajti rodnost se več fizično ne 
more znižati za enak obseg, kot se je v petdesetih in šestdesetih letih 
(preglednica 3). 
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Preglednica 3: Ocena celotne rodnosti v Savinjsko-šaleški regiji v zadnjih petdesetih letih. 
(Vir: SURS; lastni izračuni) 

1952-1954 1960-1962 1970-1972 1980-1982 1990-1992 2000-2002 

UE 
Mozirje 

2,59 2,48 2,18 2,25 1,99 1,44 

UE 
Velenje 

3,74 3,16 2,35 2,48 1,40 1,14 

regija 3,11 2,88 2,30 2,42 1,54 1,21 

Savinjsko-Šaleška regija 

Avtor: Damir Josipovič 
Kartografija: Damir Josipovič 
©GIAM ZRC SAZU, 2004 

Če primerjamo regijske podatke z državnim povprečjem, vidimo, da je 
mozirsko območje občutno nad državnim povprečjem, velenjsko območje 
pa nekaj pod tem. Slika je podobna kot na nivoju občin, ki so bile pred-
stavljene na predhodnih kartah. Vendarle pa lahko z aplikacijo sintetič-
nih kazalnikov rodnosti tudi v Savinjsko-šaleški regiji izluščimo nekatera 
območja, ki so še vedno blizu doseganja enostavne reprodukcije. Na sliki 
6 so predstavljena območja naselij z vidika aproksimativne celotne rod-
nosti (Josipovič, 2002a). 

Slika 6: Ocena celotne rodnosti v obdobju 2000-2002 (Vir: SURS; lastni izračuni) 

ACR (2000-2002) 

Razvidno je, da tako v mozirski kot v velenjski coni relativno višje vred-
nosti dosegajo robna območja. Če navedemo zgolj nekatere značilnosti, 
je za ta območja navadno značilna tudi nižja stopnja urbanizacije, večja 
perifernost, v našem primeru pa tudi neugodnejše naravne razmere, reli-
ef je bolj razgiban (prim. Ravbar, 1997). Izhajajoč iz predpostavke, da je 
rodnost v naseljih, ki ležijo na razgibanejšem (hribovita, gorata območja) 
reliefu višja od tiste v naseljih, ki ležijo v bolj blagih (ravnine, doline) re-
liefnih oblikah (Josipovič, 2002b). Ta predpostavka se je izkazala za točno 
tudi v primeru Savinjsko-šaleške regije. Namreč rodnost v višinskem tipu 
je bila občutno višja od rodnosti v nižinskem tipu naselij na območju 
obeh upravnih enot v regiji in tudi v regiji nasploh (preglednica 4). Manj-
ša razlika je sicer v velenjski enoti, kar gre verjetno pripisati ozemelj-
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ski majhnosti območja, saj so učinki suburbanizacije bistveno močnejši 
(prim. Ravbar 1997). Po drugi strani pa višinsko območje Velenjskega še 
vedno občutno presega nižinski tip na Mozirskem. 

Preglednica 4: Ocena celotne rodnosti glede na tip naselja, (po: Josipovič, 2002b) 

tip območja ACR 2000-2002 

UE Mozirje - višinski tip 2 1,91 

UE Mozirje -nižinski tip 1 1,29 

UE Velenje - višinski tip 2 1,43 

UE Velenje - nižinski tip 1 1,08 

regija - višinski tip 2 1,88 

regija - nižinski tip 1 1,13 

4 Vloga migracij v prebivalstvenem razvoju 
Podatki o migracijah do leta 1991 nam kažejo, da je bilo izrazito imigra-
cijsko območje le območje UE Velenje. Znotraj deleža (37 % od skupnega 
števila prebivalcev UE Velenje), ki ga predstavljajo prebivalci, priseljeni 
iz območja zunaj UE Velenje, predstavljajo priseljeni iz drugih republik 
tedanje SFRJ le eno tretjino, kar od skupnega števila predstavlja le 12,8 
%, ali okrog 5500 oseb (vir: Popis 1991; lastni izračuni). To je v primerja-
vi z UE Mozirje, kjer je bilo po popisu 1991 le 252 (1,5 % od skupnega 
števila) priseljenih iz drugih republik tedanje SFRJ, precej. Pomembna 
značilnost priselitev iz drugih republik SFRJ pa je njihov urbani značaj, 
saj jih na mesti Velenje in Šoštanj odpade 96 %. V primerjavi z Velenjem 
je Šoštanj izrazito šibek, saj koncentracija v Velenju presega 89 % od 
skupnega števila, kar pomeni približno 4900 oseb. Vsekakor pa moramo 
upoštevati dejstvo, da je najpomembnejšo vlogo pri prebivalstveni rasti 
območja upravne enote Velenje in samega mesta Velenje igralo prebival-
stvo, priseljeno iz drugih krajev Slovenije (ibid.). Podatki popisa 1991 se v 
precejšnji meri ujemajo s podatki selitvene statistike, ki jo vodijo na Sta-
tističnem uradu RS. Na preglednici 5 vidimo, da so priselitve imele naj-
večji obseg okoli leta 1980 in so do konca osemdesetih upadle na dobro 
tretjino glede na najvišje vrednosti. Medtem ko je za velenjsko enoto raz-
viden močan nihaj navzgor okrog leta 1980, je v primeru mozirske enote 
število priseljenih na letni ravni nižje, vendar bolj ali manj konstantno z 
rahlim nihajem navzgor sredi osemdesetih (preglednica 5). 

Preglednica 5: Priseljeni iz drugih republik SFRJ v Savinjsko-šaleško regijo v obdobju 
1976-1990. 
(Vir: selitvena statistika, SURS) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

UE 
MOZIRJE 

20 28 20 27 23 17 30 31 37 36 39 22 27 30 33 

UE 
VELENJE 

478 664 817 778 633 661 608 535 294 401 544 443 349 228 246 

REGIJA 498 692 837 805 656 678 638 566 331 437 583 465 376 258 279 



Če podatke preglednice 5 primerjamo s podatki preglednice 6, ki prika-
zuje skupni selitveni prirast ne glede na kraj odselitve, ugotovimo, da je 
neto obseg priseljevanja v imenovanem obdobju znašal nekaj nad 4800 
oseb. Če to vrednost primerjamo z nekaj pod 7700 priselitvami iz območ-
ja nekdanje SFRJ, lahko hitro vidimo, da je precejšen del selilne popula-
cije to območje tudi zapustil. Za kako velik del povratnih migracij je šlo, 
potrjuje že podatek iz popisa 1991, da je znotraj priseljenega prebivalstva 
območje drugih republik SFRJ zastopano le tretjinsko. Žal razmer v de-
vetdesetih z vidika popisa 2002 ne moremo presojati, ker za to prostorsko 
raven nimamo ustreznih podatkov. Kljub temu lahko pričakujemo, da se 
v tem obdobju ni zgodilo večjih sprememb, saj je bil splošni selitveni 
prirast Slovenije v devetdesetih po posameznih letih celo negativen, ozi-
roma pozitiven z majhnimi presežki. 

Preglednica 6: Selitveni prirast v Savinjsko-šaleški regiji v obdobju 1976-1990. 
(Vir: selitvena statistika, SURS) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

UE 

MOZIRJE 
-24 28 48 4 6 -7 -7 66 80 82 40 27 39 26 11 38 

UE 

VELENJE 
6 5 0 753 8 5 0 4 2 6 309 4 6 4 291 159 -134 140 477 318 155 33 -48 

REGIJA 626 781 898 472 302 457 357 239 -52 180 5 0 4 357 181 4 4 -10 

5 Spremembe etnične strukture v Savinjsko-šaleški regiji v 
zadnjem desetletju 
Popis 2002 prinaša osnovo za potrditev nekaterih hipotez o migracijah 
v povezavi s spremembami etnične strukture v Sloveniji v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Migracije so v prvi polovici devetdesetih skoraj-
da uplahnile, nato pa so se postopoma začele krepiti (dosegajo približno 
3000 neto priselitev letno), vendar so danes daleč pod nivojem iz druge 
polovice sedemdesetih ali prve polovice osemdesetih let prejšnjega sto-
letja, ko so na letni ravni presegale tudi 8000 neto priselitev (Josipovič, 
2003). Podatki selitvene statistike torej ne dajejo povoda za razmišljanje, 
da bi v zadnjem desetletju bistveno vplivale na etnično sestavo Slovenije, 
znotraj nje pa tudi na etnično sestavo Savinjsko-šaleške regije. Popis 2002 
nam na ravni upravnih enot razkriva, da je bilo približno pet šestin (83,1 
%) narodnostno opredeljenega prebivalstva v UE Velenje opredeljenih 
kot Slovenci (preglednica 7). Po doslej še neobjavljenih podatkih SURS-a, 
je ta delež v mestih Velenje in Šoštanj skupno znašal 75 % (vir: SURS). 
Čeprav podatki popisa 2002 niso neposredno primerljivi s podatki po-
pisa 1991, lahko trdimo, da do drastične spremembe etnične strukture v 
samem mestu Velenje ni prišlo. Po popisu iz leta 1991 je namreč delež 
Slovencev med narodnostno opredeljenim prebivalstvom mestnih naselij 
(kamor je sodil le še Šoštanj) UE Velenje znašal 76,8 %, kar je le 1,8 % 
manj. Po drugi strani pa je delež Slovencev med opredeljenimi na območ-
ju UE Velenje med popisoma 1991 in 2002 ostal nespremenjen (83,1%). 
Ravno primer Velenja kaže, da kataklizmična retorika javnega diskurza 
nima trdne osnove. Prej bi lahko rekli, da gre za asimilacijo pripadnikov 
etničnih manjšin v Sloveniji. Primer UE Mozirje kaže ravno v to smer. 
Čeprav je bil delež Slovencev med opredeljenim prebivalstvom izjemno 
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visok (98,9 % leta 1981), je do leta 1991 upadel na 98,1 %, kljub nekaj 
priselitvam izven Slovenije pa se je leta 2002 dvignil na 98,4 %. 

Po popisu leta 1981 je znašal delež Slovencev med narodnostno opre-
deljenimi prebivalci 87 % v UE Velenje, 98,8 % v UE Mozirje, skupno v 
regiji pa 90,5 % (vir: Popis 1981). 

Preglednica 7: Etnična struktura prebivalstva Savinjsko-šaleške regije po popisih 1981, 
1 9 9 1 in 2 0 0 2 (vir: Popisi prebivalstva 1981, 1991, 2002; neobjavljeni podatki SURS; lastni izračuni). 

popis 1981 skupno 
število 

skupaj 
oprede-
ljeni 

oprede-
ljeni 
kot 
Slovenci 

skupaj 
neoprede-
ljeni 

delež od 
skupnega 
števila 

delež med 
opredelje-
nimi 

Mozirje 15711 15562 15381 129 97 ,90 98 ,84 

v mestnih naseljih 1576 1546 1502 28 95 ,30 97,15 

v drugih naseljih 14135 14016 13879 101 98,19 99,02 

Velenje 3 8 0 4 1 36755 31989 1048 84 ,09 87,03 

v mestnih naseljih 2 5 9 4 4 24877 20647 8 5 6 79 ,58 83 ,00 

v drugih naseljih 12097 11878 11342 192 93,76 95 ,49 

regija 53752 52317 4 7 3 7 0 1177 88,13 90 ,54 

v mestnih naseljih 27520 2 6 4 2 3 22149 8 8 4 80 ,48 83,82 

v drugih naseljih 2 6 2 3 2 2 5 8 9 4 25221 293 96,15 97 ,40 

popis 1991 

Mozirje 16533 16376 16063 64 97,16 98 ,09 

v mestnih naseljih 1906 1881 1830 11 96,01 97 ,29 

v drugih naseljih 14627 14495 14233 53 97,31 98,19 

Velenje 42674 4 0 5 2 0 3 3 6 5 9 816 78,87 83,07 

v mestnih naseljih 30287 2 8 2 8 1 21705 789 71,66 76,75 

v drugih naseljih 12387 12239 11954 27 96 ,50 97,67 

Regija 59207 5 6 8 9 6 4 9 7 2 2 8 8 0 83 ,98 87,39 

v mestnih naseljih 32193 30162 2 3 5 3 5 8 0 0 73,11 78,03 

v drugih naseljih 27014 26734 26187 80 96 ,94 97 ,95 

popis 2002 

Mozirje 16395 15315 15074 56 91,94 98 ,43 

v mestnih naseljih* 1969 1766 1741 8 88 ,42 98 ,58 

v drugih naseljih* 14426 13549 13333 48 92,42 98,41 

Velenje ** 4 4 4 9 4 39997 33227 779 74,68 83,07 

v mestnih naseljih* 2 9 5 3 9 2 5 8 6 1 19395 717 65 ,66 75,00 

v drugih naseljih* 14955 14136 13832 62 92 ,49 97,85 

Regija 6 0 8 8 9 55312 4 8 3 0 1 835 79,33 87,32 

v mestnih naseljih* 31508 27627 21136 725 67,08 76,50 

v drugih naseljih* 2 9 3 8 1 27685 27165 110 92 ,46 98,12 

*prilagojeno območjem iz popisov 1991 in 1981 

**vključujoč območje KS Vinska Gora 
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Na tem mestu ne bomo zahajali v razloge, ki botrujejo problematičnosti 
zbranih podatkov za vprašanja etnične in še posebej verske pripadnosti. 
Omenimo le, da sta bili obe vprašanji, še posebej pa vprašanje o verski 
pripadnosti, pod močnim učinkom politizacije, o čemer obširno piše de-
nimo D. Damjanič (2002; prim. tudi Šircelj, 2003). Temu primerno je tudi 
visok delež neodgovorov in presenetljivo visok delež neznanega. Glede 
na podobnost drugih, znanih značilnosti prebivalstva, ki ga najdemo v ru-
briki Neznano, z značilnostmi prevladujoče etnične skupnosti v Sloveniji, 
je na podlagi podatkov popisa 1991 možno sklepati, da gre pravzaprav za 
isto populacijo, pri kateri odgovor o etnični pripadnosti zaradi takih ali 
drugačnih okoliščin ni znan, ali ni »zbran« (prim. Repolusk, 1999). Podo-
bno bi lahko sklepali tudi pri podatkih popisa 2002 ne le za kategorijo 
Neznano, pač pa tudi za prebivalstvo, ki ni želelo odgovarjati. Na to še 
posebej navajajo podatki primerjav etničnih opredelitev med popisoma 
1991 in 2002 (prim. Šircelj, 2003:163). Iz povedanega izhaja, da se ob 
analizi sprememb na področju etničnih opredelitev prebivalstva verjetno 
najmanj zmotimo, če pod drobnogled vzamemo le skupino opredeljenega 
prebivalstva in znotraj le-tega iščemo razmerja. Tako ali drugače neopre-
deljeno prebivalstvo se namreč po svojih značilnostih ne razlikuje toliko 
od preostalih, da bi korenito vplivalo na siceršnje rezultate. Bistveno 
večjo napako bi zagrešili, če bi preprosto sklepali na upadanje deleža 
Slovencev glede na vse popisano prebivalstvo, kakor se to pogosto dogaja 
v medijih javnega obveščanja, neredko pa tudi v akademskih krogih. Ob 
že omenjeni politizaciji nekaterih popisnih vprašanj se je ob koncu po-
trebno vprašati tudi, ali taki podatki že ne kažejo dejanske krize področja 
etnične identitete oziroma pri prebivalstvu prisotne smiselnosti etničnega 
opredeljevanja. 

Fotografija 1: Rodnost je v Šaleški dolini danes že pod povprečjem v državi, delež otrok pa 
je v zadnjem desetletju še upada (Foto: M. Šalej) 
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6 Sklep 
Demogeografski razvoj nekega območja je kompleksen proces, katerega 
glavne sestavine pomenijo zahtevno materijo za proučevanje. Na podlagi 
aplikacije nekaterih specifičnih metod lahko presežemo tiste značilnosti 
pojavov in procesov, ki so kot »aktualni« težko merljivi, po drugi strani 
pa ključni za sedanji in bodoči prebivalstveni razvoj. Analiza je pokazala, 
da je znotraj Savinjsko-šaleške regije še nekaj demografske energije, ki 
pa je kot notranji vir prešibka za ustvarjanje večji presežkov za odliv v 
depresijska območja. Ta demografska energija je po drugi strani temeljni 
dejavnik ohranjanja poselitve podeželja in perifernih predelov Savinj-
sko-šaleške regije, ob ustrezni demografski politiki pa bi lahko postala 
tudi dodaten vir prebivalstva za osrednje centre v regiji. Nadalje lahko 
zaključimo,da je zelo izpostavljena teza o nadpovprečno visoki rodnosti 
priseljencev posebej na velenjskem območju, ki so se tjakaj priselili iz ob-
močij nekdanje SFRJ, na močno trhlih nogah in se pričenja spreminjati 
v mit, ko jo soočimo s podatki že za samo naselje Velenje, ki je sprejelo 
največji del priseljencev iz drugih republik nekdanje skupne države. Če 
vzporedimo podatke o rodnosti s podatki o gibanju skupnega števila pre-
bivalcev ter jih oplemenitimo s podatki o neto migracijah, vidimo, da je ta 
slika že od samega začetka zmotna. Še več, gre za popolnoma drugačne 
dejanske razmere na področju rodnosti na Velenjskem. Seveda je glav-
nino napačnih sklepanj možno pripisati neustreznim metodam, ki so jih 
avtorji izbirali za argumentacijo določenih trditev, vendar leži srž proble-
ma v nepoznavanju pojava samega na sebi. Zgolj uporaba neke metode 
še zdaleč ne zagotavlja uporabnosti in točnosti rezultata, temveč je lahko 
cesta, ki vodi v izkrivljen pogled. Slednje je lahko na tako občutljivem 
področju, kot je pripisovanje določenih rodnostnih značilnosti in navad 
»izbranim« skupinam prebivalstva, zelo nevarno in potencialno družbeno 
konfliktno. Danes lahko ob obstoječemu znanju ter poznavanju metod in 
podatkov ta nevarna gledanja presežemo. Še bolj zato, ker je Slovenija v 
izrazito neugodni prebivalstveni situaciji in bo potrebovala precejšen pre-
bivalstveni pospešek, če se bo želela enakovredno kosati in sploh obstati 
tako v krogu držav Evropske zveze kot tudi sicer. 

1 2 6 



Literatura in viri 
1. Damjanič, D. 2002: Politizacija vprašanja o veroizpovedi pri popisu prebivalstva. 

Diplomsko delo, FDV. Ljubljana. 

2. Jakoš, A. 1993: Projekcije prebivalstva za občine Celje, Laško, Mozirje in Žalec. V: 
Savinjska - zbornik 16. zborovanja geografov. ZGDS. Celje, str. 245-255. 

3. Josipovič, D. 2002a: Predlog možnih izboljšav spletne ponudbe uradnih statističnih 
podatkov na področju demografske statistike. V: Vključevanje in povezovanje 
statistike v informacijsko družbo / 12. Statistični dnevi, Radenci, 25.-27. november 

4. 2002 / 12th Statistical Days, Radenci. Statistični urad Republike Slovenije : 
Statistično društvo Slovenije. Ljubljana, Str. 326-333. 

5. Josipovič, D. 2002b: Nekateri geografski vidiki rodnostnega obnašanja na izbranih 
primerih (v Sloveniji). V: Prospects of applied geography / Drugi Melikovi 
geografski dnevi, Portorož. Dela 18. Ljubljana, str. 92-93. 

6. Josipovič, D. 2003: Razvoj rodnosti v Sloveniji v zadnjih desetih letih in njen 
vpliv na staranje prebivalstva. V: Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja 
uporabnikov / 13. Statistični dnevi, Radenci. Statistični urad Republike Slovenije : 
Statistično društvo Slovenije. Ljubljana, str. 525-534. 

7. Krajevni leksikon LR Slovenije, Zavod za statistiko in evidenco Ljudske republike 
Slovenije, Ljubljana, 1954. 

8. Malačič, J. 2003: Staranje prebivalstva Slovenije po projekcijah prebivalstva 2001-
2036 : naravna rast nasproti celotni rasti prebivalstva. V: Statistika kot orodje in 
vir za kreiranje znanja uporabnikov / 13. Statistični dnevi, Radenci. Statistični 
urad Republike Slovenije : Statistično društvo Slovenije. Ljubljana, str. 174-184. 

9. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji, 31. 3. 1981. 
Prebivalstvo po starosti (rezultati po občinah]. Ljubljana, 1982. 

10. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji, 31. 3. 1981. Končni 
rezultati po občinah. Ljubljana, 1982. 

11. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji, 31. 3. 1991. Osnovne 
skupine stalnega prebivalstva in začasno prisotni zaradi dela in šolanja. Ljubljana, 
1992. 

12. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Slovenija, 31. 3. 2002. Statistične 
informacije 93/16. 4. 2003. Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, 2003. 

13. Ravbar, M. 1997: Slovene cities and suburbs in transformations. Acta geographica 
37. Ljubljana, str. 65-109. 

14. Repolusk, P. 1999: Ethnically undefined population in Slovenia population census 
in 1991. Regions and regionalism 4. Opole, str. 99-107. 

15. Statistični letopis RS, SURS, 2003. 

16. Statistični letopis LRS 1953, Zavod za statistiko in evidenco Ljudske republike 
Slovenije, Ljubljana, 1953. 

17. Statistični letopis LRS 1955, Zavod za statistiko Ljudske republike Slovenije, 
Ljubljana, 1955. 

18. Statistični letopis SRS 1964, Zavod za statistiko Socialistične republike Slovenije, 
Ljubljana, 1964. 

19. Šircelj, M. 1998: Demografski razvoj Slovenije. IB revija 32. št. 1/2/3, str. 65-80; 32, 
št. 4/5, str. 63-79. 

20. Šircelj, M. 2003: Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije : 
popisi 1921-2002. Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana. 

21. Vitalna statistika za 1955, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1957. 

127 



Povzetek 

Sedanja starostna in spolna sestava prebivalstva Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline (demografski potencial) je neposredna posledica preteklega demografskega 
razvoja in hkrati tudi eden temeljev verjetnega bodočega demografskega razvoja. 
Najbolj usodno je ocene bodočega demografskega razvoja zaznamovalo nazado-
vanje števila rojstev v zadnji četrtini stoletja. Logična posledica je zniževanje 
števila prebivalcev, na katerega nam kaže projekcija prebivalstva po naravni rasti. 
Po projekciji prebivalstva po naravni rasti bi se število prebivalcev do leta 2010 
znižalo od sedanjih 60.750 na 59.531. Ob predpostavki nespremenjenih koefici-
entov rodnosti in umrljivosti, bi se število prebivalcev tega območja do leta 2030 
znižalo skoraj za deset tisoč. 

Problem pa ne predstavlja samo znižanje števila prebivalcev, ampak zaradi zniža-
nja števila rojstev tudi spremembe v deležu nekaterih značilnih starostnih skupin 
prebivalstva. Delež mladine do štirinajstega leta v vsem prebivalstvu območja bi 
se tako znižal od sedanjih 15,4% na 11,4% leta 2030. Na drugi strani pa bi se bi-
stveno povečal delež starejših prebivalcev (starih 65 let in več). Ta delež je danes 
12,5% in je med najnižjimi v Sloveniji, saj je slovensko povprečje 14,7%. To je 
posledica specifičnega demografskega razvoja v preteklosti. Po projekcijski oceni, 
pa bi se ta delež do leta 2030 dvignil na 21,7%. 

Ključne besede: demografija, demografski potencial, projekcije prebivalstva, pros-
torsko planiranje 
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Abstract 

Demographic Potential and Population Projections for Šaleška 
dolina and Zgornja Savinjska dolina 

Present age and sex structure of population of Zgornje Savinjska dolina and 
Šaleška dolina (demographic potential) is directly related with past demographic 
changes and at the same time cause of future demographic changes. The most 
crucial was the declining number of birth in the last two and the half decades. 
Logical consequence is expected further declining of birth that we expect ac-
cording to the population projection by natural growth. According to the popula-
tion projection by natural growth the number of population would decline from 



present 60.750 to 59.531 in the year 2010. If the coefficients of fertility and 
mortality will not change the number of population will decline for about ten 
thousand till the year of 2030. 

The only problem is not only the decline of total population, but also the age 
structure of population that is changes especially because of the decline of 
number of birth. According to projection we expect that the share of youth popu-
lation till fourteen age would decline from now days 15,4% to 11,4% in the year 
2030. On the other side we expect that the share of population over 65 years 
would growth from present 12,5% (which is among the smallest in Slovenia) up 
to 21,7% in the year 2030. 

Key words: demography, demographic potential, population projections, planning 

Uvod 

Na območju Šaleške in Zgornje Savinjske doline je devet občin in zanj 
sem izdelal projekcijo prebivalstva: Gornji Grad (šifra občine 30), Ljubno 
(62), Luče (67), Mozirje (79), Nazarje (83), Solčava (180), Šmartno ob Paki 
(125), Šoštanj (126), in Velenje (133). Projekcija je izdelana po naravni 
rasti za vse občine skupaj. Projekcija prebivalstva po naravni rasti je iz-
delana ob predpostavki, da je selitveni saldo prebivalstva nič. Projekcija 
torej upošteva le lastni demografski potencial območja. 

V članku demografsko problematiko apliciram na območje Šaleške in 
Zgornje Savinjske doline. Prikazana je problematika sedanje starostno 
spolne sestave prebivalstva na tem območju (demografski potencial) in iz-
delana projekcija prebivalstva po naravni rasti. Ta članek naj bi predstav-
ljal tudi temelj za izdelavo demografskih strokovnih podlag pri izdelavi 
strategije prostorskega razvoja posameznih občin tega območja. 

V uvodu bi rad opozoril tudi na problematično označevanje sedanje-
ga demografskega stanja v Sloveniji. Začetek upadanja števila rojstev v 
zgodnjih osemdesetih letih v Sloveniji in ustavitev dotoka prebivalstva iz 
nekdanjih jugoslovanskih republik v Slovenijo sta dva demografska do-
godka, ki sta v večji meri spremenila demografsko sliko Slovenije. Pred-
vsem zaradi znižanja rodnosti se je Slovenija znašla pod prebivalstvenim 
(demografskim) pragom, ko število umrlih prebivalcev presega število 
rojenih. Ta pojav pogosto neposrečeno imenujemo staranje prebivalstva 
in ga izpostavljamo kot glavni demografski problem. Dejansko pa je stara-
nje zelo pozitivno, saj pomeni, da se podaljšuje življenjska doba in ljudje 
dočakajo vedno višjo starost. Problem predstavlja vedno nižje število roj-
stev, zaradi katerega se še hitreje povečuje delež starejšega prebivalstva v 
vsem prebivalstvu. Problem je torej to, da je Slovenija pod demografskim 
pragom zaradi nizke rodnosti, ne pa staranje prebivalstva ! 
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Demografski potencial Šaleške in Zgornje Savinjske doline 
Demografski potencial predstavlja starostno spolna sestava prebivalstva do-
ločenega območja. Le-ta pa je posledica preteklih demografskih dogodkov. 
Zato analize preteklih demografskih dogodkov na določenem območju niso 
le nek nebodigatreba privesek raziskav in projektov, ampak nam razložijo, 
zakaj je starostno spolna sestava prebivalstva taka, kot je. Poleg koeficien-
tov rodnosti in umrljivosti prav izhodiščna starostna sestava prebivalstva v 
mnogo čem pogojuje rezultate projekcije prebivalstva. 

Poglejmo si najbolj preprost primer. Ženske v starosti 20 do 30 let v pov-
prečju rodijo 70% otrok, saj so v teh letih koeficienti rodnosti najvišji. Leta 
2000 je živelo v Sloveniji 143.637 žensk v tej starosti, število rojstev pa je 
bilo malo nižje od 18.000. V istem letu je bilo v Sloveniji 127.787 žensk, 
starih od deset do dvajset let in le 94.339 deklic, starih do deset let. Čez 
dvajset let lahko torej v Sloveniji pričakujemo kar 50.000 (petdeset tisoč) 
manj žensk v starosti dvajset do trideset let (te številke pa verjetno tudi 
migracije ne morejo nadomestiti). Brez izdelave projekcije prebivalstva lah-
ko torej ocenimo, da bo število prebivalcev Slovenije po naravni rasti še 
nadalje upadalo, tudi če bi uspeli nekoliko zvišati rodnost. Drug nazoren 
primer je Nova Gorica, mesto ki je praktično nastalo v dobrih desetih letih. 
Nova Gorica je postala znana kot mesto mladih. Z leti so se zelo številčne 
generacije prebivalstva postarale in danes ima Nova Gorica (mesto starih) 
enega najvišjih deležev starejšega prebivalstva v Sloveniji. 

Sedanji demografski potencial območja je torej posledica preteklih demo-
grafskih dogodkov (rojstva, smrti, priselitve, odselitve). Glede na dosedanje 
izkušnje z zborovanj slovenskih geografov domnevam, da bo analiza do-
sedanjega demografskega razvoja območja kvalitetno in tudi zelo obširno 
prikazana v drugih referatih, zato se bom omejil le na prikaz sedanjega 
demografskega potenciala Šaleške in Zgornje Savinjske doline. Zavedati pa 
se moramo, da gre za zelo heterogeno območje glede na pretekli in tudi 
sedanji demografski razvoj. 

Starostno spolna sestava prebivalstva Šaleške in Zgornje Savinjske doline 
31. 12. 2003 je tudi temelj za izdelavo projekcije prebivalstva (Vir.: MNZ, 
SURS). To prebivalstvo pa je tudi lastni demografski potencial tega območ-
ja. Starostno spolna sestava prebivalstva je prikazana s starostno piramido 
prebivalstva pri projekciji prebivalstva. Opozarjam na nekatere najbolj iz-
postavljene značilnosti. 

Preglednica 1: Značilne starostne skupine prebivalstva Šaleške in Zgornje Savinjske doline. 

Starost Število prebivalcev Starost Število žensk 

0 - 10 5.889 0 - 5 1.392 

10 - 20 7.824 5 10 1.482 

20 - 30 9.544 10 - 15 1.645 

30 - 40 8.629 15 - 20 2.191 

40 - 50 10.438 20 - 25 2.337 

50 - 60 7.813 25 - 30 2.319 

60 - 70 5.622 30 - 35 2.003 

70 - 80 3.777 35 - 40 2.411 

80< 1.214 40 - 45 2.561 
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Le kot zanimivost naj povem, da je bilo leta 2003 največ prebivalcev sta-
rih 46 let, čeprav naj bi teoretično bilo največ prebivalcev starih eno leto 
(na kar nas navaja že izraz piramida). Med vsem prebivalstvom izrazito 
izstopa starostna skupina 40 do 50 let, ki je najbolj številčna. Na slabo 
starostno sestavo prebivalstva pa kaže število otrok do desetega leta, ki 
jih je le malo več od prebivalcev, starih 60 do 70 let. Najbolj številčna 
petletna starostna skupina žensk je danes stara 45 do 49 let (2648 žensk). 
Ta starostna skupina je bila pred dvajsetimi leti tudi vzrok, da se je v 
tistem času povečalo število rojstev. Z začetkom upadanja rodnosti pred 
četrt stoletja pa je število rojstev začelo hitro nazadovati. Zato tudi ne 
moremo pričakovati ugodnih rezultatov projekcije prebivalstva po narav-
ni rasti. V letu 2003 je v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini živelo 4656 
žensk v starosti dvajset do trideset let in le 2874 deklic v starosti do deset 
let ali kar 1782 manj. 

Projekcija prebivalstva po naravni rasti za obdobje 2003 
- 2030 

Kot izhodišče projekcije smo uporabili enoletne starostno spolne skupine 
prebivalstva 31. 12. 2003 (vir: MNZ, SURS). 

Hipoteza o umrljivosti 

Umrljivost prebivalcev Slovenije se znižuje, vendar zelo različno za mo-
ške in ženske. Srednje trajanje življenja ob rojstvu žensk se enakomerno 
povečuje, srednje trajanje življenja moških pa dolgoročno sicer počasi 
narašča, vendar poznamo tudi obdobja upadanja ali stagnacije, npr. šest-
deseta leta in del sedemdesetih let. Uporabil sem koeficiente umrljivosti, 
ki jih je izdelal SURS (dr. Milivoja Šircelj - delovno gradivo) in sicer iz 
popolnih tablic umrljivosti iz sredine devetdesetih let. Od teh tablic sem 
nekoliko odstopil le pri dojenčkih. 

Hipoteza o rodnosti 

Starostno-specifične stopnje rodnosti sem povzel iz Statističnega letopisa 
2002 (Vir: SURS). V tabeli številka 9 so prikazane starostno-specifične 
stopnje rodnosti za zaporedje let od leta 1997 do leta 2001. Glede nato, 
da lahko v posameznih letih pride do manjših odstopanj, sem izračunal 
povprečne vrednosti starostno-specifičnih stopenj rodnosti in jih uporabil 
pri projekciji. 
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Slika 1-3: Izbrane starostne piramide 

Projekcija naravni rasti prebivalstva Šaleške in Zgornje Savinjske doline za obdobje 2003 
- 2030. 

Stanje 31. 12. 2003 

132 



Preglednica 2: Projekcija naravni rasti prebivalstva Šaleške in Zgornje Savinjske doline za 
obdobje 2003 - 2030. 

leto skupaj 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 7 - 1 4 0 - 1 4 1 5 - 1 8 1 9 - 2 4 2 5 - 6 4 1 5 - 6 4 65 < 85 < i.star. 

2003 60750 1114 1135 1777 4026 5300 9326 3464 5763 34582 43809 7615 407 82 

2004 60606 1104 1151 1749 4004 5117 9121 3331 5707 34775 43813 7672 401 84 

2005 60460 1118 1112 1742 3972 4970 8942 3231 5516 35023 43770 7748 422 87 

2006 60301 1122 1102 1702 3926 4875 8801 3036 5401 35301 43738 7762 444 88 

2007 60127 1122 1116 1696 3934 4784 8718 2843 5311 35378 43532 7877 441 90 

2008 59944 1118 1120 1669 3907 4775 8682 2674 5125 35500 43299 7963 451 92 

2009 59748 1110 1120 1661 3891 4707 8598 2572 4938 35639 43149 8001 474 93 

2010 59531 1098 1116 1677 3891 4622 8513 2500 4746 35891 43137 7881 497 93 

2015 58137 985 1036 1632 3653 4489 8142 2328 3789 35442 41559 8436 564 104 

2020 56224 836 891 1451 3178 4345 7523 2228 3506 33405 39139 9562 566 127 

2025 53871 738 770 1234 2742 3914 6656 2212 3373 30981 36566 10649 577 160 

2030 51191 688 704 1098 2490 3363 5853 2019 3309 28896 34224 11114 549 190 

Preglednica 3: Indeks gibanja števila prebivalcev (leto 2003 je indeks 100) 

Leto skupaj 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 7 - 1 4 0 - 1 4 1 5 - 1 8 1 9 - 2 4 2 5 - 6 4 1 5 - 6 4 65 < 85 < 

2003 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2004 99,8 99,1 101,4 98,4 99,5 96,5 97,8 96,2 99,0 100,6 100,0 100,7 98,5 

2005 99,5 100,4 98,0 98,0 98,7 93,8 95,9 93,3 95,7 101,3 99,9 101,7 103,7 

2006 99,3 100,7 97,1 95,8 97,5 92,0 94,4 87,6 93,7 102,1 99,8 101,9 109,1 

2007 99,0 100,7 98,3 95,4 97,7 90,3 93,5 82,1 92,2 102,3 99,4 103,4 108,4 

2008 98,7 100,4 98,7 93,9 97,0 90,1 93,1 77,2 88,9 102,7 98,8 104,6 110,8 

2009 98,4 99,6 98,7 93,5 96,6 88,8 92,2 74,2 85,7 103,1 98,5 105,1 116,5 

2010 98,0 98,6 98,3 94,4 96,6 87,2 91,3 72,2 82,4 103,8 98,5 103,5 122,1 

2015 95,7 88,4 91,3 91,8 90,7 84,7 87,3 67,2 65,7 102,5 94,9 110,8 138,6 

2020 92,5 75,0 78,5 81,7 78,9 82,0 80,7 64,3 60,8 96,6 89,3 125,6 139,1 

2025 88,7 66,2 67,8 69,4 68,1 73,8 71,4 63,9 58,5 89,6 83,5 139,8 141,8 

2030 84,3 61,8 62,0 61,8 61,8 63,5 62,8 58,3 57,4 83,6 78,1 145,9 134,9 

Pri projekciji prebivalstva po naravni rasti predpostavljamo, da ni seli-
tev (ali bolj pravilno, da je število priseljenih in odseljenih prebivalcev 
enako). Verjetnost pravilnosti projekcije se zmanjšuje z oddaljevanjem od 
začetnega leta, hkrati pa se tudi potencirajo »nepravilnosti« sedanje sta-
rostne sestave prebivalstva. Po projekciji prebivalstva po naravni rasti bi 
se število prebivalcev do leta 2010 znižalo od sedanjih 60.750 na 59.531. 
Z vstopanjem vedno manj številčnih generacij deklic v rodno dobo pa je 
ocenjeno zniževanje števila prebivalcev vedno večje. Podobno kot drugi 
deli Slovenije tudi prebivalstvo Šaleške in Zgornje Savinjske doline stopa 
na negativno spiralo demografskega razvoja - manjše število žensk v rod-
ni dobi - zato zniževanje števila rojstev in s tem čez določeno obdobje še 
nižje število žensk v rodni dobi in zato manj rojstev itd. Ob predpostavki 
nespremenjenih koeficientov rodnosti in umrljivosti bi se tako število pre-
bivalcev tega območja do leta 2030 znižalo skoraj za deset tisoč. 
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Problem pa ne predstavlja samo znižanje števila prebivalcev, ampak za-
radi znižanja števila rojstev tudi spremembe v deležu nekaterih značilnih 
starostnih skupin prebivalstva. Delež mladine do štirinajstega leta v vsem 
prebivalstvu območja bi se tako znižal od sedanjih 15,4% na 11,4% leta 
2030. Na drugi strani pa bi se bistveno povečal delež starejših prebival-
cev (starih 65 let in več). Ta delež je danes 12,5% in je med najnižjimi v 
Sloveniji, saj je slovensko povprečje 14,7%. To je posledica specifičnega 
demografskega razvoja v preteklosti. Po projekcijski oceni pa bi se ta de-
lež do leta 2030 dvignil na 21,7%. Opozoril bi rad predvsem na to, da je 
prav projekcija števila starejših prebivalcev za daljše obdobje najbolj ver-
jetna. Na število prebivalcev v tej starostni skupini spremembe rodnosti 
nimajo nobenega vpliva. Koeficienti umrljivosti so praviloma zelo stabilni 
in se le počasi znižujejo (daljšanje življenjske dobe - torej v prihodnosti 
lahko pričakujemo kvečjemu še nekaj več starejšega prebivalstva kot pa 
manj), selitve pa so med starejšim prebivalstvom tudi bolj izjema kot pra-
vilo. Število starejših prebivalcev Šaleške in Zgornje Savinjske doline naj 
bi se tako povečalo od sedanjih 7.614 prebivalcev na 11.114 prebivalcev 
leta 2030. Število starejših prebivalcev na bi se tako po tej oceni povečalo 
za 3.500 ali skoraj za polovico sedanjega števila. 

Projekcije prebivalstva kot demografska podlaga za izdelavo 
strategij prostorskega razvoja občin 

Projekcije prebivalstva v planiranju uporabljamo kot enega temeljev za 
izdelavo strategij prostorskega razvoja. Zniževanje skupnega števila pre-
bivalcev, predvsem pa alarmantni podatki o vedno nižjem številu rojstev 
so nenadoma potisnili prebivalstveno problematiko v ospredje (v strokov-
nih in drugih institucijah). Pri tem Slovenija in tudi Šaleška in Zgornja 
Savinjska dolina nista osamljeni, saj se s podobnim problemom srečujejo 
praktično vse evropske države (in tudi večina ostalega razvitega sveta). 

Taki oceni bodočega prebivalstvenega razvoja se mora prilagoditi tudi 
planiranje. Ne moremo več pričakovati, da bodo izvajalci planov od iz-
delovalcev strokovnih podlag dobili napisano predvideno rast števila pre-
bivalcev, nato pa bodo izvajalci rutinsko izračunali, koliko je potrebnih 
novih vrtcev, šol, delovnih mest, cest, stanovanj itd. Vedno bolj postaja 
jasno, da mora planiranje temeljiti na kakovostnem razvoju, ne pa na ne-
kih imaginarnih rastočih indeksih. 

Kvalitetna demografska strokovna podlaga za planiranje mora dati realno 
sliko bodočega števila prebivalcev in njegove starostno-spolne sestave. V 
prihodnosti lahko pričakujemo, da bomo imeli vsaj še nekaj časa vedno 
manj predšolskih otrok. Toda število vrtcev ni odvisno le od števila otrok, 
ampak tudi deleža otrok v vrtcih. Če hočemo imeti vrtce, ki so dostopni 
peš, manjše skupine otrok, večje skupne igralne površine itd., predvsem 
pa na vseh ravneh bistveno višje standarde, vidimo da je pred nami še 
veliko dela. Enako velja tudi za izobraževalne ustanove, kajti delež po-
polnega zajetja neke starostne skupine se vedno bolj seli iz osemletke 
(devetletke) na srednje šole in celo univerzo. V prihodnosti nas čaka še 
veliko dela predvsem pri približevanju življenjskega standarda razvitemu 
zahodu. Če na primer pogledamo stanovanjsko gradnjo, nam našo samo-
zavest načne že preprost podatek, da se dnevna soba v zahodnih državah 
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ne šteje med »sobe«, ampak je nujni sestavni del stanovanja. To pomeni, 
da lahko takoj prekategoriziramo dvosobna stanovanja v enosobna, tri-
sobna v dvosobna itd. Če k temu prištejemo še zahodne normative za 
potrebno stanovanjsko površino na prebivalca, lahko rečemo, da bi mo-
rali stanovanjski fond kar podvojiti. Tu pa ne gre samo za kvaliteto sta-
novanjskega sklada, ampak tudi za število stanovanj, saj imamo še vedno 
veliko nerešenih stanovanjskih problemov, veliko pa je tudi zakritih. Le 
kot primer naj navedem, da je v Sloveniji zelo veliko štiri in veččlanskih 
»prisilnih« skupnih gospodinjstev, kjer se nekateri »otroci« že bližajo štiri-
desetim letom. 

V Sloveniji in njenih posameznih delih moramo zagotoviti primeren stan-
dard prebivalstvu ne samo na področju osnovnih dobrin (hrana, stano-
vanje, šolanje, delovno mesto itd.), ampak mnogo širše, kar bo prineslo 
novo kvaliteto življenja, ki ne bo pomenilo samo dolgočasnega in na-
pornega preživetja. Ko govorimo o starejšem prebivalstvu, se moramo 
zavedati, da na območju Šaleške in Zgornje Savinjske doline v slabih 
tridesetih letih pričakujemo porast števila starejših prebivalcev skoraj za 
polovico sedanjega števila. Občine na tem območju čaka torej še veliko 
dela z domovi za starejše prebivalstvo in drugim dejavnostmi, ki naj bi 
olajšale življenje starejših prebivalcev. Pri tem ne mislim samo na preži-
vetje, ampak na kakovostno in polno življenje. 

Velike demografske spremembe v zadnjih letih in ocene bodočega demo-
grafskega razvoja, tudi devet občin, ki leže v Šaleški in Zgornje Savinjski 
dolini, nas postavljajo pred nove razvojne izzive. 

Fotografija 1: Občine v Savinjsko-šaleški regiji lahko z zviševanjem življenjskega standarda 
(šole, varnost, prijazno okolje, stanovanja itd.) delno prispevajo k zviševanju števila rojstev. 
(Foto: M. Šalej) 
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Sklep 

Dosedanji demografski razvoj prebivalstva Šaleške in Zgornje Savinjske 
doline je bil zelo pester, tako z vidika različnih časovnih obdobij kot tudi 
zaradi razlik med posameznimi občinami tega območja. Sedanja starost-
no spolna sestava prebivalstva (demografski potencial) pa je neposredna 
posledica tega razvoja in hkrati tudi eden temeljev verjetnega bodočega 
demografskega razvoja. Najbolj usodno je ocene bodočega demografskega 
razvoja zaznamovalo nazadovanje števila rojstev v zadnji četrtini stoletja. 
Logična posledica je zniževanje števila prebivalcev, ki jo kaže projekcija 
prebivalstva po naravni rasti. 

Verjetno zniževanje števila prebivalcev v naslednjih letih (toda ob isto-
časni hitri rasti števila starejših prebivalcev) zahteva od občin na tem 
območju, da bi bolj »rahločutno« planirane in skrbele trajnostni in sona-
ravni razvoj. Najtežja naloga pa čaka občine pri približevanju kakovosti 
življenja prebivalstva (na vseh področjih njegovega življenja) evropskim 
standardom. 

Kljub nazadovanju števila prebivalcev mora iti razvoj naprej. Seveda pa 
se ne smemo kar tako sprijazniti z nadaljnjim zniževanjem števila pre-
bivalcev v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini. Prvo dolžnost ima pri tem 
Republika Slovenija, ki naj bi z različnimi ukrepi vsaj zaustavila upadanje 
rodnosti in dolgoročno vzpostavila pogoje za njen ponovni dvig v Slove-
niji. Občine na obravnavanem območju pa lahko z zviševanjem življenj-
skega standarda (stanovanja, šole, varnost, prijazno okolje itd.) tudi delno 
prispevajo k zviševanju števila rojstev. Kakovostni razvoj nekega območja 
pa lahko pritegne tudi mlajše prebivalce iz drugih delov sicer demograf-
sko osiromašene Slovenije. Vendar pa v zadnjem času v Sloveniji opaža-
mo vedno večji odpor avtohtonega prebivalstva do vsakega priseljevanja, 
posebno še prebivalstva neslovenske narodnosti. 

Za zaključek lahko torej ugotovimo, da bo nadaljnji demografski razvoj 
prebivalstva Šaleške in Zgornje Savinjske doline bolj ali manj odvisen le 
od lastnega demografskega potenciala. Ta pa kaže na zniževanje skupne-
ga števila prebivalcev zaradi nižjega števila rojstev in hkratne velike rasti 
števila starejših prebivalcev. 
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Povzetek 

Velenje je značilen primer slovenskega industrijsko-rudarskega mesta z izrazito 
mešano narodno strukturo, ki se je oblikovala v desetletjih nagle prebivalstvene 
rasti zlasti zaradi doseljevanja. Na delovna mesta, ki so se posebej v šestdesetih 
in sedemdesetih letih ustvarjala ob naglem povečevanju izkopa lignita v premo-
govniku, so prihajali prebivalci predvsem območij nekdanje skupne države: iz 
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Srbije. Tako se je narodna struktura 
prebivalstva močno popestrila. Na razpoložljiva delovna mesta v premogovništvu 
so prihajali skoraj izključno moški. Zato je bilo že v prvi generaciji zelo veliko 
porok med priseljenci in domačinkami. To je omogočilo nekoliko tesnejšo na-
vezanost priseljencev na novo okolje in med domačini. Bližina in intenzivnost 
stikov v blokovskem naselju je med priseljenci, ki so pripadali različnim narodnim 
skupinam, ustvarjala nujo po sožitju. Individualno so bili izenačeni v socialnem 
položaju. Socialistični sistem je rudarstvo in bazično industrijo izrazito podpiral; 
prav tako je podpiral ideologijo medetničnega sožitja, izraženo v sloganu »bratstva 
in enotnosti«. Do nekaterih razhajanj zlasti med priseljenci je prišlo v obdobju po 
osamosvojitvi Slovenije, v glavnem zaradi etnične polarizacije v izvornih okoljih 
priseljencev. Med Slovenci in pripadniki drugih etničnih skupin so ostali odnost 
praktično nespremenjeni. Do izraza prihajajo tudi nekatere kulturne razlike ter 
razlike, ki izhajajo iz verske pripadnosti. Prispevek na osnovi izsledkov terenske 
raziskave, opravljene pomladi 2004, prikazuje današnjo etnično strukturo prebi-
valstva mesta Velenje ter raven medetničnih odnosov med posameznimi etničnimi 
skupinami. 

Ključne besede: Slovenija, Velenje, narodno vprašanje, medetnični odnosi, poli-
tična geografija 
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Uvod 
Na slovenskem etničnem zemljevidu izstopa Velenje kot eno izmed tistih 
mest, kjer je odstotek slovenskega prebivalstva med najnižjimi in kjer je 
narodna sestava kar najbolj pestra. Ta podoba je rezultat zelo živahnega 
razvoja mesta, ki je raslo predvsem zaradi premogovnika. Z okrog 70 
% slovenskega prebivalstva je Velenje podobno industrijskim Jesenicam, 
Izoli, Piranu, Lendavi, Kopru in ne nazadnje tudi Ljubljani, kjer je delež 
neslovenskega prebivalstva med polovico in četrtino (Geografski atlas 
Slovenije, 1998). V takem okolju je vprašanje medetničnih odnosov vselej 
aktualno, še posebej če gre za razmeroma mlad konglomerat prve in dru-
ge generacije in kjer so priseljenci vsi skoraj brez razlike. Kakšno lokalno 
identiteto si bodo oblikovali, kakšna bo raven njihovega sožitja in sodelo-
vanja ali kako naj se izognejo medsebojnim konfliktom, ki so za etnično 
mešana okolja v Evropi pač konstanten problem? 

Ta vprašanja smo skušali pojasniti ob pomoči dosedanjih raziskav, stati-
stičnih virov in predvsem s terenskim delom. V mestu smo aprila 2004 
s pomočjo študentov politične geografije izvedli terensko raziskavo in 
opravili 250 anket. Anketirali smo naključno izbrane domačine - Velenj-
čanke in Velenjčane - pred pomembnejšimi srečevališči ljudi, kot so večje 
trgovine, šolski in rekreativni prostori in druga zbirališča oseb. Tako smo 
pridobili nad 200 anket, s katerimi smo skušali zajeti predvsem sodo-
bni utrip življenja v mestu z vidika medetničnih odnosov. V primerjavi 
s populacijo je bil dobljeni vzorec nekoliko »mlajši« (33 % pod 20 let; 
manj je predvsem ljudi med 30 in 50 let, medtem ko je delež starejših 
od 50 let nekako skladen s strukturo po statističnih virih - dobrih 25 
%) uravnotežen po spolu, slovenskega prebivalstva je bilo nekaj več (77 
% v vzorcu in 70 % po statistiki). V našem vzorcu je bil nadpovprečen 
delež vzdrževanega prebivalstva, ki skupaj z upokojenci presega polovico 
vprašanih. Zaradi teh odstopanj je potrebno pri interpretaciji rezultatov 
nekaj previdnosti. Vendar se nekateri parametri ne navezujejo nujno in 
neposredno na delovne odnose in lahko prikazane rezultate vendarle res-
no obravnavamo. Po drugi strani je ravno okoliščina, da imamo v vzorcu 
znaten delež mladih in naredimo medgeneracijsko primerjavo in tako 
lahko opazujemo izkušnje in stališča različnih generacij do istih vprašanj 
in problemov v javnem življenju mesta. Vprašanje sožitja oziroma napeto-
sti v medetničnih odnosih so navsezadnje stvar vseh prebivalcev v vseh 
starostnih obdobjih. 

Doseljevanje v Velenje in oblikovanje pestre narodne sestave 
prebivalstva 

Po zunanjem videzu je Velenje precej netipično slovensko urbano naselje; 
manjka mu namreč »stari«, srednjeveški del. Primerja se lahko z nekateri-
mi središči bivših občin, ki so se razširila v socialistični dobi. Vendar so 
kraji, kot so Velenje, Nova Gorica, Grosuplje, Trebnje, Kidričevo, Ivančna 
Gorica naselja, ki imajo vsak svojo - in niti ne tako kratko - zgodovino. 
Nova Gorica je nastala iz potreb po novem regionalnem središču, potem 
ko je bila določena razmejitev med Italijo in (takrat) Jugoslavijo. Grosup-
lje je produkt potrebe po novem občinskem središču: v življenje ga je 
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priklicala torej administrativna funkcija, ki je iz vasi napravila urbano 
naselje, ki ima danes nad 5000 prebivalcev. Trebnje je zraslo na križišču 
poti, občinska funkcija središča je njegovo mestotvornost le še močno 
okrepila. Ivančna Gorica je zrasla ob križišču ceste in dolenjske železnice 
- podobno kot Trebnje. Kidričevo so povsem na novo postavili, ker je bil 
tukaj edini industrijski obrat na Dravskem polju. Velenje je dobilo svojo 
današnjo urbano podobo predvsem s povečanjem izkopa lignita po drugi 
svetovni vojni. Korenine so seveda starejše, saj kraj pisani viri prvič ome-
njajo leta 1250, kot trg pa je prvič zapisan leta 1374. Očitno je bila lega 
na robu majhne Šaleške kotline nevzpodbudna za razvoj večjega naselja, 
vendar pa lega na prometni poti med Slovenjegraško kotlino z navezavo 
na Dravsko dolino na severu in Savinjsko dolino (Celjsko kotlino), ki so 
jih nadzirali utrjeni gradov Šalek, Turn in Velenjski grad, dovolj privlačna 
za razvoj majhnega trškega naselja (Krajevni leksikon Dravske banovine, 
1937). Stoletja je bilo skromno naselje v senci pomembnejšega Šoštanja. 
Premog so odkrili že v 18. stoletju, resneje pa so ga začeli izkoriščati sto 
let pozneje, po letu 1885. To je pripomoglo, da je kraj v naslednjih letih 
dobil železniško povezavo s Celjem (1892) in z Dravogradom (1900). Šele 
prometne povezave so omogočile prodajo premoga in tako povečevale iz-
kop. Lastnik premogovnika Daniel Lapp je v začetku 20. stoletja zgradil 
prvo rudarsko kolonijo, kamor so se naselili domačini in priseljenci. Tako 
se začenja zgodba Velenja kot multietničnega središča, saj so bili med 
priseljenci pripadniki različnih narodov takratne Habsburške monarhije. 
Toda rast prebivalstva je bila še vedno dokaj zmerna: od majhne vasi 
v prvi polovici 19. stoletja do dobrih 500 prebivalcev po prvi svetovni 
vojni je minilo skoraj stoletje. Pred drugo svetovno vojno je imelo Vele-
nje okrog 650 prebivalcev, v petdesetih letih pa že okrog 1800 (ES. 14). 
Naslednji dve desetletji sta prinesli veliko povečanje števila prebivalstva 
zaradi doseljevanja. Hiter tempo sta narekovale potrebe po delovni sili v 
premogovniku. Potrebe po premogu so se povečevale zlasti zaradi izgrad-
nje termoelektrarne v bližnjem Šoštanju v petdesetih letih. Leta 1961 je v 
Velenju živelo že nad 7.000 prebivalcev, leta 1971 nad 13.000, leta 1981 
skoraj 23.000 in leta 1991 dobrih 27.000 (SURS; Slovenija - pokrajine in 
ljudje). V osemdesetih letih se je dotok prebivalstva močno zmanjšal in se 
po letu 1991 ustavil. V zadnjem desetletju je mesto naraščalo predvsem 
zaradi naravnega prirastka, ki ga je omogočala za slovenske razmere nad-
povprečno »mlada« populacija. Vendar se je do zadnjega popisa leta 2002 
število prebivalstva v občini celo rahlo zmanjšalo (SURS, 2002). 

Veliko naraščanje mestnega prebivalstva v obdobju od srede petdesetih 
do začetka osemdesetih let je predvsem rezultat doseljevanja. Danes le 
okrog 40 % Velenjčanov živi v domačem okolju od rojstva, vsi ostali so 
priseljeni. Okoli tretjina priseljencev prihaja z območij nekdanje Jugosla-
vije, več ko polovica pa iz drugih območij Slovenije. Starostna struktura 
prebivalstva je bila zelo ugodna, kar dokazujejo nizki indeksi staranja. 
Ta okoliščina je prispevala k nadpovprečni rodnosti, nizki smrtnosti in k 
ugodnemu naravnemu prirastku. Vendar se je začel v devetdesetih letih 
zmanjševati, ker se je prenehalo doseljevati pretežno mlado prebivalstvo. 
Priseljenci so sprva prihajali predvsem iz različnih predelov Slovenije. 
Medtem ko so v začetku obratovanja premogovnika prevladovali mlajši 
moški s kmetij iz bližnje okolice, se je prispevno območje postopoma 
širilo. Po drugi svetovni vojni je bilo čedalje več priseljencev iz manj raz-
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vitih jugoslovanskih območij. Prihajali so zlasti s Hrvaške, Bosne in Her-
cegovine in Srbije. Črnogorcev in Makedoncev je bilo sorazmerno malo. 
Albanci so se pričeli priseljevati nekoliko pozneje, zlasti v osemdesetih 
letih. Doseljevanje je bilo najbolj intenzivno v sedemdesetih letih. Razme-
re so bile tedaj namreč zelo ugodne. Premogovnik je bil v obdobju najbolj 
intenzivnega vzpona in rasti zaposlenih (kljub temu, da je bil v nekdanji 
državi tehnološko najbolje opremljen), stanovanjska gradnja je temeljila 
na poceni blokovski gradnji, na voljo pa so bili tudi ugodni krediti za 
gradnjo individualnih hiš. Te so bile čedalje bolj privlačne zlasti za slo-
venske doseljence. Potem ko se je zaposlovanje v premogovniku pričenja-
lo umirjati, je čedalje več delavcev potrebovala industrija, zlasti podjetje 
»Gorenje«. Če je bila za glavnino doseljencev - tako iz Slovenije kakor iz 
območij nekdanje Jugoslavije - značilna nizka kvalifikacijska struktura, 
je tehnološko vse bolj zahtevna industrija in tudi tehnična oprema ter 
tehnologija izkoriščanja debelih lignitnih slojev zahtevala usposobljene 
delavce. V sedemdesetih in še posebej v osemdesetih letih so zato priha-
jali vedno višje izobraženi priseljenci. Pomembno je tudi razmerje med 
priseljenci po spolu. Če so sprva zaradi dela v premogovniku prihajali 
predvsem moški, se je kasneje (zlasti v sedemdesetih letih) razmerje do-
kaj uravnovesilo. Ugodne možnosti pridobitev stanovanj so sprožile pre-
cej verižnih selitev; za moškimi so prihajale (verjetno iz istih območij) za 
njimi še ženske. Medtem ko so je bilo v prvih letih zaradi priseljencev 
precej mešanih zakonov, je bilo pozneje zaradi verižnih migracij takih za-
konov nekoliko manj. Največjo intenzivnost doseljevanja v sedemdesetih 
in šestdesetih letih 20. stoletja se je pokazala tudi pri priselitvah anketi-
rancev oziroma njihovih staršev (pri mlajših od 20 let). 

Tako se je zaradi intenzivnega doseljevanja narodna sestava naglo ra-
stočega mesta v Šaleški kotlini, ki je potisnila zasnovo s starim trgom 
povsem na rob, izrazito popestrila. Velenje se je v obdobju svoje najbolj 
intenzivne prebivalstvene rasti oblikovalo v mesto s prepoznavno urbano 
»vrtno« zasnovo, v katerem je poleg najštevilčnejših Slovencev vrvelo pri-
padnikov drugih narodov in etničnih skupin nekdanje Jugoslavije. Delež 
Slovencev se je od popisa do popisa zmanjševal. Leta 1981 jih je bilo še 
okrog 73 %, leta 1991 71 % in ob zadnjem popisu 70 %. Naraščal je de-
lež Hrvatov, Srbov in Bošnjakov (tedaj Muslimanov). Na mešane zakone 
kaže podatek o za slovenske razmere visokem deležu »Jugoslovanov« leta 
1981 (kar je bilo sicer značilno še za nekatera druga slovenska rudar-
sko-industrijska mesta) (Genorio 1984). Leta 1991 je bilo Hrvatov 7 %, 
»Muslimanov« v pomenu narodne pripadnosti 8 % in Srbov 6 %, dobrih 
6 % pa neopredeljenih (Slovenija ...), ki so se v precejšnji meri verjetno 
rekrutirali iz »Jugoslovanov iz popisa leta 1981. Leta 2002 je bilo ob 70 
% slovenskega prebivalstva v mestni občini še skoraj 6 % Hrvatov, bli-
zu 5 % Srbov in nad 8 % Bošnjakov in Muslimanov (združeno). Blizu 
petine prebivalcev ima svoj izvor na območju nekdanjih jugoslovanskih 
republik, nad 10 % pa jih ni želelo odgovarjati na vprašanje o narodni 
pripadnosti oziroma so podatki o tem neznani. O materinem jeziku jih 
je dobrih 22 % izjavilo, da je njihov materin jezik eden od »naslednikov« 
srbohrvaščine (hrvaški, bošnjaški, črnogorski, srbski, srbohrvaški) (slo-
venščina je bila materinščina 75 % prebivalcem ob popisu). Nedvomno 
je podatke neposredno primerjati nekoliko težavno zaradi občutnih spre-
memb v metodologiji popisa, poleg tega pa je treba upoštevati nekatere 
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premene v identifikaciji prebivalstva, etnično mešani zakoni in druge 
okoliščine. Zelo zanimiva je tudi verska sestava prebivalstva. Za katoliško 
veroizpoved se je ob zadnjem popisu leta 2002 opredelilo dobrih 53 % 
prebivalcev, 5 % je bilo pravoslavnih, 9 % je pripadnikov islamske veroiz-
povedi, skoraj 10 % ateistov, dve petini pa nista želeli odgovarjati ali pa 
so podatki o tem neznani. 

Velenje je torej izrazito narodno, jezikovno, kulturno in versko mešano 
naselje oziroma okolje, v katerem prevladuje priseljeno prebivalstvo prve 
generacije. Prva doba navajanja priseljencev drug na drugega je bila 
razmeroma mirna. Burno je bilo obdobje devetdesetih let, ko se zaradi 
geografske in osebne ter družinske bližine pripadniki različnih narodov, 
katerih rojaki so bili vpleteni v brutalne državljanske vojne in medet-
nične spopade na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v 
Makedoniji. Parolo »bratstva in enotnosti«, ki je marsikdaj v času obstoja 
socialistične Jugoslavije dušila pritajeno konfliktnost, izvirajočo iz krep-
kih medsebojnih razlik in ne nazadnje tudi starih zgodovinskih zamer, 
so naglo zamenjale precej bojevite nacionalne ideologije nekdanjih jugos-
lovanskih narodov; Bošnjaki so se šele v času krvave državljanske vojne 
izoblikovali v samostojno in navzven prepoznavno etnokulturno in poli-
tično entiteto. V teh pogojih je še kako pomembno vprašati se - ne glede 
(ali pa morda prav zaradi tega) na siceršnjo občutljivost teh vprašanj - o 
naravi medetničnih odnosov med različnimi narodnimi skupinami v mul-
tikulturnem velenjskem okolju. 

Medetnični odnosi: rezultati terenske raziskave 

Medetnični odnosi so v obdobju visoke stopnje prostorske mobilnosti in 
marsikje močno (etnično, jezikovno, kulturno ipd.) mešanega prebivalstva 
tudi pomemben element gospodarske stabilnosti in uspešnosti. Posebej 
etnični konglomerati, ki zaradi sorazmerno kratkega trajanja še niso imeli 
dovolj priložnosti spoznati medsebojnih prednosti na eni oziroma kon-
fliktnosti na drugi, so večkrat na velikih preizkušnjah. S to anketo smo 
skušali zajeti medsebojne odnose v Velenju, mestu, ki se je izoblikovalo v 
močno in uspešno gospodarsko središče v dobrih treh desetletjih. Obdo-
bje dveh generacij je kratko. Poleg tega je zaradi državotvornih procesov 
na prostoru nekdanje skupne države, ki so jih skoraj desetletje sprem-
ljali tudi krvave medetnične vojne in spopadi, v odnose med skupinami 
verjetno vneslo vsaj nekaj nemira. Ugotavljali smo neposredne izkušnje 
intervjuvancev in njihovo zaznavanje (percepcijo) medetničnih odnosov 
v njihovi okolici (mestu). 

Najprej so anketiranci ocenjevali odnose s tistimi, s katerimi imajo sti-
ke v različnih (pogostejših, ponavljajočih se) situacijah, z ocenami od 1 
(najslabše, konflikti) so 5 (najboljše, prijateljstvo). Gre torej za ocene, ki 
izhajajo iz izkušenj. Rezultate prikazuje tabela. Pokazalo se je, na katerih 
področjih je stanje slabše (nižje ocene) in s katerimi skupinami. V sploš-
nem lahko ugotovimo solidno raven odnosov, saj se na večini področij 
povprečne ocene približujejo 4. Seveda je najvišja ocena za odnose med 
sorodniki (4,08), še boljše ocenjeni pa so odnosi s prijatelji (4,12). Drugod 
so ocene nižje, a še vedno krepko nad 3. Najnižje so ocene na področjih 
oskrbe (v trgovinah, lokalih, različnih storitvah), ki jih opravljajo pripad-

2 



niki posameznih etničnih skupin (3,48), nato pa med sosedi (3.74). Na teh 
področjih torej lahko pričakujemo več trenj in problemov. Razlike med 
posameznimi etničnimi skupinami so razmeroma opazne: najvišje med 
Slovenci in Hrvati, najnižje med Albanci, Makedonci in Romi. Vendar je 
treba opozoriti, da je bilo stikov s pripadniki zadnjih treh skupin manj 
občutno kot z drugimi, ker jih je tudi manj v mestu (tudi po statistiki). 
Razlike med staro in mlado generacijo v proučevanem vzorcu so bile 
sorazmerno majhne, čeprav ne neopazne. Mladi so bili nekoliko manj 
kritični in so rajši dajali nekoliko višje ocene. Morda imajo starejši več 
izkušenj in so bili zato nekoliko bolj kritični. 

Preglednica 1: Povprečne ocene anketirancev o tem, s pripadniki katerih od naštetih 
narodnih skupin se družijo in kakšne izkušnje imajo z njimi. 

Sorodniki sosedje prijatelji prosti 
čas delo oskrba verski 

obredi SKUPAJ 

Slovenci 4,43 3 ,96 4 ,63 4 ,34 4,07 3,74 3,97 4,16 

Hrvati 4 ,48 3,73 4 ,26 4 ,03 3,87 3,57 4 ,38 4 ,04 

Srbi 4,11 3,82 4 ,25 4 ,00 3 ,84 3 ,56 4 ,32 3 ,98 

Albanci 3,75 3 ,44 4,07 3 ,55 3 ,68 3 ,50 2 ,90 3 ,54 

Bošnjaki 4 ,39 3 ,66 4,13 3 ,93 3,91 3,67 4 ,06 3,97 

Makedonci 4 ,44 3 ,73 3 ,98 3 ,75 3 ,84 3 ,34 2,77 3 ,68 

Črnogorci 3,00 3 ,88 4 ,08 3 ,94 3 ,86 3 ,48 4 ,62 3,83 

Romi 0 3 ,70 3 ,60 3,73 3 ,65 3 ,04 3 ,66 3 ,56 

SKUPAJ 4 ,08 3,74 4,12 3 ,90 3 ,84 3 ,48 3 ,84 

Vir: anketa, Velenje, april 2004, N=250 

(Ocene: 1 = se ne razumemo; konflikti/napetosti; 2 = nesporazumi, občasno slabši odnosi; 3 = brez problemov; 

4 = odnosi dobri, sodelovanje; 5 = odnosi so odlični, prijateljski) 

Nadaljnja vprašanja so se nanašala na opažanja anketirancev v njihovem 
okolju in ne na njihove neposredne izkušnje. Sogovorniki so bili pri tem 
precej bolj kritični in so v povprečju stanje odnosov ocenjevali slabše, 
kot pa so sprva ocenili tiste, s katerimi sami prihajajo ob različnih pri-
ložnostih v stik. Na vprašanje, kako ocenjujejo (enaka lestvica kot zgoraj) 
odnose med posameznimi narodnimi skupinami v mestu na splošno, jih 
je največ (42 %) odgovorilo z oceno 2 (slabi odnosi, več je nesporazu-
mov), 5 % pa jih je potrdilo obstoj konfliktov (ocena 1). Nadaljnja tretjina 
(35 %) jih je ocenila s 3 (odnosi brez problemov), le slaba petina pa jih 
je menila, da so odnosi v splošnem dobri in neproblematični. Mladi so 
bili tokrat bolj kritični in so v povprečju dajali nižje ocene. Postavlja se 
vprašanje, v kolikšni meri nanje vpliva šolski okoliš in predvsem odnosi 
med sošolci na šolah. 

Na vprašanje, ali v svojem okolju zaznavajo med narodnimi skupinami 
napetosti, nesporazume in morebitne konflikte, jih je blizu dveh tretjin 
(60 %) odgovorilo pritrdilno, 40 % pa zanikalo. Razlike med generacijama 
so zelo opazne. Medtem ko opaža konflikte le okrog tretjina starejših od 
60 let (večinoma upokojenci), je med mladimi (pod 30 let) teh skoraj tri 
četrtine. S starostjo opažanje težav v okolju torej postopoma nazaduje. 
Izobrazbena raven anketirancev ni pokazala tako občutnih razlik. To se-
veda pomeni, da določene napetosti in konflikti v okolju obstajajo in se 
verjetno v mlajši generaciji kažejo bolj odkrito in pogosteje. To dovoljuje 
sklepati, da je precej nesporazumov in napetosti na ravni zaznavanja, 
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kulture in subkulture, manj pa tistih, ki bi izvirali iz nasprotja stvarnih 
interesov. Ali če povemo drugače: marsikatera od napetosti je pretežno 
psihološkega izvora, izhaja torej iz določenih antipatij. 

Slednje potrjujejo naslednja vprašanja, kjer smo ugotavljali, med katerimi 
skupinami prebivalstva anketiranci opažajo napetosti, nesporazume ipd. 
Tako smo dobili zanimive skupine, med katerimi naj bi obstajala določe-
na antipatija. Slovenci naj bi bili v slabih odnosih z vsemi ostalimi (16 
% vprašanih), nato do Hrvatov in Bošnjakov (po 12 %), nekaj manj do 
Srbov (7 %) in še manj do Albancev (2 %). Srbi naj bi po mnenju vpra-
šanih imeli slabše odnose predvsem s Hrvati (13 %), Bošnjaki (10 %), 
nekaj manj pa s Slovenci (7 %) in z Albanci (6 %), Hrvatje predvsem do 
Bošnjakov in Slovencev (po 12 %), Albanci do Srbov (6 %) in Slovencev 
(2 %) ter Bošnjaki do Slovencev (12 %) in do Srbov (10 %). Gre torej za 
dokaj zapleteno shemo medsebojnih odnosov, kjer se je treba vprašati, 
kje izvirajo. Ali so (zlasti med mlado generacijo) rezultat precej pogostih 
stereotipov, prisotnih nasploh v slovenski družbi in še posebej v multi-
etničnih okoljih, ali pa odmev burnih etničnih in političnih procesov na 
Balkanu v zadnjih dveh desetletjih. 

Sogovorniki so opažali probleme v medetničnih odnosih tudi že v pre-
teklosti. Napetosti v preteklosti je potrdilo 44 % anketirancev. Pari anti-
patij so identični, odstotki pa nekoliko nižji, bržkone tudi zaradi tega, ker 
več mladih ni moglo odgovoriti na to vprašanje. Tako naj bi bili Slovenci 
v slabih odnosih v preteklosti predvsem z Bošnjaki (8 %), Srbi (6 %), z 
vsemi »južnjaki« (6 %), manj pa s Hrvati (4 %) ali Albanci (3 %), Srbi 
do Hrvatov ( 11 %), Bošnjakov (9 %, Slovencev (5 %) in Albancev (3 %), 
Hrvatje do Srbov (11 %) in do Slovencev (4 %), Bošnjaki pa do Srbov (7 
%) in Slovencev (8 %). Očitno so odnosi med posameznimi narodnimi 
skupinami v mestu razmeroma zapleteni in tudi bolj dolgotrajni. Zato 
smo posebno pozornost namenili tudi morebitni odmevnosti procesov iz 
obdobja devetdesetih let. 

Anketiranci so kritično zaznali devetdeseta leta kot občutno bolj proble-
matična, kar zadeva medetnične odnose. Kar 16 % jih je omenilo, da so 
bili odnosi tedaj slabi in konfliktni, nadaljnjih 46 % pa, da so bili slabi 
(ocena 2), skupaj torej skoraj dve tretjini tistih, ki so ocenili medetnične 
odnose kot bolj ali manj problematične. Le 2 % jih je omenjalo dobre 
odnose (ocena 5) in le nekaj več - 8 % - solidne (ocena 4). Tistih s sred-
njimi ocenami je namesto sedanje tretjine le četrtina. Tudi tokrat so sta-
rejši (starostne skupine od 40 do 50 in še posebej od 50 do 60 let) veliko 
bolj kritično presojali raven medetničnih odnosov v obdobju politično in 
etnično burnih devetdesetih let. To kaže na realnost določenih predkon-
fliktnih in konfliktnih stanj, ki jih je mogoče v prvi vrsti opredeliti kot 
posledico - odmev na procese, dogodke in pojave razpadanja nekdanje 
skupne države po etničnem šivu, oblikovanje novih nacionalnih držav in 
krvave medetnične spopade, ki bodo imeli očitno še dolgo posledice ne 
le v območjih neposrednih spopadov, temveč tudi v okoljih, kjer bodo 
živeli kot izseljenci oziroma/in njihovi potomci. Temu v prid govorijo tudi 
rezultati naše raziskave. 

V tej luči je zanimivo tudi zadnje vprašanje, ki smo ga v anketi zastavili 
vprašanim: ali opažajo razlike v ravni medetničnih odnosov med gene-
racijami. Dobra polovica anketirancev (57 %) je odgovorila pritrdilno. V 
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vseh starostnih skupinah je pritrdilno odgovorila več kot polovica vpraša-
nih; v starejših starostnih skupinah so bili odstotki pozitivnih odgovorov 
nekoliko višji. To kaže na splošno tendenco in torej na prisoten problem. 
Seveda pa so bile ocene, med katerimi skupinami je pričakovati največ 
problematičnih odnosov, dokaj različne. Zanimivo pa je, da so ob odgo-
vorih, med katerimi etničnimi skupinami so odnosi najslabši, anketiranci 
celo pogosteje navajali medgeneracijske razlike in iz tega izvirajoče teža-
ve. Največ (22 % vseh) jih je odgovorilo, da so mladi bolj nestrpni; torej 
je lahko v teh starostnih skupinah pričakovati tudi več medetničnih spo-
rov, nesporazumov ali tudi konfliktov. Ugotovitev je skladna tudi z večjo 
kritičnostjo mladih, kar smo zaznali pri opažanju medetničnih problemov 
v okolju. Toda kmalu za njim je tudi odgovor, da so mladi bolj strpni, da 
se torej lažje razumejo, so manj obremenjeni, imajo drugačne ambicije 
ipd. Dobra desetina jih je menila, da so najbolj problematični spori med 
posameznimi narodnimi skupinami, okrog 6 % pa je omenjala odnose 
med slovenskim in vsem ostalim prebivalstvom (ki jo je mogoče razumeti 
tudi kot relacijo domačini - priseljeni, čeprav ta odnos ni tako enosta-
ven; mnogi Slovenci so prav tako priseljeni tudi iz bolj oddaljenih regij). 
Okrog 7 % anketirancev - predvsem mladih - je omenjalo, da so bolj 
konfliktne starejše generacije, ker da so premalo strpne in preveč toge. 
Strpnost starejših je (v primerjavi z opazno desetino mlajših) omenilo le 
2 % sogovornikov. 5 % vprašanih je izrecno podčrtalo prisoten medgene-
racijski spor, kar pa je lahko tudi zunaj konteksta medetničnih odnosov. 
Omenjali so ga tako mladi (pod 20 let) kot stari (nad 60 let). 

Fotografija V. Velenje je primer multietničnega mestnega središča, ki je nastalo hitro na 
podlagi industrije in rudarstva (Foto: E. Šterbenk) 



Sklep 

Velenje je primer multietničnega mestnega središča, ki je nastalo hitro na 
podlagi industrije in rudarstva. Ustvarili sta ga dve generaciji priseljen-
cev iz različnih slovenskih in v veliki meri tudi nekdanjih jugoslovanskih 
okolij; to je mestu dalo narodno, jezikovno in kulturno tako pestro po-
dobo. Terenska raziskava je potrdila razmeroma zapletene odnose med 
posameznimi skupinami prebivalstva po narodni pripadnosti, ki se ta hip 
sicer ne izkazujejo v konfliktih, temveč v že dalj časa trajajočih »anti-
patijah« med posameznimi skupinami prebivalstva. Ne gre za polariza-
cijo med slovenskim in ostalim prebivalstvom, temveč v veliki meri tudi 
med samimi skupinami priseljencev prve in druge generacije. Zato je to 
vprašanje aktualno in potrebno tudi še obsežnejše znanstvene osvetlitve, 
v praksi pa poudarjene medkulturne vzgoje ter vzgoje k strpnosti. Prav 
tako bo potrebno iskati morebitne stvarne nasprotne interese med etnič-
no definiranimi skupinami ter jih - kolikor je le mogoče - odpravljati. 

Fotografija 2: V osemdesetih je Velenje naraščalo predvsem zaradi naravnega prirastka, ki 
ga je omogočala za slovenske razmere nadpovprečno mlada populacija. Kljub nižji rodnosti 
danes lahko rečemo, da je Velenje še vedno mlado mesto. (Foto: Ba. Pokorny) 
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Povzetek 

Naravnogeografsko zaokroženo območje Zgornje Savinjske doline je v povprečju 
precej redko poseljeno (32,3 preb./km2), v vzhodnem in južnem delu so se razvila 
nekoliko večja naselja, zahodni del pa je izrednega pomena z naravovarstvenega 
vidika. Novejše raziskave problemsko sorodnih območij kažejo, da se regionalno 
zaokrožena območja (z raznovrstnimi regionalnimi viri), ki so vse obdobje po dru-
gi svetovni vojni ohranila visoko stopnjo odvisnosti od lastnih regionalnih virov 
(poljedelstvo, živinoreja, gozdarstvo ipd.), v današnjem obdobju v veliko manjši 
meri soočajo z razvojnimi problemi. Prebivalstvo se s tega območja ni množično 
odseljevalo, ohranjali so relativno dobro medsebojno povezanost, tradicijo in kre-
pili lastno identiteto. Za slovenske razmere je zaposlitvena struktura prebivalstva 
specifična, saj je v kmetijstvu zaposlenih preko 14 %, v industriji in obrti pa kar 
49 % delovno aktivnih; še posebej izstopa visok delež samozaposlenih (skoraj 20 
%). Nadpovprečen pomen kmetijstva in industrije je očiten, na drugi strani pa 
storitvene dejavnosti ostajajo podpovprečno razvite. Tradicionalna potreba po do-
datnih virih zaslužka na kmetijah je prispevala k razmahu dopolnilnih dejavnosti 
in inovativnosti (npr. ekološko kmetovanje). Vsi našteti elementi so nujno potrebni 
za krepitev endogenega razvoja, ki naj bi vsaj v začetni fazi stremel h krepitvi 
regionalnih gospodarskih krogov, ki predstavljajo temeljni kamen za sonaravni re-
gionalni razvoj in kakovostno prihodnost prebivalstva Zgornje Savinjske doline. 

Ključne besede: podeželje, endogeni regionalni razvoj, razvojni problemi, razvojne 
usmeritve, Zgornja Savinjska dolina. 
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Abstract 

Zgornja Savinjska dolina (Upper Savinja Valley) is sparsely inhabited (32.3 inhab-
itants per km2); bigger settlements are situated on east and south, western part 
is unique from the natural protection aspect. The newest research on problem 
regions disclose, that regionally rounded up areas (such as Zgornja Savinjska 
dolina; with heterogeneous regional resources) have practised high dependence 
on their regional resources (agriculture, stock breeding, forestry etc.) during the 
whole period after WW2. Nowadays they are dealing with smaller development 
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problems. These areas were not characterised by high out-migration flows, there-
fore they managed to preserve relatively good and close personal connections, tra-
dition and they strengthened their own identity. Very specific is the employment 
structure: more than 14 % of active population are involved in agriculture, crafts 
and manufacturing employ 49 %; very high is the share of self-employed persons 
(almost 20 %), services are under-developed. The need for additional sources of 
farm income is here traditionally present, but also generated the newest swing of 
supplementary activities on farms and innovative development farming directions 
(i.e. organic farming). All mentioned elements are inevitably needed for regional 
economic cycles strengthening. They represent the basis for sustainable regional 
development and qualitative future for Zgornja Savinjska dolina. 

Key words: rural areas, endogenous regional development, development prob-
lems, development orientations, Zgornja Savinjska dolina. 

1 Uvod 
Naravno geografsko zaokroženo območje Zgornje Savinjske doline, upra-
vno razdeljeno na šest občin, obsega 508 km2 oziroma 2,5 % celotne 
površine Slovenije, v regiji pa živi 16.395 oziroma manj kot odstotek pre-
bivalstva naše države (SURS, 2003). V povprečju je (pretežno) podeželje 
precej redko (32,3 preb./km2) poseljeno, v vzhodnem in južnem delu so 
nastala nekoliko večja naselja (Mozirje, Nazarje, Gornji Grad), ki so na-
dalje povezana z večjimi zgostitvenimi območji (Celje, Velenje, Maribor, 
Kamnik, Ljubljana). Zahodni del je izrednega pomena z naravovarstvene-
ga vidika. V zadnjih desetletjih je gospodarski pomen kmetijstva upadel, 
vendar bistveno manj kot drugod po Sloveniji. Kmetije so zaradi velikega 
deleža gozda za slovenske razmere nadpovprečno velike (nad 50 ha). 
Tudi sedanje gospodarske usmeritve kmetij kažejo na tradicionalno poli-
strukturno kmetijstvo (pridelava mesa, mleka, lesa), ki je bilo vedno manj 
intenzivno v primerjavi z ostalo Slovenijo, zato je v zadnjem desetletju re-
lativno enostavno prešlo v »okolju prijazno kmetovanje«. Gledano z očmi 
zahtev sedanje skupne kmetijske politike Evropske zveze manjka jasna 
specializacija v mednarodno konkurenčno sposoben vodilni proizvod (če-
prav je že registriran savinjski želodec). Mešana proizvodna struktura pa 
predstavlja dobro izhodišče za intenziviranje regionalnih gospodarskih 
krogov. Storitvene dejavnosti se razvijajo podpovprečno (manjkajo pred-
vsem visoko vredne storitvene dejavnosti), medtem ko ima sekundarni 
sektor (obrt in industrija) pomemben in relativno konstanten delež. Večja 
podjetja so v Nazarjah, ki je pomembno zaposlitveno središče, drugod 
prevladujejo majhna podjetja, precej je samozaposlenih oseb. 

Večina raziskav označuje Zgornjo Savinjsko regijo kot "problemsko" v 
smislu manj intenzivnega in specifičnega gospodarskega razvoja, odmak-
njenosti od razvojnih žarišč in zaradi naravne ogroženosti (poplave, pla-
zovi). Zato njihove napovedi bodočega regionalnega razvoja večinoma iz-
zvenijo pesimistično. Najnovejše raziskave "problemsko sorodnih" obmo-
čij (manjša po obsegu, s specifičnimi regionalnimi viri, znanji, še "živo" 
identiteto ipd.) v Švici, Avstriji in na Bavarskem pa njihove potenciale 
vrednotijo drugače. 
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Slika 1: Geografski značaj Zgornje Savinjske doline in njenih občin. 

ZGORNJA SAVINJSKA 
DOLINA 

508,3 km2 

16.395 prebivalcev 
32,3 preb./knf 

6 občin 
62 naselij 

6761 delovno akt. preb. 
14,3 % zaposlenih v 

kmetijstvu 

SOLČAVA 
102,8 km2 548 preb. 
gostota: 5,3 preb./km? 

del. aktivno preb.: 215 
zaposleni v kmet.: 36,3 % 
EPK: 53 
preb. nad 70 let: 12,8 ' 

LUČE 
109,5 km2 1609 preb. 
gostota: 14,7 preb./knf 
naselja: 7 
del. aktivno preb.: 620 
zaposleni v kmet.: 28,2 % 

167 
11 ,2 % 

EPK: 
preb. nad 70 let: 

LJUBNO 
78,9 km2 2701 preb. 
gostota: 34,2 preb./knf 
naselja: 9 
del. aktivno preb.: 1048 
zaposleni v kmet.: 16,7 % 
EPK: 212 
preb. nad 70 let: 11,8 ^ 

GORNJI GRAD 
90,1 km2 2595 preb. 

28,8 preb./knf 
7 

del. aktivno preb.: 1044 
zaposleni v kmet.: 17,4 % 
EPK: 231 
preb. nad 70 let: 12,4 % 

MOZIRJE 
83,6 km2 6231 preb. 
gostota: 74,5 preb./km2 

naselja: 20 
del. aktivno preb.: 2665 
zaposleni v kmet.: 10 % 
EPK 380 
preb. nad 70 let: 9,6 % 

NAZARJE 
43,4 km2 2711 preb. 
gostota: 62,5 preb./knf 
naselja: 15 
del. aktivno preb.: 1169 
zaposleni v kmet.: 7,9 % 
EPK: 162 
preb. nad 70 let: 9 % 

Vodilna ideja endogenega regionalnega razvoja je ohranjanje oziroma 
ustvarjanje decentraliziranih delovnih mest na podeželju, zaradi česar je 
v prvi vrsti preučeno dejansko demografsko in gospodarsko stanje. Na 
osnovi koncepta intenziviranja regionalnih gospodarskih krogov bodo v 
prispevku nakazani razvojni potenciali. Podrobnejša analiza regionalnih 
virov, njihove proizvodnje, predelave in prodajnih poti pa zaenkrat zaradi 
pomanjkanja podatkov in kompleksnosti razmer še ni mogoča. Dopolnil-
ne dejavnosti na kmetijah so primer aktiviranja regionalnih potencialov 
podeželja. 

2 Metodološka izhodišča 

Zgornjo Savinjsko dolino smo preučevali kot eno izmed sondnih območij 
širše raziskave (v okviru ciljnih raziskovalnih programov), ki obravnava 
kompleksno problematiko slovenskega podeželja in poteka na Oddelku za 
geografijo Filozofske fakultete (v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in 
Inštitutom za trajnostni razvoj; ob sofinanciranju MKGP in MŠZŠ). 

2.1 Viri podatkov 

Raziskava temelji na dveh osnovnih virih podatkov, in sicer: uradne 
statistike (SURS, MKGP idr.) ter podatkov, pridobljenih na terenu. Prav 
slednji omogočajo kritičen pretres številnih uradnih podatkovnih zbirk, 
njihovo dopolnitev in ustrezno interpretacijo. Statistični podatki obsega-
jo demografsko statistiko, statistiko aktivnosti prebivalstva, opremljenosti 
stanovanj, gradbeno statistiko idr., vendar ne omogoča prepoznavanja 
aktualnih trendov in procesov, niti ne nakazujejo razvojnega potenciala 
in vitalnosti naselij oziroma gospodinjstev. Z različnimi oblikami teren-
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skega dela (predvsem z evidentiranjem prebivalstva po izbranih naseljih, 
anketiranjem, vodenimi intervjuji po občinah in kartiranjem) smo iden-
tificirali lokalne in regionalne probleme, trende, vire in potenciale na 
najnižji prostorski enoti. Tako smo v šestih izbranih naseljih obravnavane 
regije z evidenco gospodinjstev zajeli 144 gospodinjstev (skupaj preko 
600 prebivalcev oziroma 3,7 % celotnega prebivalstva regije), v 108 gos-
podinjstvih smo izvedli anketo razvojnih problemov in priložnosti, do-
datno opravili še 21 anket na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, 14 anket 
pa na ekoloških kmetijah. Število v ankete zajetih prebivalcev oziroma 
gospodinjstev predstavlja dovolj velik in reprezentativen vzorec, ki nam 
omogoča dodatno in tehtno vrednotenje podatkov uradne statistike. 

2.2 Vitalnost prebivalstva 

Pri opredeljevanju razvojnih možnosti smo izhajali iz potenciala območja, 
in sicer demografskega, socialnega, gospodarskega in okoljskega. Temeljno 
izhodišče predstavlja človeški potencial, ki smo mu namenili največ po-
zornosti. Na podlagi rezultatov dosedanjih sorodnih raziskav (Klemenčič 
M. s sodelavci, 2003, Benkovič, 2003, Potočnik, 2000, Klemenčič M., 
1988) smo izvedli analizo vitalnosti gospodinjstev, ki je pomemben kaza-
lec demografskega potenciala. Členitev po starostnih skupinah na nivo-
ju družine (kot osnovne gospodarske in funkcijske enote) je odločilna 
za ugotavljanje potencialov ter možnosti bodočega razvoja posameznih 
območij. Vitalne družinske enote predstavljajo potencial ne le v demo-
grafskem, ampak tudi v gospodarskem pomenu, so nosilci bivanjske funk-
cije, ohranjajo poselitev območij in tako vzdržujejo kulturno pokrajino. 

V izbranih naseljih smo vitalnost ugotavljali na večjem delu njihove pop-
ulacije. Dejstvo je, da je pojem vitalnosti večplasten in da lahko določamo 
vitalnost gospodinjstev na več načinov. Osnovna in metodološko najmanj 
sporna je členitev gospodinjstev glede na število in starost članov gospo-
dinjstva. Govorimo lahko tudi o enostavni oziroma demografski vitalnos-
ti, glede na starost članov pa lahko določimo tudi »delovno« vitalnost, ki 
je pomembna z vidika kratkoročne in srednjeročne napovedi ohranjanja 
kulturne pokrajine. 

2.3 Regionalni gospodarski krogi 

V ekonomski teoriji je termin »gospodarski krog« opredeljen kot pred-
stavitev gospodarskih odnosov med agregiranimi enotami (zasebna go-
spodinjstva), podjetji, državo in drugo državo. V realnosti ti tokovi med 
gospodarskimi enotami niso zaprti, ampak so odprti v njihovo (ožje, širše) 
okolje. Regionalni gospodarski krogi podpirajo zmanjšanje transportnih 
tokov, ponovno uporabo dobrin, zagotavljajo pregled in nadzor nad raz-
vojem v regiji, imajo pozitivne učinke na regionalni trg delovne sile. Vsaj 
delno pokrivajo regionalne potrebe in krepijo regionalno identiteto, po-
vezujejo prebivalstvo, saj v središče postavljajo človeka in skupnost. Re-
gionalna usmeritev gospodarstva ustvarja večjo preglednost proizvodnega 
cikla, večje vključevanje socialnih skupin, ki oblikujejo in dosegajo okolj-
sko-politične cilje z intenzivnim vključevanjem kupca in proizvajalca. V 
takem okolju se pojavi več novih strategij reševanja problemov. Ustvarje-
ni odnosi temeljijo na zaupanju in recipročnosti ter vsestranski izmenjavi 
izkušenj, ki omogočajo fleksibilne reakcije v nepričakovanih okoliščinah 
ter poenostavljajo izmenjavo informacij in dobrin. 
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Za izgradnjo regionalnih gospodarskih krogov so posebej primerna ob-
močja, ki imajo veliko surovin in energetskih virov; območja z izobliko-
vano in prepoznavno gospodarsko dejavnostjo; območja s specifičnim 
know-howom; območja, ki se zavedajo strukturnih problemov (z izobliko-
vano dolgoročno razvojno perspektivo in aktivno skupino ljudi, ki daje 
pobude in kontinuirano vodi projekte kratkoročnega značaja). Konkretni 
primeri regionalnih gospodarskih krogov (večinoma nemški in avstrijski) 
potrjujejo predvidevanja, da danes uporabljamo le peščico številnih raz-
položljivih možnosti, saj je potencial za povečanje regionalne dodane 
vrednosti ogromen. V procesu globalizacije se (bodo) namreč le regional-
ne strukture v regiji zavzemajo za regionalne probleme in njihovo reše-
vanje z endogenimi koncepti. 

3 Endogeni regionalni razvoj 

Za uspeh lokalnega/regionalnega endogenega razvoja niso odločilni samo 
posamezni dejavniki, ampak medsebojno učinkovanje številnih dejavni-
kov. Gonilna sila regionalnega razvoja so lokalni akterji in lokalno pre-
bivalstvo. Čeprav je regionalni razvoj najprej regionalni proces, so pa po 
drugi strani neobhodni zunanji viri v obliki financiranja in svetovanja. 
Te zunanje vire lahko obravnavamo kot sestavni del endogenega procesa, 
ker jih morajo lokalni akterji aktivno preučiti. Za delovanje celotnega si-
stema endogenega regionalnega razvoja so potrebne vezi in medsebojno 
učinkovanje tako znotraj regije kot tudi navzven. Predvsem so potrebne 
»žive« komunikacije, živahen pretok informacij med prebivalci, pa tudi 
med prebivalci in oblastmi, da se postopoma razvije skupno zavedanje 
problema in skupne strategije reševanja. 

Vir: Muhlinghaus, 2002. 

Opomba: z rdečo označeni elementi so v Zgornji Savinjski dolini dobro razviti. 

Neposredne gospodarske učinke endogenega regionalnega razvoja je po-
trebno oceniti kot skromne; gospodarstvo na podeželju je namreč pod 
močnimi zunanjimi vplivi. Vse preveč pogosto se uspehi razvojnega pro-
cesa vrednotijo na osnovi jasno merljivih končnih rezultatov. Glavni učin-
ki endogenega regionalnega razvoja so dolgoročni, najbolj očitni so na 
družbeno-kulturnem področju (krepi se zanimanje prebivalstva za lokalne 
probleme, regionalna identiteta in socialna povezanost), kar lahko posred-
no pozitivno vpliva tudi na gospodarski razvoj (motivirani akterji bodo 
ostali na podeželju in se angažirali za lokalne zadeve). Endogeni regio-
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nalni razvoj predstavlja možnost za podeželska območja, ker spodbuja 
razvojni proces, ki upošteva lastno dinamiko in je zelo prilagodljiv. 

Na osnovi omejenih gospodarskih učinkov moramo endogeni regionalni 
razvoj razumeti kot dopolnilo in ne kot nadomestilo za »tradicionalne« 
(t.j. od države vodene in spodbujane) strategije. Posebnega pomena zanj 
je kombinacija notranjih in zunanjih virov (običajno finančna sredstva, 
svetovanje, informacije), ki so dostikrat nujno potrebni za vzpostavitev lo-
kalnih spodbud in aktiviranje endogenih potencialov. V obratni smeri pa 
lahko lokalne pobude prispevajo k temu, da se krepi regionalna zavest, 
izboljšajo kompetence lokalnih akterjev, na ta način lahko podeželska 
območja bolje predstavljajo svoje interese tudi navzven in lahko bolje iz-
koristijo zunanje vire. 

Slika 3: Usmerjeni endogeni regionalni razvoj. 

Cilj usmerjenega endogenega razvoja je sonaravna raba regionalnih po-
tencialov. Obstoječe razmere lahko optimalno razvijemo v tej smeri le, 
če se istočasno usmerimo v aktiviranje prebivalstva ter razširitev baze 
regionalnih virov. Koraki v smeri takšnega razvoja so v Zgornji Savinjski 
dolini že storjeni. 
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3.1 Demografski potencial 

Upoštevajoč gibanje in starostno strukturo prebivalstva Zgornje Savinjske 
doline, le-te ne moremo uvrstiti med izrazita problemska podeželska ob-
močja. Sprememba števila prebivalstva med leti 1961 in 2002 za celotno 
območje šestih občin kaže trend rasti, izrazitejša rast prebivalstva je pri-
sotna v občinah Nazarje in Mozirje, v preostalih štirih občinah pa število 
prebivalstva nekoliko upada. V občini Solčava, kjer je bil izrazit upad 
prebivalstva prisoten v obdobju 1961 do 1981, se je v zadnjih dvajsetih 
letih nekoliko umiril. 

Slika 4: Gibanje prebivalstva Zgornje Savinjske doline v obdobju 1981-2002. 

Vir: SURS, 2003. 

Še bolj kot gibanje števila prebivalstva je z vidika prebivalstvenega po-
tenciala pomembna starostna struktura. Delež mladih (do 15 let) je bil 
leta 2002 v občinah Zgornje Savinjske doline višji (17,4 %) od državnega 
povprečja (15,3 %), hkrati pa je bil nekoliko višji od državnega povprečja 
tudi delež starega prebivalstva (nad 70 let). Po nadpovprečnem deležu 
slednjega izstopata predvsem občini Solčava in Gornji Grad. 

154 



Precej slabša je izobrazbena struktura prebivalstva, kjer izstopa bistveno 
višji delež prebivalstva bodisi z osnovnošolsko ali celo nižjo izobrazbo v 
primerjavi s slovenskim povprečjem. Posebej slabo strukturo izkazujeta 
občini Luče in Ljubno. Vendar slaba izobrazbena struktura, ki se običajno 
obravnava kot izrazito negativen razvojni dejavnik, pri krepitvi endoge-
nega razvoja in rabe virov ne učinkuje vedno negativno. Slednji namreč 
ne zahtevajo (vedno) zelo visoke izobrazbe, temveč bolj specifična znanja 
in zmožnost prilagajanja sodobnim zahtevam. Vzporedno prebivalstvo 
obravnavanega območja izpostavlja problem »bega možganov« oziroma 
nezmožnost zaposlovanja visoko izobražene delovne sile na lokalnem 
(delno tudi regionalnem) nivoju, zato so mladi izobraženci prisiljeni iskati 
delo izven regije. 

Demografsko sliko smo dopolnili z analizo vitalnosti gospodinjstev, v 
katero so bili zajeti skoraj 4 % prebivalcev celotnega območja. Za do-
ločanje demografskega potenciala je opredeljenih sedem tipov vitalnosti 
gospodinjstev: 

1. ostarela, kjer so vsi člani gospodinjstva starejši od 70 let, 
2. gospodinjstva, kjer so vsi člani starejši od 50 let, 
3. gospodinjstva s staro in srednjo generacijo, kjer so otroci starejši od 

35 let (tudi samski nad 35 let), 
4. gospodinjstva s staro in srednjo generacijo, kjer so otroci stari od 25 

do 35 let (tudi samski med 25 in 35 let), 
5. trigeneracijska gospodinjstva, kjer so otroci mlajši od 25 let, 
6. dvogeneracijska gospodinjstva (srednja generacija), kjer so otroci mlaj-

ši od 25 let, 
7. mlada, kjer so vsi člani gospodinjstva mlajši od 35 let. 
Prva dva tipa gospodinjstev sta z vidika demografskega potenciala pov-
sem neperspektivna za naselje (in regijo), gospodinjstva tretjega in četr-
tega tipa so le pogojno perspektivna, najperspektivnejša so gospodinjstva 
zadnjih treh tipov. V današnjem času, ko se je ustvarjanje družine krepko 
premaknilo v zgodnja trideseta leta (in še kasneje), četrti tip gospodinj-
stev (ob upoštevanju specifičnih razmer) lahko uvrstimo bliže vitalnim 
gospodinjstvom. 

Slika 5: Perspektivnost gospodinjstev Zgornje Savinjske doline (v izbranih naseljih). 

POGOJNO PESPEKTIVNA 

NEPESPEKTIVNA 

PESPEKTIVNA 
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Opozoriti velja na malenkostne razlike med posameznimi tipi (npr. tipom 
1 in 2), ki pa se lahko pomembno odražajo v pokrajini. Ostarela gospo-
dinjstva (vsi člani starejši od 70 let) so povsem neperspektivna, v veliki 
meri tudi delovno nesposobna. Skrbijo zgolj še zase, ne obdelujejo več 
zemlje oziroma jo obdelujejo v manjši meri, niti ne opravljajo kakšne dru-
ge funkcije (varovanje otrok, gospodinjenje, pomoč sosedom). Tip gospo-
dinjstva 2, ki je z vidika reprodukcije ravno tako povsem neperspektiven, 
pa še vedno igra pomembno vlogo, saj gre v večini za delovno sposobne 
člane gospodinjstva, ki so sicer pretežno že upokojeni. Prav ta generacija 
na podeželju marsikje obdeluje zemljo, pomaga mlajšim generacijam in 
ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kulturne pokrajine. Na terenu smo 
marsikje naleteli na eno- ali dvočlansko gospodinjstvo, kjer so člani sicer 
mlajši od 35 let (in jih zato uvrščamo med t. im. mlada gospodinjstva), 
vendar gre za samske fante, brez izobrazbe in zaposlitve, ki živijo v od-
maknjenih vaseh in so dejansko brez prave perspektive. 

Demografsko in izobrazbeno podobo dopolnjuje struktura delovno aktiv-
nega prebivalstva po sektorju dejavnosti. Izjemno visok je delež zaposle-
nih v kmetijstvu, povprečje v vseh šestih občinah znaša dobrih 14 %, v 
Lučah pa 28 %, v Solčavi celo 36 %. Nadpovprečen je tudi delež zapo-
slenih v nekmetijskih dejavnostih (industrija, obrt), ki še posebej izstopa 
v občinah Mozirje, Nazarje, Gornji Grad in Ljubno. Delež zaposlenih v 
storitvenih dejavnostih, ki v regiji predstavlja komaj dobrih 33 %, pa je 
precej pod slovenskim povprečjem (52 %). 

Na visoko stopnjo odvisnosti od lastnih regionalnih virov kaže struktura 
prebivalstva po zaposlitvenem statusu, predvsem delež samozaposlenih, 
ki je dvakrat višji od slovenskega povprečja. Skoraj v celoti ga lahko pri-
pišemo samozaposlenim v kmetijstvu (preko 12 % na celotnem območju, 
v Lučah pa 23 %, v Solčavi 34 %). 

3.2 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot primer aktiviranja regionalnih 
gospodarskih krogov 

Zaenkrat nam kompleksnost pojava in pomanjkanje ustreznih podatkov 
še ne omogočata celostne analize regionalnih gospodarskih potencialov. 
V podrobnejšo analizo smo vključili dopolnilne dejavnosti, ki niso novost 
na slovenskih kmetijah, tako kot tudi ne njihov prispevek k skupnemu do-
hodku kmečkega gospodarstva, vendar pa je mogoče v zadnjem desetletju 
zaslediti njihov razcvet v raznovrstnosti in obsegu. Glede na njihovo tre-
nutno razširjenost predstavlja uvajanje le-teh le dodatni ukrep, namenjen 
trajni in dolgoročni podpori prizadevanjem, ki naj bi vodila k izboljšani 
celotni agrarni strukturi v Sloveniji in posredno tudi k revitalizaciji de-
mografske in gospodarske podobe na lokalni in regionalni ravni. Po svoji 
notranji sestavi so primer aktiviranja regionalnih gospodarskih krogov, saj 
lahko sledimo proizvodnji, predelavi in prodajnim tokovom posameznih 
pridelkov/ izdelkov. 
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Vir. MKGP, 2004. 

Iz podatkov MKGP je razbrati, da je bilo na začetku leta 2004 na ob-
močju občin Zgornje Savinjske doline aktivnih 100 kmetov kot nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti, ki so imeli prijavljenih skupaj 163 različnih do-
polnilnih dejavnosti. Če izhajamo iz števila kmetij tega območja (podatki 
za leto 2000), skoraj 10 % vseh kmetov dodaten vir zaslužka išče v do-
polnilnih dejavnostih na kmetiji, od skupno 2215 različnih prijavljenih 
dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji pa jih je več kot 7 % na obravnavanem 
območju. Kar 25 nosilcev dopolnilnih dejavnosti ima prijavljenih več de-
javnosti, najpogosteje gre za dejavnosti, povezane s storitvami s kmetijsko 
ter gozdarsko mehanizacijo. 

Slika 6: Struktura dopolnilnih dejavnosti v Zgornji Savinjski dolini. 

Približno 10 % kmetij v občinah Solčava, Ljubno, Luče in Mozirje se 
ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi, najmanj pa so razvite na območ-
ju občin Nazarje in Gornji Grad. V ospredju so dejavnosti, povezane s 
kmetijsko in gozdno mehanizacijo, pomemben delež pa predstavlja tudi 
turizem na kmetiji. 
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Slika 7: Dopolnilne dejavnosti na kmetijah v Zgornji Savinjski dolini. 

Vir: MKGP, 2004. SURS, 2003. 

Anketa gospodinjstev (Razvojni problemi in priložnosti) je pokazala, da 
več kot 20 % anketiranih vidi dodatno možnost za razvoj območja tudi 
v razvoju dopolnilnih dejavnosti (največ v Logarski dolini in Podolševi, 
kjer so le-te že razvite). 

V anketo nosilcev dopolnilnih dejavnosti smo zajeli 21 kmečkih gospo-
darstev oziroma 20 % vseh nosilcev na območju šestih občin. Anketiranci 
so bili iz štirih občin (Solčava, Mozirje, Ljubno, Gornji Grad), anketirali 
pa smo v prvi vrsti tiste kmetije, ki so imele prijavljeno večje število raz-
ličnih dopolnilnih dejavnosti ter kmete z različnimi dopolnilnimi dejav-
nostmi. Veliko število nosilcev registrira samo dejavnosti, ki so povezane 
s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in so aktivni samo sezonsko (plu-
ženje snega). 

Najpogosteje kmetje kombinirajo predelavo (npr. mleka, mesa) in turizem 
(10 kmetov), 5 kmetov pa ima poleg osnovne dejavnosti (predelava, turi-
zem) še dopolnilno dejavnost storitev s kmečko mehanizacijo. 
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Podatek o uradni registraciji dopolnilnih dejavnosti kaže, da so le-te na 
tem območju prisotne že desetletja. 6 kmetij se je registriralo že pred le-
tom 1995, šest pa še pred letom 2000. V letošnjem letu sta se registrirala 
še dva kmeta, kar kaže, da se zanimanje ne zmanjšuje. 

Večina anketirancev (14) ni imela nobenih težav pri registraciji, nekaj pa 
jih je imelo težave zaradi urejanja dokumentacije, dolgotrajnega postopka 
in težav pri definiranju dejavnosti. 

Z izjemo dveh kmetov so kot glavni vzrok za začetek dopolnilne dejav-
nosti navedli gospodarski vzrok oziroma dodaten vir zaslužka, družinsko 
tradicijo (5 odgovorov), predlog kmetijsko-svetovalne službe, razpoložljivo 
delovno silo in mehanizacijo. 

Za razliko od kmetov na drugih območjih Slovenije kmetje Zgornje Sa-
vinjske doline izstopajo po izjemno dobri in »živi« organiziranosti, so-
delovanju, vključenosti v različne skupine, društva (kmetijska zadruga, 
društvo kmečkih žena, združenja ekoloških kmetov). 

Manj ugodna pa je slika prodaje kmetijskih pridelkov in proizvodov. 
Večina še vedno svoje proizvode porabi doma oziroma na lastni turistič-
ni kmetiji ali pa jih proda na domu. Zelo slabo so razvite druge oblike 
prodaje in distribuiranja različnih produktov, tudi vloga zadruge je vse 
manjša. 

Glede perspektive dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu jih 
kar 15 (75 %) vidi prihodnost v razvijanju, povečanju obstoječe dejavnosti 
oz. v razširitvi ponudbe, medtem ko je prihodnost na štirih kmetijah ne-
jasna, na eni pa letos opuščajo dejavnost. 

Pri analizi delovne sile na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo se je pokaza-
lo, da pri večini sodelujeta vsaj dva družinska člana, pri delu pa pogosto 
pomagajo tudi drugi člani (sodelovanje cele družine). 

Zaradi dodatnega dela se kmetje oz. nosilci v 40 % (8 anketirancev) po-
čutijo preobremenjene, vendar je treba poudariti, da je delo povečini 
sezonsko. 

S prodajo kmetijskih proizvodov je povezan tudi nastop na trgu, kjer 
pridelovalci večinoma nastopajo kot posamezniki. Zanimivo pa je, da za 
poslovanje kar devet kmetij že uporablja medmrežje (večinoma turistične 
kmetije), ravno toliko pa jih »posluje« s pomočjo t.im. »dobrega glasu«. 

4 Lokalni in regionalni razvojni problemi ter priložnosti 

Razvojne probleme obravnavane regije smo ugotavljali na dveh nivojih, s 
pomočjo anketnega vprašalnika v izbranih naseljih in z vodenim intervju-
jem strokovnih delavcev občinskih služb. Ker je anketni vprašalnik nastal 
v sklopu širše raziskave, zavestno vprašanj nismo prilagajali specifičnim 
razmeram v Zgornji Savinjski dolini. Med prebivalstvom smo ugotavljali, 
kateri so najbolj pereči razvojni in okoljski problemi, zanimalo nas je 
tudi, kaj v njihovem naselju občutijo kot »primanjkljaj«. Seveda so razlike 
med izbranimi naselji velike, vendar rezultati za celotno območje kažejo 
zanimivo in dokaj realno podobo. 
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Slika 8: Razvojni problemi Zgornje Savinjske doline. 

okoljski problemi 

1 - neurejena 
kanalizacija 

2 - težave s pitno 
vodo 

3 - neurejena gnojišča 
4 - neurejena divja 

odlagališča 
5 - nenačrtovana 

gradnja 
6 - drugo 
7 - ni tovrstnih 

problemov 

pogrešajo 

1 - nič 
2 - urejeno 

infrastrukturo 
3 - neurejena gnojišča 
4 - avtobusne povezave 
5 - družabnost 
6 - drugo 

razvojni problemi 

1 - odseljevanje 
2 - staranje 
3 - pomanjkanje delovnih 

mest 
4 - slaba izobrazbena 

struktura 
5 - oddaljenost od 

oskrbnih centrov 
6 - pomanjkljiva osnovna 

infrastruktura 
7 - neugodni naravni 

pogoji 
8 - obmejnost 
9 - drugo 

Vir: Terensko delo 2004, Filozofska fakulteta. 

Prebivalci kot največjo oviro v razvoju vidijo odmaknjenost, oddaljenost 
od večjih oskrbnih središč in s tem povezano pomanjkanje delovnih mest. 
Kot je že značilno za slovensko podeželje, ostaja pomemben razvojni 
problem pomanjkljiva osnovna infrastruktura (ceste in kanalizacija), kot 
razvojno oviro pa je domače prebivalstvo izpostavilo še staranje in ne-
ugodne naravne razmere. Med okoljskimi problemi izstopa neurejena ka-
nalizacija (predvsem pri anketiranih v naselju Šentjanž; izpostavilo skoraj 
16 % anketirancev) in neurejena gnojišča (12 % anketirancev). Lokalno 
prebivalstvo se zaveda velike kakovosti ohranjenega naravnega okolja. 
Kar 58 % anketirancev je izjavilo, da okoljskih problemov v njihovem na-
selju ni (največ v Šmihelu nad Mozirjem in Lenartu pri Gornjem Gradu), 
le v dolinskem naselju Šentjanž v bližini Nazarij so prav vsi anketiranci 
navedli vsaj en izstopajoč okoljski problem. 
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Dodatno so razvojno problematiko osvetlili razgovori po občinah. Zaradi 
majhnosti občin so njihovi občinski proračuni, z izjemo občine Nazarje, 
v veliki meri podprti s strani države (izravnave nad 50 %). Obe najbolj 
vzhodni občini (Mozirje kot nekdanje občinsko središče in Nazarje kot 
najpomembnejše zaposlitveno središče) se soočata z drugačno razvojno 
problematiko kot občine na zahodnem in južnem delu, ki so brez gospo-
darskih središč. Zaradi nezmožnosti sofinanciranja niso sposobne sodelo-
vati na razpisih za sredstva iz strukturnih skladov. Med lokalnimi pro-
blemi, ki jih v občinah Zgornje Savinjske doline vidijo kot najbolj pereče, 
je pomanjkanje delovnih mest, oviro razvoju pa po njihovem mnenju 
predstavlja tudi zakonodaja (Zakon o vodah, Natura 2000, izjemno za-
ostreni veterinarski predpisi, državni prostorski red idr.). Lokalne oblasti 
se zavedajo problema trženja pridelkov in proizvodov, slabše izobrazbene 
strukture, dokaj kritično pa so se opredelili tudi do subvencij, predvsem 
kmetijskih. Zaradi slabo definiranih ciljev subvencioniranja so učinki sub-
vencij bistveno manjši, dolgoročno pa lahko celo negativni. 

Aktivnost in angažiranost avtohtonega prebivalstva odražajo tudi anket-
ni odgovori, kjer so anketiranci ne le izpostavljali probleme, ampak tudi 
možnosti za razvoj. Te vidijo predvsem v okviru trenutno obstoječih 
dejavnosti. Vendar na posameznih območjih že lahko sledimo razvoju 
in prilagajanju novim razmeram v kmetijstvu in podeželju nasploh, ko 
anketiranci perspektive ne vidijo več le v razvoju kmetijstva, ampak v 
njegovi specializaciji, razvoju novih oblik kmetovanja in dodatne ponud-
be na kmetiji. Vse to se že v veliki meri uveljavlja na številnih kmetijah 
tega območja. Daleč največ možnosti za razvoj območja prebivalci vidijo 
v turizmu (vključno s turizmom na kmetiji) ter ostalih dopolnilnih dejav-
nostih na kmetiji. 

Na visoko stopnjo lokalne pripadnosti, navezanosti na domače okolje in 
poznavanje prednosti in kvalitet domače regije kažejo tudi odgovori na 
vprašanje, na kaj so ponosni v svojem naselju oziroma širši regiji. Pre-
bivalstvo Zgornje Savinjske doline se zaveda naravnih danosti, izjemnega 
in dobro ohranjenega naravnega okolja, in jih znajo tudi ustrezno ovred-
notiti. Skoraj 50 % odgovorov je prav naravo izpostavilo kot prednost in 
hkrati tisto dobrino, na katero so kot domačini ponosni. 

Z vidika občin je za območje največja perspektiva v turizmu, največji 
kapital pa naravno okolje. Na turizem se navezujejo še vse ostale dejav-
nosti, od kmetijstva (pridelava), gostinstva, trgovine idr. Nove možnosti 
se kažejo v alternativnih oblikah kmetijske pridelave, od ekološkega kme-
tovanja do preusmeritev klasične mlečne govedoreje v rejo ovac, volov 
ipd. Pomembna (celo vitalnega pomena) je lastna predelava pridelkov 
(izgradnja lastne klavnice za celotno območje), predelava pridelkov v 
okviru dopolnilnih dejavnosti (mleka in mlečnih proizvodov ipd.) in pa 
seveda trženje. 



5 Sklep 
Trajnostni razvoj naj bi v prvi vrsti izhajal iz notranjih (endogenih) raz-
vojnih potencialov in vplival na regijo dolgoročno v smislu izboljšanja 
demografske, socialne, gospodarske in okoljske blaginje. Zgornja Savinj-
ska dolina je že na poti usmerjenega endogenega razvoja, katerega cilj je 
sonaravna raba regionalnih potencialov. Baza regionalnih virov je velika, 
inovativnost v njihovem izkoriščanju in širitvi tudi že prisotna. Na drugi 
strani ima prebivalstvo specifična znanja, dobro je organizirano in pove-
zano, se aktivno vključuje in sodeluje, izrazit je občutek lokalne pripad-
nosti. Številni (tuji) primeri regionalnih gospodarskih krogov potrjujejo, 
da danes izkoriščamo le majhen delež razpoložljivih možnosti in da je 
potencial za povečanje regionalne dodane vrednosti ogromen. 

Intenziviranje regionalnih gospodarskih krogov, ki zaradi svoje narave 
izrazito krepijo regionalno identiteto in povezujejo prebivalstvo, pred-
stavlja temelj sonaravnemu regionalnemu razvoju. Učinki endogenega 
regionalnega razvoja (ki upošteva lastno razvojno dinamiko regije) se naj-
prej odražajo na družbeno-kulturnem področju (zanimanje prebivalstva 
za lokalne probleme, regionalna identiteta in socialna povezanost) in so 
težko merljivi; šele kasneje lahko posredno pozitivno vplivajo tudi na go-
spodarski razvoj. Nekateri kazalci (dobro medsebojno povezovanje prebi-
valstva, pa tudi občin, živa lokalna/regionalna pripadnost, prepoznavnost 
območja) kažejo, da je prav na območju Zgornje Savinjske doline ta pro-
ces že v teku. V tem smislu lahko intenziviranje regionalnih gospodarskih 
krogov, skupaj z zunanjimi vodenimi in kontroliranimi impulzi, omogoči 
ne zgolj preživetje temveč življenjsko kakovostno prihodnost v Zgornji 
Savinjski dolini. 

Glede na obstoječe stanje bi smernice endogenega regionalnega razvoja 
v prvi vrsti morale okrepiti predelovalne in prodajne strukture ter pred-
vsem v kmetijstvu in turizmu usmerjati razvoj v smislu kakovostnih pro-
izvodov, ponudbe in trženja. Vzporedno bi morali podpirati vzpostavitev 
novih podjetij in izboljšati panožno raznolikost (v smislu razširitve baze 
regionalnih virov). 

Istočasno pa se postavlja še vprašanje kritike in uresničljivosti regional-
nih gospodarskih krogov. Kritika večinoma prihaja s strani zagovornikov 
neoklasične gospodarske politike, ki podpiranje regionalnih konceptov 
označujejo kot vmešavanje v tržne zakonitosti in jih vidijo kot element 
tržne zaščite. Tako iz tržno-gospodarskega vidika zavračajo vsakršen vpliv 
na lokalno ponudbo in se sklicujejo na samoregulativno sposobnost trga. 
Zanemarjajo ekološke in socialne komponente regionalnega gospodarstva 
ter pasivno sprejemajo nadaljevanje negativnih prebivalstvenih procesov. 
Princip sonaravnosti, sprejeti zakoni in resolucije ter pobude lokalnega 
prebivalstva pa kar kličejo k tlakovanju novih poti regionalnemu gospo-
darstvu v vsaki niši globaliziranega gospodarstva. V procesu globalizacije 
se bodo le notranje regionalne strukture zavzemale za reševanje regio-
nalnih problemov. 

162 



Literatura in viri 
Benkovič, M., 2003: Strukturni problemi depopulacijskih območij v Sloveniji. 
Magistrsko delo, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Ljubljana, s. 254. 

Hofer, K., Stalder, U., 2000: Regionale Produktorganisationen als Transformatoren des 
Bedürfnisfeld Ernahrung in Richtung Nachhaltigkeit? Geographica Bernensia, P 37. 
Bern, str.163. 

Klemenčič, M. M., 1986, 1986: Socialnoekonomska in prostorska problematika 
samotnih kmetij v KS Črna. V: Pak, M. (ur.). Geografsko proučevanje uvajanja celične 
proizvodnje na Koroškem, Dela, št. 2. Ljubljana, str. 51 - 56. 

Klemenčič, M. M., 1988: The socio-economic structure of solitary mountain farms - a 
methodological contribution. Nordia 22, 1. str. 47 - 52. 

Klemenčič, M., M., Lampič, B., Potočnik Slavič, I., 2003: Strukturni problemi in razvojni 
izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti. Fazno poročilo. Ljubljana, s. 27. 

Maier, J., 2002: Regional economic cycles as an instrument of sustainable regional 
development in rural areas. V: Klemenčič, M. M. (ur.). Podeželje na prelomu tisočletja: 
izzivi in problemi. Dela, št. 17. Ljubljana, str. 72 - 84. 

MKGP 2004: Podatki iz registra dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

Mühlinghaus, S., 2002: Eigenständige Regionalentwicklung als Strategie für periphere 
ländliche Räume? Geographica Helvetica. Heft 2 (57 Jhg.). Basel, str. 27-134. 

Potočnik Slavič, I., 2002: Iskanje dodatnih virov zaslužka na podeželju: primer 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji. V: Klemenčič, M. M. (ur.). Podeželje na 
prelomu tisočletja: izzivi in problemi. Dela, št. 17. Ljubljana, str. 100 - 122. 

SURS 2003: Podatki statističnega popisa 2002. 

Terensko delo 2004: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. 

163 



Naravne vrednote kot del strategije 
trajnostnega razvoja - primer 
Solčavskega 

Martina Pečnik, univ. dipl. geog. 
Lepa Njiva 1, 3325 Šoštanj 
lepanjiva@email. si 

Avgust Lenar, inž. gozd. 
Logarska dolina d.o.o. 
Logarska dolina 9, 3335 Solčava 
logarska@siol.net 

Povzetek 

Ohranjena narava, smotrno izkoriščanje naravnih virov ter premišljenost posegov 
v okolje so osnova za vzpostavitev trajnostnega razvoja. Prispevek podaja vredno-
tenje naravne dediščine in njeno vključevanje v trajnostni razvoj. Model trajnost-
nega razvoja, ki se je z letom 1992 pričel v Krajinskem parku Logarska dolina in 
se danes razširja na Solčavsko, je posebnost v slovenskem primeru, saj je rezultat 
iniciative in vizije domačinov. Pozitivni učinki vplivajo na usmerjanje sosednjih 
primerljivih območij Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. 

Ključne besede: Naravne vrednote, Solčavsko, model trajnostnega razvoja, prilož-
nosti trajnostnega razvoja 

Abstract: 

Preserved nature, suitable nature resources exploitation and proper environmen-
tal interventions are a basis of sustainable development. The study evaluates 
nature heritage and theirs' incorporation into sustainable development sphere. 
Model, which started in the Landscape Park Logarska dolina in 1992 and nowa-
days spreads its influence on region of Solčava, is a unique example in Slovenia. 
It is namely a result of initiative and vision of the local people. Positive effects 
and benefits influence comparable municipalities in the region of Kamniško-Sav-
injske Alpe and Karavanke. 

Key words: nature values, region of Solčava, model of sustainable development, 
opportunities of sustainable development 
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Uvod 
Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino RS; sistem varstva 
naravnih vrednot in ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so glavni 
načini za doseganje ciljev ohranjanja narave. Območja ohranjene narave 
so v gospodarsko razvitem svetu običajno tista, ki so v preteklosti zaradi 
naravnih omejitev zaostala za gospodarskim razvojem lažje dostopnih in 
gospodarsko zanimivejših predelov. V današnjem času pa lahko dejavni-
ki, ki so bili nekoč ovira, postanejo prednost. Solčavsko je zaradi svoje 
geografske lege in naravnih danosti nazoren primer takšnega območja. S 
svojim visokogorskim okvirom je Solčavska pokrajina dokaj osamljena, a 
eno najlepših alpskih področij na Slovenskem (Melik 1954). Če potujemo 
po toku Savinje navzgor, je pričetek Solčavskega pri soteski z Iglo, deber 
se kasneje mestoma razširi v ozko dolinsko dno. Na severu jo omejuje 
greben Olševe, ki je vzhodni podaljšek Karavank. Z Robanovim in Mat-
kovim kotom ter Logarsko dolino prehaja v visokogorje Kamniško-Sa-
vinjskih Alp. Upravno pripada ozemlje občini Solčava, ki je ponovno 
nastala z letom 1998, na njeni površini 102 km2 živi 548 prebivalcev, kar 
daje gostoto 5 preb./km2 (SURS 2002). Število prebivalcev se bistveno ne 
zmanjšuje, od ustanovitve nove občine se povečuje skrb za razvoj kraja 
in interes domačinov po iskanju novih razvojnih možnosti. 

Opredelitev pojma trajnosti 
Trajnostni razvoj opredeljuje način zadovoljevanja potreb sedanje gene-
racije, pri katerem se ne ogroža sposobnost prihodnjih generacij za zado-
voljitev njihovih potreb (WCED 1987). Načela trajnostnega razvoja so bila 
način življenja naših prednikov, naša sodobna zahodna civilizacija jih 
zgolj na novo odkriva. Pred dvajsetimi leti smo trajnostni razvoj opredelili 
kot razvojno paradigmo, s konferenco v Riu de Janiero leta 1992 je po-
stal globalno razvojno vodilo, v letu 2001 pa razvojni imperativ Evropske 
Skupnosti in s tem tudi Slovenije, kar pomeni, da države opredeljene za 
trajnostni razvoj, sprejemajo njegova načela kot temeljni izbirni kriterij 
za vrednotenje nacionalne razvojne politike in mednarodnega sodelo-
vanja. Idejo trajnostni je potrebno obravnavati v sklopu najmanj treh 
vidikov: a) kot spoznanje o obnovljivosti in zalogah naravnih bogastev 
(varstvo okolja); b) kot pristop obstoječega družbene ureditve k reševanju 
temeljnega ekonomskega prepada med potrebami in viri; c) kot spoznanje 
naših gospodarskih možnosti. Trajnost tako spoznavamo predvsem okolje-
varstveno (naravoslovno), izvajamo pa predvsem družbeno (ekonomsko) 
(Radej 2001a). Načela trajnosti so: upoštevanje naravnih omejitev okolja, 
družbena smotrnost (minimalizacija porabe) in ekonomska učinkovitost. 
Trajnostni razvoj nadomešča konvencionalno ekonomsko dogmo in uve-
ljavlja novo civilizacijsko normo, ki ne zahteva maksimiranja blaginje za 
prihodnje generacije, temveč trajno ohranjanje najvišje dosegljive blaginje 
(Radej 2001b). 
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Naravne vrednote Solčavskega 

Na področju varstva narave se poleg pojma »naravna dediščina« z no-
vim zakonom uvaja izraz »naravna vrednota«. Naravna vrednota je poleg 
redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni 
pojav, sestavina oz. del žive ali nežive narave, naravno območje ali del 
naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava (Zakon o 
ohranjanju narave, 4. člen). Glede na to, da isti zakon pravi »naravne 
vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Sloveni-
je«, se ju lahko tolmači kot sopomenki. 

Po pomenu ločimo naravne vrednote lokalnega in državnega pomena, po 
vsebini pa glede na naravo pojava (geomorfološka, hidrološka... naravna 
vrednota). Če se zanje sprejme akt o zavarovanju, postanejo zavarovana 
območja. Med ožja zavarovana območja sodijo: naravni spomenik, strogi 
naravni rezervat in naravni rezervat; med širša zavarovana območja pri-
števamo: narodni park, regijski park in krajinski park. 

Preglednica 1: Razvrstitev naravnih vrednot občine Solčava 

geomor-
fološka geološka 

hidro-
loška 

botanič-
na 

ekosi-
stemska drevesna zoološka 

lokalni pomen 40 / 10 5 2 6 1 64 

državni pomen 17 5 9 1 10 1 / 43 

SKUPAJ 57 5 19 6 12 7 1 107 

zavarovano 43 1 17 4 6 5 / 76 

Vir: MOPE, Agencija RS za okolje, 2004 

Preglednica izkazuje Solčavsko kot območje velike gostote naravnih vred-
not, kar 40 % vseh naravnih vrednot je državnega pomena, 71 % je 
zavarovanih. Med zavarovanimi območji sta površinsko najobsežnejša 
Krajinski park Logarska dolina (1987) in Krajinski park Robanov kot 
(1950), slednji predstavlja prvi krajinski park ustanovljen na ozemlju 
Slovenije. Tem se pridružujejo še trije naravni rezervati: Melišče pod Pla-
njavo (1987) ter gozdna rezervata Klemenškova planina (1980) in Matkov 
kot-Logarska dolina (1980). Površina vseh zavarovanih območij znaša 
4244 ha, kar je 41 % ozemlja občine (ZRSVN 2004). Varstvene režime 
urejajo elaborati, ki se v današnjem času kažejo kot preveč omejevalni in 
togi. Npr. za Krajinski park Logarska dolina je predpisanih 28 omejitev, 
ki veljajo na celotnem območju parka, 7 dodatnih omejitev, ki veljajo v 
najvrednejšem delu parka ter 5 razvojnih usmeritev, izraženih na takšen 
način, da ni popolnoma jasno, ali so obvezujoče ali ne (Gerl 2004, 107). 
Področje konflikta je večinoma urejanje prostorske rabe in gospodarsko 
izkoriščanje naravnih virov. 

Vključevanje naravnih vrednot v trajnostni razvoj 

Delež ogroženih vrst (vse vrste) v državi ter delež zavarovanih območij 
(ozemlje) države spadata po merilih Združenih narodov med kazalce 
trajnostnega razvoja (EC, 1997). Slednji upošteva tista zavarovana ob-
močja, ki ustrezajo kategorijam IUCN, vendar pa v podatek žal ne za-
jame učinkovitosti varovanja. Učinkoviti varstveni ukrepi so ključnega 
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pomena za doseganje ciljev varstva narave. Klasične oblike varstva kot so 
zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev degradiranega območja ali 
pogodbeno varstvo potrebujejo nadgradnjo, da bodo ustrezale zahtevam 
današnjega časa in hkrati ohranjale naravo. V horizontalnem smislu se 
pojavlja problem izgube genske pestrosti, v vertikalnem pa neusklajenost 
sektorjev (javni, privatni, civilni). Obetajoč primer za reševanje prvega 
se na evropski celini poraja s programom NATURA 2000, ki vzpostav-
lja evropsko mrežo območij pomembnih za varstvo prostoživečih vrst 
in (njihovih) življenjskih prostorov. Rešitev naravovarstvenega problema 
v vertikalnem smislu je v trajnostnem razvoju, kar so do sedaj najbolje 
udejanjile skandinavske države (Seljak 2001). Potreba po vključevanju 
naravnih vrednot v gospodarski razvoj se kaže zaradi učinkovitosti ukre-
pov ohranjanja narave ter zadovoljitve potreb neposredno udeleženih 
(lastniki zemljišč, lokalne skupnosti, upravljavci, obiskovalci). Osnova za 
uspešno integracijo so jasne in medsebojno usklajene zakonske določbe, 
ki vključujejo načela trajnostnega razvoja, podpora lokalnim skupnostim, 
investicije v okoljevarstvene tehnologije in storitve, inovativnost ter oko-
ljevarstveno osveščena družba. 

Model trajnostnega razvoja - Krajinski park Logarska 
dolina 

Ustanovitev krajinskega parka Logarska dolina leta 1987 ni prinesla vse-
binskih razvojnih sprememb, saj občinski odlok o razglasitvi ni predvidel 
nadzora nad njegovo izvedbo in vire financiranja razvoja parka. Nadalje-
vala se je stihija, ki je negativno vplivala na okolje in ni povezovala raz-
vojnih pogledov domačinov z javnim interesom širše skupnosti. 

Nezadovoljstvo nad takšnim stanjem je leta 1992 spodbudilo ustanovitev 
družbe Logarska dolina d. o. o., ki je sprejela svoje razvojne cilje in jih 
uskladila z javnimi pričakovanji lokalne skupnosti. Rezultat usklajevanja 
je bil podpis koncesijske pogodbe med pristojno občino Mozirje in podjet-
jem. Pogodba je podelila pravico upravljanja s prostorom v zavarovanem 
območju in pripravo programov trajnostnega razvoja, ki bodo dali celo-
tnemu območju Solčavskega novo perspektivo. Odločitev občine Mozirje 
o dodelitvi koncesije domačinom in podaljšanje pogodbe sta kasneje, ob 
reformiranju lokalne samouprave, podprli tudi občina Luče (1994-1998) 
in občina Solčava (1998). To je bil prvi primer v državi, da je koncesijo 
o upravljanju zavarovanega območja pridobilo zasebno, sicer neprofitno 
usmerjeno podjetje. 

Podjetje je ustanovilo 16 družbenikov - poleg domačinov še podjetja, 
povezana s turizmom in Turistično društvo Solčava. Družbeniki so se z 
medsebojno pogodbo dogovorili, da so pri odločanju enakopravni in da 
se razmerje lastninskih deležev ne more spreminjati. Ta odločitev se je v 
času od ustanovitve pokazala kot izredno koristna in je veliko prispeva-
la k uravnoteženju različnih zasebnih interesov družbenikov in s tem k 
obstoju podjetja. Poleg vsebin javnega interesa (upravljanje s prostorom, 
varovanje naravne in kulturne dediščine, ohranjanje tradicije območja...) 
so v ospredju gospodarski cilji trajnostnega razvoja, ki bodo v naslednjem 
obdobju omogočili domačinom solidno preživetje in razvoj. 
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Razvojni cilji in usmeritve, ki so bili sprejeti s sporazumom družbenikov 
ob ustanovitvi in kasneje vsebinsko dopolnjeni z novimi spoznanji: 

• Ureditev osnovne komunalne in turistične infrastrukture z ustreznim 
naravovarstvenim nadzorom in s tem priprava osnovnih pogojev za 
trajnostni gospodarski razvoj. 

• Gospodarski razvoj mora temeljiti na tradiciji in domačinih kot usmer-
jevalcih ter ne na škodo naravnega okolja. 

• Turizmu, kot gospodarsko najperspektivnejši panogi, je potrebno na-
meniti posebno pozornost, predvsem zaradi objektivnih nevarnosti, ki 
jih v takšna okolja prinaša hiter in neusklajen razvoj. 

• Razvoj turizma ne sme prostorsko in kadrovsko siromašiti kmetijstva 
in gozdarstva, ki dajeta že stoletja identiteto kraju in ljudem. Turi-
zem in tradicionalne dejavnosti se morajo medsebojno dopolnjevati in 
spodbujati. 

• Razvoj turizma mora potekati decentralizirano s spodbujanjem nosil-
cev stacionarne in dodatne turistične ponudbe na celotnem območju. 
Solčavsko je potrebno zaščititi pred razprodajo nepremičnin (zemljišč) 
za dopustniška bivališča. 

• Ohranjati je potrebno delovna mesta v glavnih panogah in spodbujati 
storitvene dejavnosti z delom na domu. 

• Vas Solčava, kot naravno središče območja, mora prevzeti vlogo, ki ji 
pripada z vsemi potrebnimi stacionarnimi, gostinskimi, servisnimi in 
storitvenimi dejavnostmi in tako zagotoviti usklajen razvoj zaledja z 
dvema zavarovanima območjema. 

• Namestitvene kapacitete v krajinskem parku Logarska dolina morajo 
ostati omejene v sedanjem obsegu, saj zadoščajo prostorskim potenci-
alom. Možna sta dokončanje nedograjenih in posodobitev obstoječih 
objektov. 

• Kmetijstvo naj zagotavlja pomemben del turistične ponudbe s prede-
lavo in prodajo domačih produktov ter z atraktivnimi storitvami (ježa 
konj, vožnja z vprego - sanmi, planšarstvo, pomoč turistov pri kmečkih 
opravilih, sodelovanje na turističnih prireditvah itd.). 

• Objekti športne in rekreacijske dodatne ponudbe, ki niso primerni za 
zavarovana območja morajo ostati izven le-teh. 

• Zaradi ohranitve naravnega okolja in oblikovanja mirnih con je po-
trebno izletniški motorni promet v krajinskem parku postopno nado-
mestiti z drugimi oblikami prevozov. 

Te usmeritve so bile doslej, še posebej v zadnjem desetletju, ko so se po-
javili prvi zunanji investitorji in novo nastale občine z nedefinirano raz-
vojno vizijo, velikokrat na preizkušnji, ki so jo prestale in tako ostajajo 
aktualne za naslednje obdobje. 

Viri financiranja dejavnosti podjetja so sredstva vstopnine, ki se zaraču-
nava obiskovalcem z motornimi vozili v poletni turistični sezoni, sredstva 
članov podjetja (sofinanciranje skupnih turističnih programov), sredstva 
pridobljena na javnih razpisih, poslovne storitve in sredstva sponzorjev. 
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Učinki trajnostnega razvoja v Krajinskem parku Logarska 
dolina 

Skladno z razvojnimi cilji in usmeritvami je podjetje v prvih letih delova-
nja največ pozornosti namenilo ohranitvi in osnovni ureditvi krajinskega 
parka: uvedbi zaračunavanja prispevka za ureditev doline in parkirni-
ne, organizaciji naravovarstvene službe, ureditvi osnovne komunalne in 
turistične infrastrukture, ki se redno vzdržuje, ureditvi informacijskega 
sistema za obiskovalce, vzpostavitvi dodatne turistične ponudbe (poletna 
in zimska), ki ustreza okolju in za katero je možno najeti vodnike in opre-
mo, nadelavi in opremi naravoslovno-etnografske poti po Logarski dolini. 
Za ogled so urejene tiste naravne in kulturne zanimivosti, za katere je 
bila sprejeta odločitev, da se vključijo v turistično ponudbo. Od večjih 
in finančno zahtevnejših investicij so bile opravljene: prometna ureditev 
vstopne cone s tremi parkirišči pred dolino, izgrajen sistem kanalizacije 
(3 km) s čistilno napravo za 300 enot in daljinsko ogrevanje z lesno bio-
maso (leta 2000 prevzela občina). 

Priložnosti trajnostnega razvoja na Solčavskem 
Tradicionalno kmetijstvo in gozdarstvo v prihodnosti, zaradi spreme-
njenih razmer na trgu, ne moreta več reševati gospodarskega položaja 
podeželja. Vedno bolj se spreminjata v oblikovalca kulturne krajine in 
ohranjevalca njene ekološke vrednosti, kar je primerno izhodišče za turi-
zem, kot najbolj perspektivno dejavnost. Turizem je zaradi svoje poslovne 
širine, ki združuje tradicionalne panoge z najrazličnejšimi storitvenimi 
dejavnostmi, ki zadovoljujejo potrebam informacijske družbe, priložnost 
za uspešen gospodarski razvoj podeželja. Se posebej v območjih na-
ravnih vrednot, ki so njegov najbolj prepoznaven del, je turistična po-
nudba lahko tržnica na kraju samem. Podporno okolje nudi kmetijstvo 
s predelavo kmetijskih izdelkov, ekološkim kmetovanjem, ohranjanjem 
tradicije (vzrejo avtohtonih pasem, obnovo stavbne dediščine) ter sama 

Uporaba blagovne znamke zastavlja naslednje cilje: promocijo kakovosti 
domačih izdelkov in območja, oskrba domačih potrošnikov, ohranjanje 
tradicije in aplikacijo znanja predelovalcev, skupno nastopanje na trgu 
ter ustvarjanje dobrega ugleda območja. Za uspešno izpeljavo trženja je 
potrebna še infrastruktura (klavnica, sirarna, sušilnica za sadje in pol-
nilnica za mošt) ter organiziranje prodaje (Matk in Prodnik 2003). Vse 
navedene postavke so smelo vključene v razvojni program podeželja za 
občino Solčava. 

lokalna skupnost s trajnostno raz-
vojno usmeritvijo, s spodbujanjem 
odpiranja dopolnilnih dejavnosti in 
izkazovanjem skrbi za krepitev kul-
turne identitete prebivalstva. 

Konkreten korak k temu je prido-
bitev blagovne znamke Latvica Sol-
čavskega, katere lastnik je občina 
Solčava. 
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Kot ekonomsko najpomembnejši se torej na Solčavskem kažejo programi 
povezani s turizmom, ki jih bo možno uresničiti le, če bodo naravne in 
druge danosti nadgrajene z inovativnim delom lokalnega prebivalstva in 
ustrezno organiziranostjo, ki mora zagotoviti sodelovanje med javnim, 
podjetniškim in civilnim interesom. Značaj turistične dejavnosti zahte-
va tudi odpiranje tradicionalnih meja. V svetu in pri nas se vedno bolj 
poudarja pomen geografskih turističnih destinacij, ki so dovolj velike 
in zajemajo najrazličnejšo turistično ponudbo. Iz tega vidika postaja za 
Solčavsko, ki že ima dobro podlago v obstoječi ponudbi, poleg Zgornje-
Savinjske doline, izrednega pomena sodelovanje s sosednjimi občinami v 
okviru bodočega regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe in z avstrijsko 
Koroško. 

Sklep 

Osnovno pojmovanje razvoja v današnjem svetu je še vedno močno po-
vezano zgolj z ekonomskim področjem, čeprav spoznavamo, da je razvoj 
večdimenzionalen proces, ki vključuje širok spekter gospodarskih, social-
nih in okoljskih kazalcev (Seljak, 2001). Merila globalne konkurenčnosti 
držav nakazujejo pozitivno povezavo z nivojem varstva okolja (Kovačič, 
2001). Gibalo, ki veže gospodarstvo in varstvo okolja je trajnostni razvoj. 
Naravne vrednote so le majhen del te večplastne povezanosti, vendar 
osnoven in neobhoden člen. Prvi cilj naravovarstva je varovanje narave 
ter ohranjanje biotske pestrosti, njegov drugi cilj pa postaja, zaradi zahtev 
današnjega sveta, vključevanje v gospodarski (trajnostni) razvoj. Model 
trajnostnega razvoja v Logarski dolini je edinstven v slovenskem prosto-
ru. Glede na že 12-letni obstoj podjetja in širjenje vpliva navzven je delo-
vanje uspešno in prihodnost obetajoča. Praksa je pokazala, da ni namreč 
dovolj, da je neko območje razglašeno za zavarovano, zaradi vrednot, ki 
jih je ustvarila narava; tudi ni dovolj, da ljudje delo narave samo ohra-
njajo. Morajo ga oplemenititi s svojim delovanjem in parkom tudi zaradi 
lastnih gospodarskih koristi okrepiti prepoznavnost in perspektivo z iz-
vedbo primernih programov. 
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Povzetek 

Kamniško-Savinjske Alpe so razmeroma majhna gorska veriga, a z izjemno favno 
in floro ter kot območje Nature 2000, območje naravnih vrednot državnega po-
mena. Nedavne negativne izkušnje z razglašanjem širših zavarovanih območij 
v Sloveniji ter neaktivnost na območju Kamniško-Savinjskih Alp so privedle do 
izziva, kako za to gorsko območje utemeljiti predlog razglasitve regijskega parka. 
S pomočjo MATRA KNIP programa je bila izvedena analiza obstoječih režimov 
in razvojnih možnosti, ki je bila na koncu predstavljena v zgibanki. Z analizo je 
bila potrjena prvotna hipoteza, da so Kamniško-Savinjske Alpe že dokaj dobro 
zavarovane, in da ustanovitev parka ne bi predstavljala bistvene spremembe v 
režimih ali pravicah lastnikov zemljišč in lokalnega prebivalstva. 

Ključne besede: Kamniško-Savinjske Alpe, zavarovana območja, varstveni režimi, 
raba tal, trajnostni razvoj 
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Analiza možnosti za ustanovitev 
regijskega parka Kamniško-Savinjske 
Alpe 

Abstract 

The analysis of the possibilities for the development of the 
Kamniško-Savinjske Alps regional park 

The Kamniško-Savinjske Alps are a relatively small mountain chain but due to its 
various fauna and flora and as an area of Natura 2000, it is an area of natural 
values that have an exceptional meaning for Slovenia. The recent negative experi-
ences with the proclamation of broader protected areas in Slovenia and the lack 
of activity in the area of the Kamniško-Savinjske Alps have led to the challenge 
of how to argue the suggestion for the proclamation of the regional park. Sup-
ported by the MATRA KNIP foundation, the analysis of the existing regimes and 
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developmental possibilities, which was in the end presented in a brochure, was 
made. The analysis confirmed the initial hypotheses that the Kamniško-Savinjske 
Alps are already relatively well protected and that the establishment of the park 
would not represent a major change in the regimes or the landowners' and the 
local population rights. 

Key words: Kamniško-Savinjske Alps, protected areas, protection regimes, land 
use, sustainable development 

1 Ozadje ustanavljanja parka in izdelave analize 

Kamniško-Savinjske Alpe so razmeroma majhna gorska veriga na meji 
med Avstrijo in Slovenijo. Pripadajo južnim apneniškim Alpam in s Kara-
vankami v neposredni bližini tvorijo nekoliko večji gorski sistem med Av-
strijo in Slovenijo. Jugovzhodna lega Kamniško-Savinjskih Alp z ozirom 
na celotne Alpe, razmeroma velike nadmorske (2558 m n.m.) in relativne 
višine (preko 1500 m) so ustvarile ob ostalih naravno-geografskih pogojih 
veliko raznovrstnost ekosistemov od sušnih, toploljubnih prisojnih goz-
dov, do hladnejših smrekovih gozdov na senčnih pobočjih, kjer najdemo 
tudi območja trajnih snežišč. 

Zaradi svojega pomena v evropskem okviru je velik del Kamniško-Savinj-
skih Alp z vladno Uredbo o posebnih varstvenih območjih - območjih 
Natura 2000 (Ur. 1. RS 49/2004) razglašen za posebno varstveno območje 
po direktivi o pticah (SI5000024) in predlagan za zavarovano območje 
po habitatni direktivi (SI3000264). Avstrijski del pogorja - dolina Belska 
Kočna - je že razglašen kot naravni rezervat in območje Natura 2000 
(AT2105000). Tudi sicer so nekatera območja na ozemlju Kamniško-Sa-
vinjskih Alp že v varstvenih režimih: Krajinska parka Logarska dolina in 
Robanov Kot, območje kulturne krajine Velika Planina, gozdni rezervati 
Bela - Dol - Sedelšček, Polšak, Kalce in drugi. Kamniško Savinjske Alpe 
so tudi predvidene kot regijski park in so kot take in kot območje Natura 
2000 naravna vrednota državnega pomena. 

Slovenski odbor Mednarodne komisije za varstvo Alp, CIPRA Slovenija, 
in upravljavec krajinskega parka Logarska dolina, Logarska dolina d.o.o., 
se zavzemata za ustanovitev regijskega parka na območju Kamniško-Sa-
vinjskih Alp. Regijski park je v okviru slovenske zakonodaje z vidika lo-
kalnih skupnosti najustreznejša oblika celovitega upravljanja z območjem, 
s katero je mogoče ohraniti oziroma doseči ekonomski in kulturni (= so-
cialni) napredek skladen z ohranjanjem naravnih vrednot gorovja. 

Zavarovano območje, ki deluje v skladu z mednarodnimi standardi ude-
ležbe prebivalstva in lokalnih skupnosti (npr. smernice IUCN Parki za 
življenje ali PAN Parks), omogoča ohranjanje tradicionalnih pravic ter 
vpliv in udeležbo domačinov pri samem upravljanju območja in pri reše-
vanju razvojnih vprašanj. Vzpostavitev dobro upravljanega zavarovanega 
območja prinaša lokalni skupnosti in lastnikom zemljišč vrsto prednosti 
in priložnosti. Vzpostavitev parka in njegovo upravljanje omogoča učin-
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kovitejše upravljanje z obiskom preko prometnega režima, parkirišč, ure-
janja in označevanja poti, omejitev dostopa in nadzorom. Na ta način je 
mogoče bolje zagotavljati javni red in izboljšati varnost v gorah. 

Zavarovano območje je znamka kakovosti, ki olajša razvoj blagovnih 
znamk ali sistemov kakovosti za proizvode in storitve, kot na primer cer-
tifikacijo gozdov, biološko proizvodnjo ali geografsko poreklo hrane itd. 
Zavarovanje omogoča vključevanje v čezmejne in mednarodne mreže in 
programe sodelovanja. Na ta način lahko območje pridobi vidnejši pol-
ožaj znotraj Evrope in postane privlačnejše za bivanje, obisk in poslovno 
sodelovanje. Poveča se ponudba delovnih mest, pri čemer so posebej po-
membna visoko strokovna delovna mesta, ki tudi mladim izobražencem 
omogočajo kariero v domačem kraju. 

Zaradi nedavnih negativnih izkušenj z razglašanjem širših zavarovanih 
območij v Sloveniji, ko je prišlo do neustreznega dojemanja pomanjkljivo-
sti in koristi zavarovanih območij v javnosti, smo se znašli pred izzivom 
kako utemeljiti predlog razglasitve regijskega parka v Kamniško-Savinj-
skih Alpah. Javnosti, predvsem lastnikom zemljišč in lokalnim skupno-
stim, moramo na preprost, a objektiven in transparenten način omogočiti, 
da si ustvari lastno mnenje o vplivu parka na njihovo prihodnost in da 
se dejavno vključi v proces njegovega ustanavljanja in upravljanja. Za 
to je posebej pomembno, da se vzpostavi enotno izhodišče infromacij o 
dejanskem fizičnem in pravnem stanju območja in skupno razumevanje 
razvojnih izzivov. 

V pričetku leta 2003 sta CIPRA Slovenija in Logarska dolina d.o.o. pričela 
s pogovori o ideji razširitve obstoječega zavarovanega območja Logarska 
dolina na regijski park Kamniško-Savinjske Alpe ter o osnovnem namenu 
ter ciljih ustanavljanja parka. Marca 2003 je nizozemsko veleposlaništvo 
v Sloveniji objavilo razpis MATRA KNIP. Program MATRA KNIP je pro-
gram nizozemske vlade z namenom podpore nevladnim organizacijam 
pri iniciativah manjšega obsega za upravljanje z naravnim okoljem. 

Odločili smo se, da na ta razpis prijavimo pripravo zgibanke, v kateri bi 
predstavili idejo o ustanovitvi parka podprto z analizo obstoječih režimov 
in analizo razvojnih možnosti, ki bosta omogočili utemeljeno razpravo o 
koristih in dodatnih omejitvah, ki naj bi jih prinesel predlagani park. Na 
razpisu smo uspeli s projektom »Razširitev obstoječih zavarovanih ob-
močij na območju Kamniško-Savinjskih Alp«. Projekt je vseboval analizo 
obstoječih režimov in rabe tal v predlaganem območju parka v Kamni-
ško-Savinjskih Alpah ter izdelavo karte rabe tal, izdelavo SWOT analize 
prihodnjega razvoja Solčavskega območja ter Velike planine ter izdelavo 
zgibanke z rezultati analiz. 

2 Analiza obstoječih režimov 

Največje težave pri ustanavljanju zavarovanih območij se pojavljajo zara-
di strahu lastnikov zemljišč in domačega prebivalstva, da bodo s parkom 
omejene njihove pravice glede rabe in posegov v prostor. Utemeljitve 
zavarovanja povečini izhajajo iz inventarjev naravnih vrednot, manj pa 
upoštevajo načrte in upravljanje drugih sektorjev ter dinamične procese 
v ekosistemih in krajini. Vendar je v slovenskem kontekstu upravljanje 
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območij, ki so vredna višjih oblik zavarovanja, večinoma že zelo skrbno, 
četudi neusklajeno med sektorji. To lahko pomeni, da za ustanovitev 
parka ne bi bilo potrebno v večji meri spreminjati režimov varovanja ter 
vzpostavljati novih režimov, če stanje ekosistemov in njihovo upravljanje 
že bolj ali manj ustreza ciljem ohranjanja narave. 

Namen analize je bil preveriti hipotezo, da je dejanska stopnja varovanja 
narave in okolja na območju predlaganega parka, tako zaradi že obstoje-
čih varstvenih režimov kot zaradi omejenih možnosti za rabo naravnih 
virov, že sedaj zelo visoka. Če ta hipoteza drži, smo želeli to dejstvo pred-
staviti javnosti in na ta način utemeljiti trditev, da razglasitev regijskega 
parka ne bi pomenila bistvene zaostritve režimov rabe območja. 

Analizo obstoječih režimov smo opravili z uporabo geografskega informa-
cijskega sistema ArcView ob podpori podjetja Oikos Domžale, na podlagi 
javno dostopnih prostorskih baz podatkov. 

Potek analize je bil sestavljen iz treh faz in sicer: 

1. opredelitev območja parka (območje analize), 
2. izbor in pridobivanje podatkov, 
3. izdelava karte ter razlaga rezultatov. 

2.1 Opredelitev območja 

Območje obravnave smo določili na podlagi opredelitve posameznih ob-
čin, kje ne bi bilo sporno razglasiti regijski park. S tem smo pristop na-
slonili na dve načeli: 
• Načelo postopnosti širitve zavarovanega območja. 
• Načelo polne vključitve lokalne skupnosti. 

S tema načeloma želimo park utemeljiti na privlačnosti za lokalno pre-
bivalstvo namesto na prisili. Najprej naj bi vzpostavili kakovostno jedro 
parka v osrednjem, nespornem delu Kamniško-Savinjskih Alp. S tem 
bi lažje zagotovili uspeh parka in kasneje njegovo širitev, na podlagi 
dokazanih koristi za prebivalstvo. Izkušnje pri ustanavljanju zavarova-
nih območij tako v Sloveniji kot na avstrijskem Koroškem kažejo, da je 
vzpostavitev parka na velikem območju naenkrat prezahtevna naloga za 
usklajevanje želja in problemov lokalnih skupnosti, ki so si zaradi velikih 
medsebojnih razdalj lahko zelo različni, in že ena nezadovoljna skupina 
deležnikov lahko zaustavi proces. 

Na podlagi načela polne vključitve lokalnih skupnosti so te, na podlagi 
našega predloga za ožje zastavljeno območju, same uskladile in pred-
lagale območje za razglasitev parka. Predlogi so bili s strani lokalnih 
skupnosti podani na zemljevidih merila 1 : 25.000 in vneseni v digitalno 
obliko. Zaradi tega se območje obravnave razlikuje od predloga območja 
regijskega parka iz dolgoročnega prostorskega plana države iz leta 1985 
in od območij Natura 2000. 

2.2 Izbor in pridobivanje podatkov 

Izbor podatkov je temeljil na vsebini, ki je bila potrebna za analizo, ter 
obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo v programu ArcView. Odločili smo 
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se pridobiti podatke o obstoječih režimih varovanja in rabe tal. Pregledali 
smo tudi vse prostorske plane občin, vendar plani niso bili izdelani v 
digitalni obliki, tako da niso bili uporabni za nadaljnjo računalniško ob-
delavo. Uspeli smo pridobiti naslednje podatke: raba tal, varovalni gozdo-
vi, gozdni rezervati, predviden posek in vodovarstvena območja. Podatke 
o gozdovih, ki sicer niso dostopni brezplačno, je kot podporo projektu 
posredoval Zavod za gozdove Slovenije. Vključiti smo nameravali tudi 
podatke o naravnih vrednotah, vendar inventarizacija naravnih vrednot 
za območje Kamniško-Savinjskih Alp v času izdelave analize še ni bila 
popolna oziroma ni bila usklajena na državni ravni, tako da Zavod za 
ohranjanje narave teh podatkov ni mogel posredovati. 

Preglednica V. Seznam uporabljenih podatkov ter njihov vir 

Vrsta podatka Vir podatka 

raba tal Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

varovalni gozdovi Zavod za gozdove Slovenije 

predviden posek Zavod za gozdove Slovenije 

gozdni rezervati Zavod za gozdove Slovenije 

vodovarstvena območja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 

2.3 Obdelava podatkov 

Na podlagi zbranih prostorskih podatkov smo območje s pomočjo geo-
grafskega informacijskega sistema razdelili v šest območij glede na seda-
njo dejansko rabo oziroma režim rabe. 

Območje ekstenzivne kmetijske rabe 

Rabo prostora določajo predvsem naravni dejavniki, v tem primeru reli-
ef in matična podlaga. V tem območju prevladujejo pašniki in planine, 
ki so z vidika biotske raznovrstnosti zelo pomemben habitatni tip, ki pa 
je zelo ogrožen zaradi opuščanja paše. V prihodnje bo zato treba veliko 
pozornosti posvetiti ohranjanju planin, saj jih bo v nasprotnem primeru 
prerasel gozd. 

Območje intenzivne kmetijske rabe 

V predlaganem parku obsegajo zelo omejene površine, predvsem v dnu 
dolin in na manjših izravnavah. 

Območja gospodarskega gozda 

Gospodarski gozd pokriva približno polovico območja predvidenega par-
ka. Zanj je značilno, da je prisoten v nižjih in manj izpostavljenih le-
gah z manjšim naklonom in skalovitostjo. Za gozdove v tem območju je 
značilno da so, v primerjavi s Slovenijo, gozdne posesti zelo velike. Kjer 
gozdovi niso bili v družbeni, oziroma sedaj državni lasti, prevladujejo 
večji gozdni posestniki, ki so tudi zelo navezani na dohodke iz gozdov. 
Zaradi tega so bili gozdovi vseskozi dobro gospodarjem, kar se kaže tudi 
v njihovi stabilnosti in relativno veliki pestrosti, čeprav je v posameznih 
območjih čutiti veliko spodbujanje smreke v preteklosti. Gospodarski goz-
dovi so stabilni, vitalni, dobro strukturirani in imajo odločilno vlogo pri 
preprečevanju erozije ter varovanju vodnih virov. 
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Območja gozdov brez predvidenega poseka 

To območje predstavljajo gozdovi, ki rastejo v ekstremnejših razmerah 
in večinoma opravljajo varovalno funkcijo, predvsem z vidika varovanja 
pred erozijo. Gre torej za gozdove, ki zaradi naravnih razmer gospodar-
sko niso zanimivi, saj imajo praviloma nizke lesne zaloge, drevje slabše 
kakovost, zaradi težkega dostopa pa so tudi zelo veliki stroški izkorišča-
nja. Del teh gozdov predstavljajo tudi zaraščajoče površine, ki so prekrile 
nekdanje pašnike ter sestoji rušja. Poleg njih so v to območje vključeni 
še gozdni rezervati, ki so bili izločeni v sedemdesetih letih prejšnjega sto-
letja in so med največjimi gozdnimi rezervati v Sloveniji. To območje je 
torej z vidika biotske raznovrstnosti zelo raznoliko in v njem je prisotnih 
veliko habitatov ter vrst evropskega pomena. 

Forografija 1: Sv. Duh kot primer ohranjenosti arhitekturne podobe hribovskega zaselka. 
(Foto: M. Lenarčič) 

Skalovja in območja nad gornjo gozdno mejo 

Gre za območja skalovij, melišč in gorskih trat. Tudi ta območja so z vidi-
ka biotske raznovrstnosti zelo raznolika in vsebujejo evropsko pomembne 
habitatne tipe ter vrste. 

Rezultat te sinteze podatkov je karta, ki je bila objavljena v zgibanki. Na 
tej karti je jasno, da je osrednja gorska veriga (skalovja in območja nad 
gozdno mejo, gozdovi brez predvidenega poseka in gozdni rezervati) že 
danes de facto in de iure dokaj strogo zavarovana. Edina ekstraktivna 
raba na tem območju je lov, ki pa se izvaja v okviru načel trajnosti in 
sonaravnosti. Rekreacija je prisotna, vendar ne povzroča resne grožnje 
ekosistemom. To območje, razen kar se tiče lova, ustreza IUCN-ovima 
kategorijama I - naravni rezervat in II - narodni park. 

Velik del območja zavzemajo kmetije in gospodarski gozdovi, ki tvorijo 
kulturno krajino, ki je vrednota sama po sebi. V gozdovih se v skladu z 
Zakonom o gozdovih gospodari trajnostno. To območje že danes ustreza 
IUCN kategoriji V - zavarovana krajina. 
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Posebnega pomena je območje pašnikov, ki kot suha travišča na apnen-
cu in rastišča kukavičnic predstavljajo prednosten habitat po evropski 
habitatni direktivi. Pašniki se zaradi opuščanja paše v zadnjih destletjih 
zaraščajo, zato bi moral biti eden od ciljev parka njihovo ohranjanje. Tudi 
to območje že danes ustreza IUCN kategoriji V - zavarovana krajina. 

Fotografija 2: Prepletenost območij skalovij, melišč, visokogorskih trat ter sestojev rušja 
ponuja obstoj pestre biotske raznovrstnosti. (Foto M. Ogrin) 

2.4 Pomen rezultatov analize za območje Kamniško-Savinjskih Alp 

Z analizo je bila potrjena prvotna hipoteza, da so Kamniško-Savinjske 
Alpe že dokaj dobro zavarovane, in da ustanovitev parka ne bi pred-
stavljala bistvene spremembe v režimih ali pravicah lastnikov zemljišč in 
lokalnega prebivalstva. Edine resnejše spremembe glede režimov bi se 
lahko pojavile na naslednjih področjih: 

• Če bi želeli ustanoviti območje II. Kategorije IUCN oz. pridobiti certi-
fikat PAN Parks, bi morali režim lova v osrednjem območju postaviti 
še bolj na sonaravne osnove. 

• Da bi dosegli cilj ohranjanja suhih travišč, bi bilo potrebno aktivno 
ohranjati pašo na preostalih planinah in skrbeti, da se ne bi zarasle. 

• V primeru prekomernega povečevanja obiska, bi morali uvajati aktivno 
upravljanje z obiskom v smislu robustnejše infrastrukture in na neka-
terih območjih omejevanja obiska. 

Vprašanje razglasitve zavarovanega območja torej ni vprašanje omejeva-
nja pravic lastnikov, temveč vprašanje učinkovitega upravljanja z območ-
jem, ki bo tako v korist ohranjanju narave kot lastnikom oz. lokalnemu 
prebivalstvu. 
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Slika 3: Karta območja predlaganega zavarovanega območja Kamniško-Savinjskih Alp z 
rabo tal. 

4 SWOT analiza 

Celoten projekt je poleg analize obstoječih režimov vključeval tudi SWOT 
analizo za dve izbrani območji znotraj predlaganega parka, območje Sol-
čavskega ter območje Velike planine. SWOT analiza je temeljila na an-
ketnem vprašalniku, kjer so bila zastavljena vprašanja o pozitivnih in ne-
gativnih razvojnih dejavnikih, priložnostih ter ogrožajočih dejavnikih, ki 
jih ljudje vidijo v prihodnosti za izbrana območja. Avtor ankete je prof. 
dr. Boštjan Anko, anketa pa je med deležniki potekala v drugi polovici 
leta 2003. Zaradi omejenosti sredstev smo se na primeru Velike planine 
omejili na t.i. nosilce dejavnosti (numerus 8), ki so lahko tudi mnenjski 
voditelji, zagotovo pa poznajo območje s svojimi problemi, priložnostmi 
in izzivi dovolj dolgo, tako da so njihova stališča merodajna (npr. pred-
sedniki pašnih skupnosti, direktor Zaklada narave, nosilec gostinske de-
javnosti Zeleni rob, predsedniki planinskih društev...). Na Solčavskem je 
bila anketa izvedena na način, da so jo predstavniki Logarske d.o.o po-
slali na domove. Odziv je bil razmeroma skromen (numerus 10), vseeno 
pa navajamo rezultate anket. Povečanje vzorca bi sicer prineslo večjo za-
nesljivost rezultatov, vendar ocenjujemo, da zlasti za Veliko planino, kjer 
smo spraševali mnenjske voditelje, rezultati z razmeroma dovolj veliko 
gotovostjo odražajo dejansko stanje. 
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V Solčavi so vprašani kot glavne dejavnike navedli: 

Pozitivni razvojni dejavniki 
1) usmeritev turizma 
2) ohranjeno okolje - neokrnjena narava 
3) trdnost in trajnostna usmerjenost 
kmetij 

Negativni razvojni dejavniki 
1) pomanjkljivosti v turistični strategiji 
kot se izvaja 
2) nerazvitost vasi Solčava 
3) neustrezna struktura usposobljenosti 
kadrov (pomanjkanje delovnih mest 
na eni in pomanjkanje ustrezno 
kvalificirane delovne sile na drugi 
strani) 

Priložnosti 
1) priložnosti za razvoj turizma 
2) splošne strateške usmeritve razvoja 
3) kar najboljša izraba (finalizacija 
predelave) naravnih virov oz. danosti 

Ogrožajoči dejavniki 
1) demografski problemi 
2) neustreznosti pri razpoložljivosti in 
dostopnosti do kapitala 
3) problemi na področju razvoja 
gospodarstva 

Analiza na Veliki planini je dala naslednje okvirne rezultate: 

Pozitivni razvojni dejavniki 
1) planšarstvo 
2) neokrnjena narava 
3) kulturna pokrajina 
4) območje rekreacije ljudi iz Kamniško 
Bistriške ravnine 

Negativni razvojni dejavniki 
1) motoriziran promet 
2) stihijski razvoj 
3) pomanjkanje vode 
4) neusklajena turistična ponudba 
5) neurejena lastniška razmerja 

Priložnosti 
1) skupno: program - delovanje - trženje 
2) kakovostni turizem 
3) ureditev turistične informacijske 
infrastrukture 

Ogrožajoči dejavniki 
1) nenadzorovani posegi v prostor 
2) lastniška nejasnost 
3) nepovezanost deležnikov 
4) onesnaženje 
5) nejasnost razvoja 

Primerjava analize na Solčavskem in na Veliki planini nam pokažeta, da 
med obema območjema obstaja kar nekaj razlik. 

Na Solčavskem kot pozitivne dejavnike navajajo usmeritev turizma, ohra-
njeno okolje in tudi trdnost in trajnostno usmerjenost kmetij. Na Veliki 
planini je na prvem mestu planšarstvo - z veliko gotovostjo lahko sklepa-
mo, da gre v tem primeru za planšarstvo v funkciji turizma, torej se ta 
odgovor ne razlikuje od odgovora na Solčavskem. Enako se pojavlja ne-
okrnjena narava, ki ji na Veliki planini sledi odgovor kulturna pokrajina. 
Opazimo, da pride do izključevanja pojmov, saj neokrnjena narava ne 
pomeni kulturne pokrajine. Vendar pa si lahko to nasprotovanje pojasni-
mo z zelo verjetno domnevo, da večina anketirancev kulturno pokrajino 
na Veliki planini dojema kot zelo lepo in doživljajsko pestro in jo sicer 
nepravilno enači z neokrnjeno naravo. 

Zanimivo je, da kot četrti razvojni dejavnik anketiranci na Veliki plani-
ni vidijo to območje kot območje rekreacije ljudi iz Kamniško-bistriške 
ravnine. Sklepamo lahko, da se zavedajo pomembnosti območja kot re-
kreativno in turistično zelo zanimivega za okolico. Takega mišljenja med 
anketiranci na Solčavskem nismo opazili, morda zato, ker je območje 
Solčavskega z Logarsko dolino predaleč od večjih gravitacijskih središč, 
da bi nudilo dnevno rekreacijo. Treba je tudi vedeti, da je Velika plani-
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na (zlasti pozimi) še izpred druge svetovne vojne veljala kot nekakšno 
»prostočasno pribežališče bajtarjev«, ne samo Kamničanov, pač pa tudi 
Ljubljančanov. Torej je kljub nazadovanju te funkcije v zadnjih desetletjih 
v tem odgovoru verjetno še vedno prisotna prostočasna funkcija Velike 
planine izpred petdeset let in več. 

V delu analize, ki zajema priložnosti, lahko opazimo različne poglede, ki 
so po našem mnenju tudi posledica različnega razvoja na obeh območjih 
v minulih letih. Na Solčavskem si sledijo odgovori: priložnost za razvoj 
turizma, splošne strateške usmeritve in kar najboljša izraba naravnih vi-
rov oz. danosti. 

Zlasti drugi in tretji odgovor kažeta na problemski in celostni pristop, 
ki ga anketiranci vidijo kot pomembnega pri razvoju Solčavskega. Na 
Solčavskem so že v preteklosti veliko naredili na področju sonaravnega 
razvoja in promocije kraja. Rezultat tega je tudi krajinski park Logarska 
dolina in podjetje Logarska d.o.o., ki upravlja in trži to območje. Odgovori 
kažejo, da se domačini zavedajo prednosti okolja, ki jim jo nudi, razvoj v 
preteklosti pa se pozna tudi pri njihovem dojemanju problematike varstva 
in razvoja Solčavskega. 

Na drugi strani so odgovori na Veliki planini odraz manj urejenega sta-
nja. Kot priložnosti so anketiranci na Veliki planini navedli: skupno de-
lovanje (program - delovanje - trženje), kakovostni turizem in ureditev 
turistične infrastrukture. Prvo in tretje je osnova uspešnega turističnega 
razvoja, ki samo po sebi še ne zagotavlja uspeha. Na žalost je stanje na 
Veliki planini danes še vedno na tej stopnji. Kakovostni turizem, kot dru-
gi odgovor je seveda posledica izpolnjenih prvega tretjega in še katerega 
pogoja. Prvi odgovor, ki kaže na potrebe po skupnem delovanju, pa kaže 
na »rak rano« Velike planine, ki je v zadnjih desetletjih hitro nazadovala, 
v času privatizacije pa so se pojavili številni navzkrižni interesi uprav-
ljanja posameznih delov območja, ki vsi zavirajo in onemogočajo eden 
drugega. 

Tudi negativni razvojni dejavniki na obeh območjih so različni, kar je 
posledica tudi drugačne lege in morfologije območij. Na Solčavskem so 
bili najpogostejši odgovori: pomanjkljivosti v turistični strategiji, kot se 
izvaja, nerazvitost vasi Solčava in neustrezna struktura usposobljenosti 
kadrov. Podobno kot pri priložnostih, tudi ta skupina odgovorov kaže na 
visoko osveščenost anketirancev, ki vedo, kaj je treba storiti, da se njihov 
razvoj nadaljuje. Zdi se jim pomanjkljiva turistična razvojna strategija, ki 
se izvaja. Sklepamo, da anketiranci poznajo strategijo in da so do nje kri-
tični, pozitiven pristop reševanja problemov pa lahko vodi v novo, boljšo 
strategijo. Solčava, kot morebitni večji oskrbni kraj območja, po njihovem 
mnenju ne zadostuje več potrebam. Enako velja za število in usposoblje-
nost ljudi. Oba odgovora sta lahko tudi posledica prvega. 

Odgovori na temo negativni razvojnih dejavnikov na Veliki planini so bili 
precej bolj parcialni in kažejo na akutne probleme, ki motijo deležnike 
Velike planine in še ne razmišljajo o celostnem pristopu reševanja pro-
blemov. Ti odgovori so: 

motoriziran promet, stihijski razvoj, pomanjkanje vode, neusklajenost 
turistične ponudbe, neurejena lastniška razmerja. 



Lahko rečemo, da so z izjemo tretjega dejavnika, ki je povezan z za-
kraselostjo in visoko relativno višino, deležniki za ostale razloge krivi 
večinoma sami. Tu seveda ne gre za t.i. skupinsko krivdo, pač za kronič-
no pomanjkanje pripravljenosti iskanja skupnih interesov, tudi na račun 
odpovedovanja kratkoročnim parcialnim interesom po uveljavljanju in 
zaslužku. 

Neurejene lastniške razmere, različni interesi med posameznimi deležni-
ki, neurejena infrastruktura in stihijski turistični obiski so Veliko planino 
zavili v zamotan klopčič medsebojnih odnosov, iz katerega pogosto ni vi-
deti izhoda. Zato se tudi razvoj Velike planine ne premakne z mrtve toč-
ke, kar pa anketiranci večinoma vedo in jim, kot so zatrdili, ne ustreza. 

Dejavniki, ki ogrožajo obravnavani območji so sledeči: 

Na Solčavskem po mnenju anketirancev ogrožajo razvoj demografski pro-
blemi, neustreznost pri razpoložljivosti in dostopnosti kapitala ter pro-
blemi na področju razvoja gospodarstva. Demografski problem je lahko 
pomembna grožnja, ravno razvoj nekega zavarovanega območja z novimi 
delovnimi mesti (posredno in neposredno) pa lahko zadrži mlajše genera-
cije doma. Drugi in tretji dejavnik sta precej pogost problem slovenskega 
podeželja nasploh. Zavarovano območje v gorskem svetu, ki ima možnost 
razvoja določenih turističnih dejavnosti znotraj zavarovanega območja in 
na njegovem obrobju, je lahko v tem primeru v prednosti pred ostalimi 
gorskimi predeli. 

Veliko planino pa po mnenju anketirancev ogrožajo: 

nenadzorovani posegi v prostor, lastniška nejasnost, nepovezanost de-
ležnikov, onesnaženje in nejasnost razvoja. Te grožnje, ki se dogajajo 
že danes, so posledica neurejenih razmer, ki so tudi negativni razvojni 
dejavniki. Lahko rečemo, da so to velike grožnje Veliki planini, ki vsak 
dan manjšajo njeno sicer edinstveno vrednost, ki ji je nihče ne oporeka. 
Zlasti nenadzorovani posegi v prostor so še posebej velika grožnja, saj je 
Velika planina, za razliko od številnih drugih planin v naših gorah lahko 
dostopna in tako rekoč na dosegu roke interesom kapitala, ki pogosto z 
sonaravnim razvojem gorskega sveta nimajo nič. 

Analiza je pokazala, da se območji Velike planine in Solčavskega precej 
razlikujeta. Ne samo po njenih naravnih značilnostih in poselitveni struk-
turi (npr. Velika planina nima stalnih prebivalcev), pač pa je analiza po-
kazala predvsem na velike razlike, ki so nastale zaradi neenakomernega 
razvoja obeh območij. S pojmom razvoj imamo v mislih tudi odnos do 
okolja in zavedanje, da samo skupni interes pelje do skupnega uspeha in 
s tem tudi do uspeha posameznika. Ne glede na medsebojne razlike, se 
pri obeh območjih omenja turizem kot ena od najpomembnejših priložno-
sti za prihodnji razvoj. Obe območji gospodarita z izjemnim naravnim in 
kulturnim okoljem, ki ga je moč izkoristiti v večji meri. Zopet se ponuja 
park, s pričakovano ureditvijo upravljanja ter primerno promocijo, kot do-
bra popotnica za trajnostni razvoj območja Kamniško-Savinjskih Alp ter 
koristmi za lokalne skupnosti. 
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Majhno število anket je dejavnik, ki do neke mere (zlasti na Solčavskem, 
zaradi naključnega vzorca) dopušča nekaj dvomov v reprezentativnost 
rezultatov, vseeno pa so rezultati lahko dobro izhodišče nadaljnjemu pre-
učevanju mnenja prebivalstva do ustanovitve zavarovanega območja. Po-
dobno analizo bi veljalo napraviti tudi na drugih območjih, predvidenih 
za vključitev v park ali na njegovem robu, saj bi tako lahko dobili zado-
sten vpogled v razlike pri dojemanjih razvojnih izzivov in problemov, ki 
pestijo prebivalstvo Kamniško-Savinjskih Alp. 

5 Sklep 

Namen projekta Razširitev obstoječih zavarovanih območij na območju 
Kamniško-Savinjskih Alp je bil podati utemeljitev za ustanovitev regijske-
ga parka v tem območju. Glavni vir smo iskali v analizi obstoječih reži-
mov ter rabi tal v predlaganem območju parka. Poleg tega je bila izvede-
na še analiza razvojnih možnosti na primeru SWOT analize za izbrana 
območja Solčavsko in Velika planina. 

Rezultati analiz so potrdili prvotno hipotezo, da so Kamniško-Savinjske 
Alpe že sedaj dokaj dobro zavarovane. To pomeni, da ustanovitev parka 
ne bi predstavljala bistvene spremembe v režimih ali pravicah lastnikov 
zemljišč in lokalnega prebivalstva. Tudi analiza razvojnih možnosti je 
pokazala potrebo po primernem upravljanju tega gorskega območja, s 
poudarkom na izkoriščanju njenega potenciala za turizem in hkratnem 
ohranjanju naravnega in kulturnega okolja. 

Že sam potek izvajanja študije, še posebno pa njeni rezultati, so pomenili 
močne premike v razmišljanju lokalnih skupnosti (zgibanka, kot rezultat 
analiz, je bila razdeljena med lokalno prebivalstvo in obiskovalce). Usta-
navljanje regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe ni več zgolj neka 
ideja, zapisana v različnih državnih programih, pač pa postaja dejstvo. 
Potreba samega okolja po upravljanju ter spoznavanje, da je park tudi 
priložnost in ne le breme za lokalne skupnosti, je privedla do sodelovanja 
občin, ki se je v zadnji obliki izrazila v obliki kandidature skupnega pro-
jekta Regionalna zasnova prostorskega razvoja Kamniško-Savinjskih Alp 
na razpis Programa Interreg IIIA Slovenija - Avstrija. 
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Trajnostna in sonaravna raba vodnih 
virov v porečju Pake 
Utopija, težko dosegljiv cilj ali realna možnost - : 

Povzetek 

Porečje Pake je s svojimi 210 km2 za slovenske razmere relativno majhna oze-
meljska enota, a kljub svoji majhnosti zelo pomembna za slovensko gospodarstvo. 
V velenjskem premogovniku nakopljejo večino slovenskega premoga, v šoštanj ski 
termoelektrarni proizvajajo dobro četrtino slovenske električne energije, Gorenje 
pa je naš najpomembnejši proizvajalec bele tehnike ter eden največjih izvoznikov. 
Naštete dejavnosti so nakopičene na malo obsežnem ravninskem dnu Šaleške 
doline, območju srednjega toka Pake. Vključno s terciarnimi in kvartarnimi dejav-
nostmi ter z mestnimi in urbaniziranimi naselji potrebujejo za svoj obstoj in delo-
vanje vodo. Paka spada med manjše slovenske vodotoke in je za tako intenzivno 
rabo absolutno premalo vodnata. Ugrezninska jezera sicer vsebujejo velike vodne 
zaloge, vendar petrografska zgradba onemogoča večja nihanja gladine jezer, tako 
da jih je le v manjši meri mogoče uporabljati kot akumulacije. Sredi osemdese-
tih let prejšnjega stoletja je bila kakovost Pake zelo slaba, največje med jezeri, 
Velenjsko, pa je bilo povsem onesnaženo in brez živih organizmov. Od sprejetja 
sanacijskega programa leta 1994 ter ob njegovem uresničevanju se je stanje obeh 
vodnih teles izboljšalo, a se po letu 2001 zopet slabša. Vzrok temu je širjenje 
kanalizacijskega sistema ter preveliko onesnaževanje iz pojezerja. Z dograditvijo 
čistilne naprave leta 2006 se bo kakovost Pake izboljšala, za izboljšanje jezer pa 
bo potrebno zmanjšati onesnaževanje iz ploskovnih virov, saj so kanalizacijski 
sistemi v pojezerjih že večinoma zgrajeni. 

Ključne besede: vodni viri, porečje Pake, trajnostni razvoj 
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Abstract 

Use of Water Sources in the Paka Watershed 

The Paka river basin with surface of 210 km2 is a relatively small area in com-
parison to whole Slovenian territory, but very important for Slovenian economy. 
In the Velenje Colliery the main amount of Slovenian coal is excavated, in the 
Šoštanj Thermal Power Plant more than one fourth of Slovenian electricity is 
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produced and Gorenje is the main Slovenian producer of kitchen appliances and 
one of the most important exporters in Slovenia. All this human activities are 
concentrated on the plain surface of the Šalek Valley, area of the River Paka mid-
dle flow. Water is an essential element for almost all human activities. The River 
Paka is one of the smallest Slovenian watercourses and there is not enough water 
to satisfied all needs. Great amount of water, which is accumulated in Subsid-
ence lakes, can only partly be used as a water source, because of a petrographic 
structure of the area. In middle eighties the quality of the River Paka was very 
pore and the largest Lake Velenje extremely polluted, without any living organ-
isms. Since the acceptance of the Water Improvement Programme, quality of 
both water bodies has improved, but after 2001 their quality has worsen again, 
what is a result of widening of sewage system, unfinished wastewater treatment 
plant and also too intensive pollution from the lake watershed. Upgrading of the 
wastewater treatment plant is a crucial project for improvement of the river Paka 
and reduction of pollution from the watershed is a main condition for improve-
ment of Lake Velenje. 

Key words: water sources, Paka river basin, sustainable development 

Uvod 
Do konca druge svetovne vojne je bila Šaleška dolina relativno redko na-
seljeno, močno agrarno usmerjeno območje, kjer pa je že sedemdeset let 
deloval velenjski premogovnik z elektrarno, ki so jo zgradili v dvajsetih 
letih dvajsetega stoletja. V Šoštanju, ki je bil takrat urbano središče doli-
ne, je bila zakoreninjena industrijska tradicija, saj so v tamkajšnji usnjar-
ni izdelovali usnje že več kot 100 let. 

Reka Paka, ki teče skozi Šaleško dolino, je bila s svojimi pritoki pred 
začetkom premogovništva edini vodni vir. Zaradi podzemnega izkopava-
nja premoga so na dolinskem dnu nastala ugrezninska jezera, ki so v 
21. stoletju postala pomembni vodni viri. Manj kot 8000 prebivalcev, ki 
so naseljevali Šaleško dolino v začetku 20. stoletja, ni preobremenjeva-
lo malo vodnate vodne vire. Tudi v usnjarstvu, ki velja za enega večjih 
onesnaževalcev vode, takrat še niso delali po kromovih postopkih, tako 
da je bila Paka le malo onesnažena. V drugi polovici dvajsetega stoletja 
pa se je takratna Jugoslavija odločila za pot industrializacije. Premogovni 
sloj v Velenju so pričeli intenzivneje izkoriščati, v Šoštanju so v drugi 
polovici petdesetih let zgradili elektrarno, ki so jo potem še dograjevali. V 
Velenju se je v šestdesetih letih začela industrijska proizvodnja v Tovarni 
gospodinjske opreme Gorenje. Nastajala so nova in nova delovna mesta 
in Velenje je postalo eno izmed najpomembnejših imigracijskih središč v 
Sloveniji. Leta 1948 je mesto štelo manj kot 1900 prebivalcev, leta 1971 je 
tam prebivalo skoraj 12000 ljudi, in leta 1991 že več kot 27000. Premo-
govništvo, industrializacija in urbanizacija so bili procesi, ki so povsem 
spremenili pokrajinsko podobo Šaleške doline. Še zdaleč ni šlo le za spre-
membe, ampak akutne poškodbe praktično vseh pokrajinskih elementov, 
med njimi še zlasti voda. 
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Izjemno onesnaženi površinski vodni viri sredi osemdesetih let 

Vodo so sredi osemdesetih let obremenjevale vse človekove dejavnosti v 
Šaleški dolini. Že sama koncentracija prebivalstva bi zadoščala, da bi poš-
teno onesnažila Pako. Toda ob tem so vodo onesnaževali še energetika, 
industrija in kmetijstvo. V tem času se je po naseljih kanalizacija izlivala 
neposredno v vodotoke, zlasti v Pako. V Velenju je bilo več iztokov, prav 
tako v Šoštanju in Šmartnem ob Paki. Samo v tovarni Gorenje so delno 
čistili svojo odpadno vodo, iz termoelektrarne so pepel črpali na območje 
ugreznin v obliki suspenzije (1 del pepela na 10 delov vode). Med trans-
portom se je pepel izlužil, transportna voda pa je bila na koncu izjemno 
alkalna (pH do 12). Pepel so odlagali v Velenjsko jezero, močno alkalna 
voda pa je odtekala v Pako in jo popolnoma onesnažila. Zaradi visoke 
alkalnosti je vodo v Paki praktično sterilizirala in ji zelo zmanjšala sa-
močistilno sposobnost. V tako onesnaženo Pako se je izlivala šoštanjska 
kanalizacija in vse odplake takratne Tovarne usnja Šoštanj, ki so Pako 
obremenjevale s 35.000 PE oziroma v tolikšni meri kot vse prebivalstvo. 

Leta 1992 so izdelali prvi kataster onesnaženosti Pake (Rošer s sodelavci, 
1992). Izkazalo se je, da je leta 1991 Paka iz Hude luknje pritekla v I. 
kakovostnem razredu. Že nad Velenjem se je njena kakovost poslabšala 
do II. kakovostnega razreda. Takoj pa, ko je pritekla v Velenje, je bila 
že v II.-III. kakovostnem razredu. Še v Velenju se je kakovost poslabšala 
do II. razreda, pod Pesjem (iztok jezernice Velenjskega jezera) je padla v 
IV. kakovostni razred in tako onesnažena tekla skozi Penk. Pred izlivom 
v Savinjo se je kakovost Pake izboljšala do III.-IV. kakovostnega razreda. 

Leta 1991 je čistilna naprava v Šoštanju že obratovala, vendar celoten 
kanalizacijski sistem še ni bil povezan. Nanje so s takratno tehnologijo 
prečistili le manjši del komunalne odpadne vode ob učinku čiščenja 
okrog 30 %. 

Od štirih ugrezninskih jezer je bilo samo Družmirsko zadovoljive kako-
vosti. Škalsko jezero, ki leži najviše v Šaleški dolini ter je najstarejše in 
s prostornino 960.000 m3 relativno majhno, je bilo meromiktično. Zaradi 
obilice organskih snovi, ki so gnile na njegovem dnu se je v hipolimniju 
pojavil žveplovodik (H2S). Plast je bila tako stabilna, da se skozi vse leto 
ni premešala. V Velenjsko jezero so sprva odlagali pepel, konec osemde-
setih let pa so začeli graditi nasip. Toda močno alkalna pepelna transport-
na voda je še vedno tekla v jezero in ga onesnaževala. Od tam je voda 
odtekala v Pako, ki se zaradi spremembe načina odlaganja pepela prav 
tako ni nič izboljšala. Del kotanje Velenjskega jezera so pregradili in tako 
dobili turistično jezero, ki naj bi služilo za kopanje. Te funkcije pa nikoli 
ni opravljajo, ker je bila voda bakteriološko oporečna. Jezero s površino 
2,5 ha in prostornino manjšo od 100.000 m3 je bilo za to dejavnost eno-
stavno premajhno in preveč občutljivo. 

Sanacijski program Vode občine Velenje 

Slaba kakovost površinskih voda v Šaleški dolini je zahtevala takojšnjo 
sanacijo. Na takratni občini Velenje in na inštitutu ERICo Velenje so se 
lotili izdelave sanacijskega programa Vode občine Velenje. K oblikovanju 



programa so poleg komunale pritegnili največje porabnike in onesnaževal-
ce vode: Termoelektrarno Šoštanj, Premogovnik Velenje, Industrijo usnja 
Vrhnika (takratnega lastnika šoštanjske usnjarne), Gorenje in druge. V ob-
činski sanacijski program so vključili programe navedenih podjetij. Tako 
je izboljšanje kakovosti voda vseskozi potekalo usklajeno. Rezultati so za 
slovenske razmere vrhunski, vendar končni cilji še niso doseženi. Program 
so razdelili na podprograme Tekoče vode, jezera in kanalizacija. 

Generalna usmeritev podprograma Tekoče vode iz leta 1993 je bila iz-
boljšati kakovost tekočih voda, ki so v III. in IV. kakovostnem razredu, v 
najmanj II. kakovostni razred. Sanacija mora potekati vzdolž toka Pake. 
Izjeme pri tem načelu so: največja onesnaževalca, Termoelektrarna Šo-
štanj in šoštanjska usnjarna, kjer je sanacija že skoraj zaključena, ter ure-
ditev kanalizacije ter čiščenje odpadnih voda v Topolšici, ker je to ena od 
osnov za razvoj zdraviliškega turizma. Med osnovne cilje so spadali do-
ločitev biološkega minimuma Pake (kasneje ekološko sprejemljivi pretok 
- EPS), ohranitev I. kakovostnega razreda v zgornjem toku, dograditev 
Centralne čistilne naprave Šaleške doline in izboljšanje pritokov Pake. 

Cilj podprograma Jezera je bil, Družmirsko jezero ohraniti, ostala pa 
izboljšati do zmerno evtrofnega stanja. Škalsko jezero je bilo potrebno 
sanirati, dotok pepelne transportne vode v Velenjsko jezero pa prepre-
čiti. Takšno stanje je potem potrebno spremljati in vzdrževati. Osnovna 
usmeritev podprograma je bila v največji možni meri speljati odpadne 
vode mimo jezer. 

Poglavitni cilj podprograma Kanalizacija je bil določiti način zbiranja in 
čiščenja komunalnih voda na različnih območjih občine. Gre za delitev 
na tri osnovna območja. Največji del fekalnih voda (glede na število pre-
bivalstva in obremenitev) so že takrat zbirali v centralni kolektor, ki se 
zaključi s CČN. Na kolektorju je bilo potrebno odpraviti pomanjkljivo-
sti, CČN pa dograditi. V naseljih, ki ležijo v pojezerjih, je bilo potrebno 
zgraditi oziroma urediti kanalizacije in komunalne vode v največji možni 
meri odvesti mimo jezer. Za to so morali zgraditi nove kanalizacijske 
sisteme, ki so deloma gravitacijski in deloma tlačni (črpališča). V več-
jih naseljih, ki leže ob pritokih Pake, je bilo potrebno prav tako urediti 
kanalizacije in ugotoviti način čiščenja (mala čistilna naprava oziroma 
vodenje fekalij na CČN) ter našteto tudi zgraditi. Na območju, kjer so 
ustrezna rešitev že greznice, je treba poostriti nadzor nad dimenzionira-
njem in vzdrževanjem greznic. Podprogram Kanalizacija je skupni ime-
novalec podprogramov Tekoče vode in Jezera. V njem je zajetih večina 
potrebnih ukrepov za izboljšanje kakovosti voda v občini. Prvo načelo pri 
snovanju tega podprograma je bilo: odpadne vode s površine pojezerja 
voditi mimo jezer, drugo pa: vodotoke čistiti od izvira proti izlivu. Zato 
je bilo potrebno najprej urediti kanalizacijo in čiščenje v predelih, ki leže 
v višjih delih porečja. 

Rezultati sanacijskega programa 

Prvo pomembnejšo izboljšavo je predstavljal zaprti sistem transporta pe-
pela iz šoštanjske termoelektrarne. Izboljšala sta se tako Velenjsko jezero, 
ki je bilo pred tem izrazito alkalno kot Paka. Šoštanjska usnjarna je leta 
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1993 usposobila čistilno napravo za svoje odpadne vode. Kasneje je pod-
jetje šlo v stečaj, tako da se je onesnaževanje bistveno zmanjšalo. V Go-
renju GA so več kot prepolovili porabo vode, izboljšali pa so tudi učinke 
čiščenja. Turistično jezero, ki je bilo navadno bakteriološko oporečno so 
zasuli, ker je bilo premajhno za turistično rabo. 

Večina izboljšav se je zgodila v okviru podprograma Kanalizacija, saj 
praktično ni cilja naloge, ki ne bi bila vsaj delno izpolnjen. Zelo po-
membno je, da so predstavniki komunalnega podjetja Velenje sodelovali 
pri pripravi Sanacijskega programa Paka in ga sprejeli za svojega. Na ta 
način je Sanacijski program Paka najuspešnejši med podobnimi v Slove-
niji. Poglavitni rezultat in dokaz o uspešnosti pa je izboljšana kakovost 
vseh vodnih teles v Šaleški dolini oziroma srednjem in spodnjem porečju 
Pake (Rošer Drev, Bole 2004). Največji uspehi na področju kanalizacije 
so: izgradnja celovitega sistema v pojezerjih Šaleških jezer, kanalizacija iz 
Topolšice, ki je priključena na CCN, sanacija starejših delov kanalizacij-
skega omrežja in pridobitev sredstev Evropske zveze za gradnjo CCN. 

Osrednji nalogi sanacijskega programa na področju kanalizacije sta sa-
nacija kanalizacijskega omrežja in nadaljevanje gradnje centralne čistilne 
naprave. Pripravljene so teoretične osnove za gospodarjenje z odpadni-
mi vodami V študiji PUV Celje, Zasnove odvajanja in čiščenja odplak 
(Kregar 1999) so Šaleško dolino razdelili na tri območja. Največje je ob-
močje osrednjega kanalizacijskega sistema, ki je speljan na CN Šoštanj. 
Sledijo sistemi, ki se bodo zaključili z malimi čistilnimi napravami. Dve 
od teh (Podkraj in Kavče) že dlje časa obratujeta, druge pa je vključno s 
kanalizacijo še potrebno zgraditi (Vinska Gora, Lokovica, Šentilj). Tretje 
območje so posamezne hiše oziroma manjši zaselki, ki so od obstoječih 
oziroma načrtovanih kanalizacij toliko oddaljeni, da jih nanje ni mogoče 
priključiti. V tem delu so načrtovane individualne čistilne naprave. Po-
dobna študija je izdelana tudi za območje ob spodnjem toku Pake. Tam 
so že zgradili čistilno napravo na sotočju Pake in Savinje. Kjer ni gospo-
darna gradnja večjih kanalizacijskih sistemov, Operativni program (2004) 
zapoveduje gradnjo malih lokalnih in individualnih čistilnih naprav. 

Kanalizacijski sistem v Šaleški dolini je sedaj v večji meri zgrajen. Žive 
vode so skoraj povsem izločene, ne bo pa mogoče zgraditi ločenega si-
stema. Tako bodo določene meteorne vode še vedno speljane na čistilno 
napravo. Vsekakor pa je kanalizacijski sistem v občutno boljšem stanju 
kot je bil ob sprejetju sanacijskega programa Paka. Zgrajenih je bilo ve-
liko novih vodov, vsa naselja ob centralnem kolektorju so sedaj tudi pri-
ključena nanj. V pojezerju Šaleških jezer je v celoti zgrajena kanalizacija. 
Naselji Škale in Hrastovec sta bili na kanalizacijo priključeni že leta 1994, 
Tisti del Škal, ki leži v porečju Sopote (Velenjsko pojezerje), so priključili 
leta med leti 2001 in 2003. V staro gaberško kanalizacijo so poleg fekal-
nih vod bile speljane tudi žive (izviri, manjši potoki). To je bilo slabo tako 
za Velunjo (zmanjšanje pretoka) kot za čistilno napravo (redčenje fekal-
nih voda). Leta 2000 so zato začeli graditi povsem novo kanalizacijo. Do 
konca leta 2001 so skozi Ravne zgradili povezovalni kanal do Centralne 
čistilne naprave. Del kanala od gaberškega črpališča do vrha Gaberške-
ga hriba je tlačni. V letih 2001 in 2002 so zgradili sekundarno omrežje 
v Gaberkah, leto kasneje pa priključili objekte in začeli z obratovanjem 
celotnega sistema. Na zgrajeni primarni vod iz Gaberk priključujejo še 
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objekte v Ravnah. Pri pregledu kanalizacijskega omrežja nikakor ne mo-
remo mimo kanalizacije iz Topolšice, zaradi katere se je izboljšal potok 
Toplica, hkrati pa turistični kraj ni obremenjen s komunalno čistilno na-
pravo (Šterbenk, 2004). 

Fotografija 1: Prva faza Centralne čistilne naprave Šaleške doline leta 2002; takšno je bilo 
stanje še začetek leta 2005 (Foto: E. Šterbenk) 

Fotografija 2: Sredi septembra 2006 je čistilna naprava dograjena in pripravljena za 
poskusno obratovanje (Foto: B. Naveršnik) 

Osrednji objekt kanalizacijskega sistema Šaleške doline je Centralna či-
stilna naprava v Šoštanju. I. faza (mehanska stopnja) je pričela redno 
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obratovati septembra 1990. Leta 1993 so na kanalizacijski sistem priklju-
čili Pesje, desni breg Šoštanja in šoštanjsko usnjarno. Prva faza čistilne 
naprava je bila dimenzioniranja za čiščenje komunalnih odpadnih voda 
Šaleške doline in odpadnih voda usnjarne, ki so jih na njihovi industrij-
ski čistilni napravi predčistili. Konec devetdesetih letih je usnjarna prene-
hala obratovati. Leta 1995 so priključili naselje Florjan (Pohrastnik), dve 
leti kasneje Topolšico. Zaselek Drucovo in del Konovega so priključili leta 
2000, naslednje leto pa črpališče ob Sopoti in leta 2003 Gaberško. CČN ni 
preobremenjena, problem je v tem, ker je zgrajena zgolj mehanska stop-
nja. Glede na to dejstvo naprava dobro deluje, zlasti zaradi rekonstrukcije 
iz leta 1995. Pred tem letom so odpadne vode čistili na dveh vzporednih 
progah, ob posegu pa so progi vezali zaporedno, kar je izboljšalo učinek 
čiščenja. Tako na CČN občasno dosegajo tudi 50 % učinke. 

Predstavniki občin in komunalnega podjetja so se odločili, da bodo grad-
njo CČN nadaljevali, kar je zapisano v Sanacijskemu programu Paka in v 
Nacionalnem programu varstva okolja (Ur. 1. RS 83/99). Izbrali so meto-
do pritrjene biološke ruše. Takšna naprava je manj občutljiva za nihanje 
pretokov skoznjo, potrebuje manj prostora, zajemanje odvečnega blata 
je aktivno, s tem je upravljanje ČN zanesljivejše, pomembno pa je tudi 
zmanjšanje emisije vonjav. Cena naprave s pritrjeno biološko rušo je pri-
merljiva s klasično in zanaša 10 milijonov €. Leta 2001 so občini Velenje 
in Šoštanj ter Komunalno podjetje Velenje v sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje, prostor in energijo ter nekaterimi inštitucijami na razpisu fonda 
Evropske zveze ISPA pridobili pravico do koriščenja skoraj 4 milijonov 
€ nepovratnih sredstev oziroma 38 % potrebnih sredstev za dokončanje 
čistilne naprave. 25 % zneska bo sofinanciralo Ministrstvo za okolje in 
prostor, tako da bodo uporabniki skozi okoljske dajatve, ki so jih dolžni 
plačevati po Uredbi (Ur. 1. RS 123/04) neposredno prispevali zgolj dobro 
tretjino vrednosti naprave. Če v Šaleški dolini doslej ne bi nič investira-
li v čiščenje komunalnih odpadnih voda, bi vsak uporabnik (prebivalec 
Šaleške doline) moral letno plačevati 38 € vodne takse, kar bi predstav-
ljalo 1.300.00 € za celotni občini Velenje in Šoštanj. Čistilno napravo bi 
z izključno temi sredstvi lahko zgradili v malo manj kot osmih letih. Ker 
čistilna naprava v Šoštanju obratuje, plačujejo uporabniki 25 € letne takse 
oziroma za območje obeh občin 850.000 € letno. Zaradi vložkov ISPA ter 
Ministrstva za okolje in prostor je potrebno zagotoviti le še dobro tretjino 
sredstev, to vsoto (3.700.000 €) pa bi zbrali iz taks v manj kot štirih letih in 
pol. Da so gradnjo pospešili, so najeli ugodne kredite za obdobje 15 let. 
Planirali so, da bo naprava dograjena do konca leta 2006. Takoj ko bo 
pričela obratovati, se bodo okoljske dajatve zmanjšale, zato bo potrebno 
kredit vračati daljše časovno obdobje. Vseeno pa se bo cena storitve čiš-
čenja za uporabnike po dograditvi čistilne naprave znižala. 

V letih 2001 do 2003 so z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo 
pričeli s predinvesticijskimi aktivnostmi. Spomladi 2004 so objavili med-
narodni razpis za gradnjo čistilne naprave, konec leta pa so podpisali 
pogodbo z izvajalcem. Z gradnjo so začeli poleti 2005. Čistilno napravo 
so dogradili septembra 2006 in takrat je začela tudi poskusno obratovati. 
Z izgradnjo čistilne naprave bo cilj sanacijskega programa: Paka v II. ka-
kovostnem razredu realno mogoče doseči. Monitoring vplivov na okolje 
čistilne naprave stalno poteka. Med gradnjo so spremljali okoljske vplive 
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zaradi posega, med poskusnim obratovanjem bodo spremljali učinke čiš-
čenja, ki bodo morali biti enaki ali boljši od projektiranih vrednosti. Po 
začetku rednega obratovanja pa bodo nadaljevali z obratovalnim moni-
toringom in monitoringom kakovosti Pake nad iztokom čistilne naprave 
in pod njim. 

V Šmartnem ob Paki je leta 2003 pričela obratovati mala biološka čistilna 
naprava za odpadne vode spodnjega porečja Pake. Čiščenje je trifazno 
(mehanska stopnja, nitrifikacija, denitrifikacija ter delna eliminacija fos-
forja). Zmogljivost mehanskega dela naprave je 4.500 PE biološkega pa 
1.500 PE. Leta 2004 so že čistili odpadne vode skoraj 600 PE. Pot, ki 
so jo ubrali je bila ustrezna, saj so prej zgradili napravo kot so pričeli 
na kanalizacijo širše priključevati uporabnike in odstranjevati greznice. 
Da bi se izognili kasnejšim dodatnim gradbenim posegom, so mehansko 
stopnjo že takoj prilagodili številu potencialnih uporabnikov, biološko pa 
bodo sproti širili. Čistilna naprava je stala 730.000 €, strošek na PE pa 
je znašal 440 €. Primarni kanal je zgrajen od Vina Šmartno ob Paki (Z 
dela naselja) do čistilne naprave, drugi vodi pa so pomanjkljivi oziroma 
neustrezni. V drugi polovici leta 2003 in prvi polovici leta 2004 so že 
izločili del živih voda (izviri, drenaže) iz kanalizacije. Na Komunalnem 
podjetju Velenje so pripravili predlog sanacijskih ukrepov na kanalizacij-
skem omrežju (Ramšak s sodelavci, 2004). Med drugim morajo v Šmart-
nem ob Paki in Rečici ob Paki zgraditi še 2 km primarne kanalizacije ter 
odpraviti greznice (92). Do konca leta 2005 bo zgrajena kanalizacija za 
kompleks ERA in novo obrtno cono, predvidevajo pa še priključitev ne-
katerih stanovanjskih zgradb. V Celoti je v obeh naseljih na kanalizacijo 
priključenih 61% objektov. Primarni vod do Paške vasi in Gorenja še ni 
zgrajen, tako da je v spodnjem porečju na kanalizacijo priključenih manj 
kot polovica objektov. 

Pot k trajnostnemu in sonaravnemu razvoju 

S Sanacijskim programom Paka smo vsekakor bliže trajnostnemu razvoju. 
Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki sta se lotili Lokalne 
agende 21, kjer gospodarjenje z vodami in odpadnimi vodami predstavlja 
pomembno poglavje. Na Občini Šoštanj se dogovarjajo o izdelavi progra-
ma varstva okolja. Na dosedanje rezultate vsekakor moramo biti ponosni, 
še zdaleč pa nismo na koncu uspešne zgodbe. 

Nedvomno je najbolj pereč problem v porečju Pake kakovost pitne vode v 
spodnjem toku. Tu se kaže več možnih rešitev. Okoljsko najboljša rešitev 
bi bila prenehanje oziroma znatno zmanjšanje onesnaževanja podtalnice 
v Šmartnem ob Paki, tako da bi bila voda neoporečna na viru samem. 
Prva možnost je čiščenje pesticidov iz obstoječega sistema, druga pa iz-
ločanje antimona iz vode, ki jo je mogoče črpati iz globlje podtalnice. 
Najlaže izvedljiva, a po obstoječih izračunih najdražja je izgradnja ma-
gistralnega vodovoda iz vodovodnega omrežja Šaleške doline. Največja 
prednost je utečen in zanesljiv sistem priprave vode in z vidika zaneslji-
vosti in neoporečnosti vodne oskrbe je to zdaleč najboljša rešitev. Seveda 
pa se poraja tudi vprašanje sonaravnosti takšne oskrbe, saj bi tako del 
vode, ki jo zajemajo v zgornjem porečju Pake, tekel po ceveh, ne pa po 
strugi. To pa pomeni neposredno zmanjševanje rečnega pretoka. 



Jezera, na katera v razvojnih razmišljanjih in programih v Velenju toliko 
stavimo se prehitro evtroficirajo. V zadnjem desetletju, odkar se je iz-
boljšalo Velenjsko jezero še ni opaziti bistvenih premikov. Raba jezera v 
rekreacijske oziroma športne namene je prepuščena iniciativi posamezni-
kov. Doslej so zgradili le pomol ob čolnarni na južnem jezerskem bregu, 
ki je namenjen predvsem tamkajšnjemu veslaškemu klubu in kopalcem. 
Od leta 1997 jezero poleti občasno cveti (Ramšak, 2003). V letih 2002 in 
2003 so se razmere (glede cvetenja) izboljšale, s pojavom ciano bakterij v 
jezeru leta 2004 pa se je pokazal pravi obseg problema (Ramšak, 2004). 
Očitno v jezero iz pojezerja prihaja preveč hranil. Glede na to, da so 
večino odpadnih voda s kanalizacijo že speljali mimo jezera, je vnašanje 
hranil mogoče zmanjšati predvsem z zmanjšanjem onesnaževanja s plo-
skovnih virov, zlasti pri kmetijstvu in rekreativno športnih dejavnostih 
(konjereja, intenzivna govedoreja više v porečjih Sopote in Lepene, kr-
čenje gozdnih površin na račun travnikov, ribogojništvo in od leta 2004 
vadbišče za golf). Če jezer ne bomo ustrezno zaščitili, bo to na turistični 
razvoj slabo vplivalo. 

Edina tema, s katero se doslej nismo spoprijeli je renaturacija toka Pake, 
ki je popolnoma reguliran. Toda reševanje te problematike zahteva po-
globljen in hkrati interdisciplinaren pristop, saj je za prave rešitve po-
trebno doseči soglasje biologov, arhitektov, hidrologov, hidrogeografov, 
krajinarjev, gradbenikov in še kakšnih strokovnjakov, rešitev pa mora v 
prvi vrsti zadovoljiti javnost. 

Sklep 

Ob sprejetju leta 1994 je bil sanacijski program Vode občine Velenje prvi 
tako široko zasnovan program varstva okolja v Sloveniji. Po pregledu re-
zultatov Sanacijskega programa Paka lahko ugotovimo, da je bil storjen 
velik kakovostni napredek in da z vodami gospodarimo vedno bolj po na-
čelih trajnosti in sonaravnosti. Vodna telesa so se v zadnjem desetletju iz-
boljšala, vendar se od leta 2000 zopet kaže poslabšanje. To za Pako sploh 
ne preseneča, saj se je kanalizacijsko omrežje močno povečalo, čistilna 
naprava pa je z nekaterimi izboljšavami ostajala enaka kot ob izgradnji. 
Poslabšanje, ki ga lahko od leta 2001 zasledimo zlasti pri Velenjskem je-
zeru pa zahteva posebno pozornost, zlasti zaradi nameravanih posegov 
za razvoj rekreacijske in turistične dejavnosti. Izboljšane vodne površine 
so postale privlačne tako za posameznike kot za podjetja. Interes kapitala 
kaže, da je temu res tako. Vendar so jezera doživljajsko privlačna in s tem 
tudi gospodarsko zanimiva le, dokler je njihova kakovost dobra. Glede na 
veliko število interesov, ki se srečujejo na jezerih in njihovih bregovih, je 
potrebno urediti odnose med posameznimi panogami. 

Logično nadaljevanje usmeritev sanacijskega programa je njegova III. 
faza, ki bi jo v skladu z obstoječo zakonodajo poimenovali: Program var-
stva voda v porečju Pake. K programu bi poleg dosedanjih akterjev mora-
li pritegniti še občino Mislinja, ki doslej v programu ni sodelovala, čeprav 
v njej leži ves povirni del porečja Pake. Na podlagi znanih dejstev je po-
trebno posodobiti akcijski program, v okviru katerega bomo identificirali 
osnovne probleme povezane z vodami ter predlagali rešitve in nosilce 
posameznih akcij in seveda ocenili vrednost posameznih projektov. 
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S problematiko voda se ukvarja le peščica strokovnjakov in navdušencev. 
Tretja faza sanacijskega programa daje možnost, da v pripravo vključimo 
širši krog ljudi iz podjetij in zainteresiramo javnost. Na ta način bo go-
spodarjenje z vodo v našem okolju dobilo večjo težo, po drugi strani pa 
bo mnogo laže dosegati programske cilje. 

Vzporedno s tretjo fazo sanacijskega programa pa velja pripraviti še pro-
gram trajnostne rabe vodnih virov v porečju Pake, ki bo določil nosilnost 
posameznih vodnih teles in njihovo rabo ter razvojne usmeritve in zlasti 
omejitve, ki bodo preprečile prekomerno onesnaževanje voda. Trajnostna 
in sonaravna raba voda v porečju Pake ni utopija, je pa težko dosegljiv 
cilj, ki zahteva usklajen pristop stroke, porabnikov vode, javnosti in lo-
kalne ter državne uprave. Dosedanji rezultati kažejo, da je kljub velikim 
obremenitvam in majhni vodnatosti mogoča trajnostna in sonaravna raba 
vodnih virov v porečju Pake. 
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Povzetek 

Izkoriščanje premoga kot podzemnega neobnovljivega naravnega vira poteka v 
Šaleški dolini že skoraj poldrugo stoletje, pod površino pa se še vedno nahaja 
več zalog (okrog 60 %), kot jih je bilo doslej in jih bo do konca načrtovanega 
obratovanja premogovnika še odkopanih. Glede na regionalne in širše, nacionalne 
strateške cilje (ReNEP) o trajnostni rabi naravnih virov, povezanih s proizvodnjo 
električne energije v prihodnosti, je v prispevku poudarjen sonaravni vidik izrabe 
lignitnih zalog kot naravnega vira (okoljskega kapitala), katerega nahajališče in 
lastnosti so že podrobno preiskani. V prispevku smo uvodoma predstavili na-
stanek in značilnosti obravnavanih neobnovljivih naravnih virov, tj. surovinskih 
lignitnih zalog, ki jih v nadaljevanju z različnih sonaravnih vidikov: gospodar-
skega, socialnega in okoljskega, s pomočjo metodološkega pristopa "sonaravnih 
kazalcev" vrednotimo v preučevani pokrajinski strukturi in v razmerju do njenih 
preostalih pokrajinskih virov, predvsem s kazalci, ki se neposredno navezujejo na 
raziskane zaloge lignita. V sklepnem delu smo poskusili oceniti vlogo in pomen 
tega podzemnega okoljskega kapitala za nadaljnji, sonaravni in trajnostni razvoj 
preučevanega geografskega območja, kjer smo upoštevali obstoječe stanje raz-
položljivosti (izrabljenosti) vseh pokrajinskih virov v Šaleški dolini, in poudarili 
problemska podpodročja, ki jih bo pri načrtovanju bodočega regionalnega razvoja 
potrebno prednostno upoštevati. 

Ključne besede: neobnovljivi naravni viri, Šaleška dolina, trajnostni regionalni 
razvoj 

Vrednotenje neobnovljivih naravnih virov 
Šaleške doline z vidika sonaravnega in 

trajnoslnega regionalnega razvoja 

Abstract 

The purpose of the paper is to present the exploitation of coal as an under-
ground non-renewable natural resource, that has been taking place in the Šalek 
valley for more than a 120 years. However, about 60 % of coal will still be left 
underground since not all coal will be extracted till the mine closes. According 
to the regional and wider national strategic goals concerning the use of natural 
resources and electricity production in the future, the sustainable aspect of the 
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exploitation of the geologically well explored reserves is emphasized in the paper. 
An introductory presentation of the origin and characteristics of the discussed 
non-renewable natural resources is followed by the study and analysis of the 
other studied regional resources using the method of "sustainable indicators". 
We chose only the indicators that would directly concern the explored coal de-
posit. Finally, we have tried to evaluate the role and the meaning of the studied 
underground natural resources for the further sustainable development of the 
Salek valley and placed stress on the most questionable spheres that should be 
considered preferentially. 

Key words: non-renewable natural resources, Šalek valley, sustainable regional 
development 

Uvod 
Zakaj je smiselno, da se takrat, ko govorimo o izkoriščanju in o posle-
dicah izkoriščanja premoga, zavedamo tudi njegovega nastanka? Zaradi 
dejstva, da je tako premog, kot tudi vse ostalo, kar dojemamo kot okolje, 
naravo ali Zemljo, nastalo s spremembami oziroma zaradi sprememb. 
Spremembe reliefa, podnebja in mnogih ostalih dejavnikov so narekovale 
ustvarjanje pogojev za nastanek jezerskega in močvirnega sedimentacij-
skega okolja, bujno rast vegetacije, postopno in sprotno pogrezanje, hipno 
in bolj intenzivno pogrezanje, intenzivno sedimentacijo. Sedanje stanje je 
začasno stanje; relief se bo z ostalimi dejavniki vred spreminjal še naprej. 
Tiste spremembe, ki jih povzročamo ob izkoriščanju premoga, so glede na 
prejšnje in glede na tiste, ki še bodo, manj kot kaplja v morje. Spremembe 
so moteče le z vidika našega trenutnega dojemanja in odnosa do okolja, v 
katerem živimo, tj. sedanjega družbenega vrednotenja okolja: vsako spre-
membo označujemo z negativnim predznakom. Vendar so le spremembe 
edina prava stalnica narave, okolja ali Zemlje. Mi smo del teh sprememb, 
in ne glede na zorni kot, s katerega ocenjujemo, tudi dejavniki teh spre-
memb. Spremembe, povzročene s kakršnimkoli razvojem, bodo trajno za-
znamovale le človeka, ker je minljiv, v naravi pa te spremembe ne bodo 
nikoli trajne, ker je narava spremenljiva. 

Kot del narave lahko človeštvo označimo kot globalno vrsto vulkana, po-
tresa ali neurja - z našimi očmi gledano, delamo škodo v naravi, delamo 
škodo sami sebi. Tako kot mi dojemamo stvari, povzročajo škodo tudi 
vulkani, potresi, neurja in podobne naravne ujme, le da se samo človek 
skuša posuti s pepelom in popraviti storjeno. Ne da bi vedel, ali je to 
sploh tako zelo narobe; vulkani, potresi in neurja nikoli ne pospravijo za 
sabo - pospravi narava sama - slej ko prej. Tudi za nami bo pospravila. 
Trenutno nas še poučuje - saj se že kar precej nelagodno počutimo ob 
vsej nesnagi, ki smo jo ustvarili. Trdimo, da nam je mar za naravo - mar 
nam je zgolj za nas, ker dejstva, da smo del narave, se že skoraj ne za-
vedamo več. 
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Naravni viri (okoljski kapital) 

Materialne dobrine naravnega okolja (surovine in energije) so opredelje-
ne kot naravni viri (ozračje, voda, prst, zemljišče, minerali, rude...), ko jih 
človek prepozna kot uporabne in jih začne sorazmerno s stopnjo razvo-
ja človeštva, tehnoloških in družbenogospodarskih razmer, ki oblikujejo 
vrednost vira, uporabljati. Če ne obstajajo znanje in tehnični postopki iz-
ločevanja naravnega vira in njegove rabe ter povpraševanje po materialih 
in storitvah, ostanejo sestavine okolja "nevtralno blago" (po Reesu 1999, 
12 in Plutu 2004, 45). 

Sodobne opredelitve uvrščajo med naravne vire poleg osnovne členitve v 
neobnovljive vire (zaloge) in obnovljive naravne vire (prilive) ter pejsaž 
in prostor (Haggett 2001) še storitve ekosistemov (kroženje hranil, urav-
navanje plinov, podnebja in vodnih razmer...) in pojem naravnih virov 
razširjajo na izraz okoljski viri oz. viri okolja (Plut 2004, 46). Lahko tudi 
okoljski kapital, ki poleg ustvarjenega in človeškega tvori večplastnost 
vsake pokrajinske strukture. 

Neobnovljivi naravni viri (naravni viri zalog) so sestavine okolja, ki po-
časi nastajajo v geološki zgodovini, in jih antropocentrično (z vidika 
uporabnosti za človeka) gledano obravnavamo kot zaloge, tj. po količini 
omejene (končne) vire. 

Preučevano območje je bilo v geološki zgodovini naravno obdarjeno z 
mineralno surovino - lignitom, ki je postala naravni vir, ko jo je človek 
konec 19. stoletja odkril in začel uporabljati kot energetski vir. Do za-
vedanja o neobnovljivosti obravnavanega podzemnega naravnega vira je 
prišlo šele v zadnjem času, ko je globalno krčenje narave in njenih virov 
tako močno poseglo in že marsikje preseglo nosilne zmogljivosti naravne 
strukture ekosistemov (po Plutu je človek postal "geološka sila"), da nas 
že katastrofalne posledice krčenja opozarjajo na neprimerno in preskrom-
no upoštevanje in vrednotenje ekosistemskih koristi, dobrin in storitev, za 
katere je dolgo veljalo prepričanje, da so brezplačne, oz. so se nam zdele 
samoumevno razpoložljive. 

Podzemni neobnovljivi naravni viri Šaleške doline 

(Geološke osnove, raziskave, zaloge in posledice odkopavanja) 

V geologiji obravnavamo Šaleško dolino kot del Velenjsko - Dobrniške 
tektonske udorine; na ožjem območju se v geološki literaturi največkrat 
pojavlja termin Velenjski bazen (nem. Becken, angl. basin). Bistvena spo-
znanja, ki jih navaja geološka literatura, so povezana predvsem z lego 
med Smrekovškim prelomom na severu in Šoštanjskim prelomom na jugu. 
Oba sta usmerjena severozahod - jugovzhod in predstavljata tudi mejo 
med geotektonskimi enotami. Med njima se nahaja še nekaj bolj lokalno 
pomembnih prelomov (slika 1). Območje med prelomi se je v pliocenu 
pogrezalo, sedimentacijsko okolje je bilo najprej kopno, nato močvirno 
in potem jezersko, to pa se je preko močvirja spet spremenilo v kopno 
(Brezigar 1987, 326). Na kasnejši del prve faze močvirnega sedimentacij-
skega okolja, ki je počasi in enakomerno tonilo, navezujemo bujno rast 
vegetacije, ki se je spremenila v premog. Na predpliocenski podlagi, ki je 
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v severnem delu triasne, v južnem pa oligocenske in miocenske starosti, 
so najprej odložene bazalne, nato talninske plasti, sledi premog, ta pa je 
pokrit s krovninskimi plastmi. Debelina zapolnitve udorine je največja v 
osrednjem delu, kjer je do 750 m pliocena s kvartarjem. Od tega pripada 
talnini okrog 200 m, premogu 100 m in več, ostalo pa krovninskim pla-
stem. Pliocenski sedimenti pod in nad premogom so klastični, največ se 
menjavajo gline, melji in peski ter njihove mešanice. Stopnja litifikacije 
je različna, predvsem v krovnini so precej prisotne polhribine, glinovci 
in meljevci. Prehod talninskih sedimentov v premog je zelo postopen, 
najprej se pojavijo sledovi organske komponente, sledi premogova glina, 
nato jalovinast premog in še čistejši premog. Debelina premogove plasti 
je tudi za svetovne razmere izjemna, saj je največja prevrtana debelina 
premoga, ki je primeren za odkopavanje, 168 m, povprečje pa je okrog 
60 m. Na stiku premoga s krovnino je skoraj na vsem območju jasna, iz-
razita meja, kjer na gladko ploskev zgornje meje premoga nalega do 3 m 
debela laporasta plast s fosilnimi ostanki polžev; sledijo ostale krovninske 
plasti. Opisani geološki stolpec je predstavljen tudi na preglednem geo-
loškem prerezu na sliki 2. Tudi druga faza močvirja v sedimentacijskem 
ciklusu je bila premogovno produktivna, vendar je nastalo bistveno manj 
premoga, ki pa se nahaja blizu površine, tako da ga je lahko odkrila reka 
Paka, ko je erodirala svoj kvartarni, prodno peščeni zasip. 

Slika 1: Geološka karta Šaleške doline. 

Raziskave, ki jih je vzpodbudila najdba premoga v strugi Pake, se v obliki 
raziskovalnega vrtanja vršijo že od leta 1873 in do danes je bilo s povr-
šine izvrtanih okrog 550 vrtin, s katerimi je bil premog navrtan ali pre-
vrtan. Še precej večje je število vrtin, ki so bile izvrtane v jami, oziroma 
iz jamskih objektov. Poleg ugotavljanja oblike, razsežnosti, kvantitete in 
kvalitete premogove plasti, so bistveni cilji vrtanja vedno bolj varnostne 
narave; gre za hidrogeološke in geomehanske raziskave, ki omogočajo 
varnejše podzemno delo. 

Z raziskavami potrjene količine premoga obravnavamo kot zaloge. Iz-
račun zalog kaže, da se v podzemlju Šaleške doline še danes, po okoli 
200 milijonih odkopanih ton, nahaja še 580 milijonov ton premoga. Po 
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aktualnih načrtih bo do zaključka odkopavanja pridobljenih še okrog 80 
milijonov ton, kar pomeni, da bomo pod zemljo zanamcem pustili še vsaj 
500 milijonov ton premoga. 

Slika 2: Prečni prerez kamninske podlage Šaleške doline. 

A to le ne bo vse, kar bo ostalo za premogovnikom; podzemne aktivnosti 
se zaradi že opisanih geoloških razmer odražajo na površini, kjer so spre-
membe reliefa v dolinskem dnu precej očitne, na obrobju pa nekoliko 
manj. Nastanek jezer na tem območju je, geološko gledano, nekaj, kar je 
tu že večkrat bilo. Ce so se dvignile gore tisoče metrov visoko iz morij, 
če so vmes nastali tisoče metrov globoki jarki, če se je površina Šaleške 
doline pogreznila za več kot 1000 m samo v pliocenu, zakaj je tako hudo, 
ko se pogrezne površje za 70 m in to še v "našem" času - narava iz tega 
ne naredi problema, temveč jezero; če kdo, potem je človek tisti, ki si 
ustvarja probleme. Tokrat se je pogrezanje zgodilo sicer nekoliko hitro, se 
bo pa morda dlje ohranilo. Tudi nestabilna pobočja nad jezerskimi breži-
nami je mogoče uvrstiti med spremembe, ki so za to območje že znane 
iz geološke preteklosti. Izkušnje so nas naučile, da je mogoče spremljati, 
napovedati in tudi sanirati površinske spremembe, ki nastajajo zaradi 
podzemnega odkopavanja premoga. Tako se danes natančno merijo pre-
miki na površini, modelira sedanje in prihodnje stanje ter se poskrbi, da 
se degradirane površine nahajajo v sprejemljivem, ponekod pa tudi v za-
dovoljivem in celo koristnem stanju. 

Vrednotenje neobnovljivih naravnih virov v pokrajinski 
strukturi Šaleške doline 

Vrednotenje obravnavanih neobnovljivih naravnih virov Šaleške doline, 
tj. lignitnih zalog, smo opravili deloma po vzoru metode "integralnega 
geografskega modela" (Špeh 2004, 57), sicer uporabne pri raziskavah 
celotne pokrajinske strukture in njenih virov, za katero je predviden 
obsežnejši poseg. Metoda združuje tri raziskovalne pristope: ekonomske-
ga, pokrajinsko-ekološkega in socio-geografskega. Z analizo količinskih in 
kakovostnih ocen smo predstavili stanje preučevanih naravnih virov s 
pomočjo metode sonaravnih kazalcev (Indicators... 1997), ki predstavlja 
temeljni metodološki pristop v prispevku. 

Tudi pri naboru kazalcev smo sledili osnovnim trem pristopom razisko-
vanja in izbrali ekonomske, okoljske in socialne kazalce, ki so v nepo-
sredni povezavi z ne obnovljivimi surovinskimi zalogami lignita, jedrom 
raziskave. 
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Zaradi različnih vrednosti posameznih kazalcev smo skupno oceno po-
mena in vloge neobnovljivih naravnih virov za preučevano pokrajinsko 
strukturo in njen bodoči regionalni razvoj strnili v opisno ocenjevanje 
stopenj razvrednotenja vseh pokrajinskih virov obravnavanega geograf-
skega območja, ki so že bili zaradi izrabe lignitnih zalog izkrčeni. 

Slika 3: Sonaravno-trajnostni pristop vrednotenja naravnih neobnovljivih virov z vidika 
možnosti regionalnega razvoja. 

Ekonomski kazalci 
Življenjska doba zagotovljenih energetskih zalog in letna proizvodnja 
električne energije 

poudarja strateški pomen preučevanih neobnovljivih naravnih virov, saj 
bo Premogovnik Velenje po letu 2007 verjetno edini odprt in moderno 
opremljen premogovnik v Sloveniji z lastno razvito in zelo produktivno 
odkopno metodo. Zaradi naravnih danosti, ki zaenkrat omogočajo le pod-
zemno odkopavanje, se po produktivnosti in ceni premoga ne more pri-
merjati s površinskim pridobivanjem (ReNEP 2004, 16), torej ne zdrži na-
čela ekonomičnosti, medtem ko sovpada z načelom zanesljivosti preskrbe, 
ki predvideva ohranitev domače proizvodnje premoga zaradi morebitnih 
težav (pomanjkanje, visoke cene) pri preskrbi z drugimi energetskimi viri 
(Žerdin 2002). 
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Slika 4: Deleži proizvedene električne energije HSE v letu 2002 (vir: BilTEŠ 2003, 5). 

Po letu 1980, ko so v šoštanjski termoelektrarni proizvedli skoraj polovico 
(46,6 %) vse slovenske električne energije zaradi velikih potreb po njej 
znotraj države, se je delež ustalil na približno vrednosti tretjine (29,3 % 
ali 3784,5 GWh v letu 2001, 28,1 % ali 3658,2 GWh 1. 2002), leta 2003 pa 
zaradi povečane porabe (kar za 7 %) in izredno neugodnih vremenskih 
razmer (suša je omejila zmogljivosti HE) spet presegel 40 % (BilTEŠ 2003, 
5; ReNEP 2004, 22). 

Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih 

Slabost kazalca je, da se podatki »prenavljajo« le vsakih 10 let (ob popisih 
prebivalstva). Po popisnih rezultatih iz leta 2002 je iz preglednice 2 raz-
viden (razen v občini Šoštanj) nadpovprečen delež aktivnega prebivalstva 
v ostalih dveh občinah, še vedno pa prevladuje zaposlitev aktivnih pre-
bivalcev v nekmetijskih dejavnostih (predelovalne dejavnosti, rudarstvo, 
gradbeništvo ...). 

Preglednica 1: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti v šaleških občinah in 
primerjava s slovenskim povprečjem ob popisu leta 2002 (v %). 

Občina/sektor Delež aktiv. 
preb. Kmetijstvo Nekmetijske 

dejavnosti 
Storitvene 
dejavnosti 

Šoštanj 41,0 5,7 56,6 34,7 

Velenje 44,9 0,9 58,2 37,3 

Šmartno ob 
Paki 43,0 4,1 55,4 38,3 

Slovenija 41,7 3,9 38,0 52,7 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

V primerjavi s popisanimi podatki za nekmetijske dejavnosti za Slovenijo 
je zelo očitno odstopanje preučevanih občin oz. je izrazita usmerjenost 
delovnega prebivalstva v tovrstne dejavnosti. Na drugi strani pa izstopa 
podpovprečna zastopanost vseh treh občin (okrog 35 %) glede na sloven-
sko povprečje (52,7 %) pri deležu zaposlenih v storitvenih dejavnostih. 

2 0 0 



Delež nezaposlenih 

Kazalec stopnje registrirane brezposelnosti v občini Šoštanj nam za ob-
dobje zadnjih 5 let prikazuje največji porast števila nezaposlenih v letu 
1999, ki so mu sledila rahla nihanja in se po podatkih za december 2002 
ustavila na 9,3 % deležu brezposelnih v občini. V primerjavi s sosednjima 
občinama je v istem obdobju v Šmartnem ob Paki delež nezaposlenih za 
1,4 % manjši, medtem ko v MO Velenje ostaja delež registriranih brezpo-
selnih oseb kljub upadanju in prevladujoči vlogi Velenja kot zaposlitvenega 
središča Šaleške doline in njenega širšega zaledja največji (Špeh 2004, 76) 
in presega tudi povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji. 

Preglednica 2: Gibanje deleža nezaposlenih v občinah Šaleške doline v primerjavi s 
slovenskim povprečjem v obdobju 1998-2002. 

Občina 12/1998 12/1999 12/2000 12/2001 12/2002 

Šoštanj 9,1 10,8 9,6 9,3 9,3 

Šmartno ob 
Paki 8,4 7,9 6,7 6,6 7,9 

Velenje 14,2 12,9 11,5 11,9 11,4 

Slovenija 12,9 11,9 10,9 10,7 10,2 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije; podatki Območne službe ZZRS Velenje 

Okoljski kazalci 

Kazalci za neobnovljive vire na območju raziskave 

Kvaliteta naravnih virov 

Kljub slabi kvaliteti velenjskega lignita (nizka kurilna vrednost - 10,4 
MJ/kg, visoka vsebnost pepela - 18,5 % in žvepla - 1,43 %) je domači 
premog ena od zalog Slovenije. Iz okolje varstvenih razlogov bo njegova 
raba usmerjena le na termoenergetske objekte z ustrezno tehnologijo čiš-
čenja izpustov. Z novimi tehnologijami in istočasno proizvodnjo toplotne 
energije pri termoenergetskih objektih obstajajo možnosti za boljšo izrabo 
domačega premoga. Po letu 2007 ostaja velenjski premogovnik edini deja-
ven slovenski premogovnik z lastno podzemno odkopno metodo, vendar 
se po produktivnosti in ceni premoga ne more primerjati s površinskim 
pridobivanjem. Referenčna cena, ki naj bi zagotavljala konkurenčnost do-
mačega premoga, je znašala v letu 2002 2,80 EUR/GJ, v prihodnje pa naj 
bi padla na 2,65 EUR/GJ. Proizvodna cena v premogovniku Velenje je 
bila v letu 2002 pod referenčno (Žerdin 2002). Rudnik Trbovlje-Hrastnik 
dosega za svoj premog ceno 3,4 EUR/GJ (ReNEP 2004). 

Preglednica 3: Vrste slovenskega premoga in njihova kvaliteta. 

Vrsta premoga Kurilna vrednost 
(v MJ/kg) 

Vsebnost pepela 
(v %) 

Vsebnost žvepla 
(v %) 

Rjavi (za splošno 
porabo) 

21 2,44 

Energetski rjavi 11,7 30 2,52 

Lignit 10,4 18,5 1,43 
Vir: Žerdin 2002 

201 



Kazalci za obnovljive vire na območju raziskave 

Kazalci za kakovost zraka 

Največji znani in izmerjeni vir onesnaženja zraka v Šaleški dolini in tudi 
v Sloveniji je Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), ki je po izdelanem Katastru 
onesnaževanja zraka (Ramšak 1991) predstavljala 99 % onesnaževanja 
zraka v Šaleški dolini. Emisije žveplovega dioksida so bile in so, kljub 
izboljšanju, še vedno eden večjih problemov onesnaževanja zraka v Slo-
veniji (Rode, Šušteršič 1997, 320). 

V najbolj "onesnaženem" letu 1983 so prebivalci Šaleške doline "pre-
jeli" 124.000 ton SOz (Šterbenk in drugi 2000, 304). V letu 1990 je TEŠ 
v ozračje izpustila 93.000 ton tega onesnažila, kar je pomenilo 2.324 kg 
S0 2 na prebivalca Šaleške doline. Do leta 2001 se je vrednost petkrat 
zmanjšala - na 450 kg, a se že leto kasneje spet povečala na 557 kg SO2 

na prebivalca (BilTEŠ 2003). V letu 1990 je znašala povprečna evropska 
emisijska vrednost 57 kg na prebivalca. Slovenija jo je skoraj dvakrat 
presegala (101 kg) in se takrat uvrščala na 5. mesto v Evropi. Pred letom 
1991 je zrak s svojo kotlovnico onesnaževala tudi šoštanjska usnjarna, 
kasneje pa so jo priključili na toplovodno omrežje. 

Leta 1994 so zgradili napravo za razžveplanje dimnih plinov na IV. blo-
ku TEŠ (pline perejo s suspenzijo kalcita in vode), ki redno obratuje od 
konca maja 1995, tako da je bila emisija v letu 1995 že občutno manjša 
- 51.663 ton žveplovega dioksida, kar je skoraj polovico manj kot leta 
1991 (1.291 kg S0 2 na prebivalca). Na ostalih štirih blokih so zgradili adi-
tivni sistem razžveplanja, ki kalcit vpihava neposredno v kotle (Šterbenk 
in drugi 2000, 305). 

Leta 1990 so zrak v Šaleški dolini z dimnimi plini onesnaževale še ne-
katere manjše kotlovnice in individualna kurišča v naseljih, TEŠ pa je v 
zrak izpustila 12.000 ton dušikovih oksidov oz. 310 kg na prebivalca Ša-
leške doline (v letu 2001 še vedno 285 kg in po zadnjih podatkih za leto 
2002 spet 307 kg/preb.). Povprečna emisija tega onesnažila na prebivalca 
v Sloveniji je leta 1990 znašala 29 kg, v Evropi pa 37. 

Vrednost izpuščenega ogljikovega dioksida v Šaleški dolini je v letu 1990 
znašala 3.782.023 ton oz. 94.551 kg na prebivalca. Istega leta je bilo slo-
vensko povprečje 6800 kg, evropsko pa 9.216 kg na prebivalca. V letu 
1995 je bila vrednost za Šaleško dolino še vedno visoka - 89.548 kg na 
prebivalca (Šterbenk in drugi, 2000: 305). Leta 2002 so se emisije C02 po-
večale tako v Šaleški dolini kot v Sloveniji in tako velja še vedno visoka 
vrednost 96.795 kg/prebivalca v Šaleški dolini. 

Kazalci za kakovost površinskih vodnih virov na območju raziskave 

Zadnji podatki iz leta 2002 kažejo, da obremenjevanje glavne odvodne 
žile Pake v zgornjem toku ne presega samočistilnih in regeneracijskih 
sposobnosti vode. Za čistilno napravo v Šoštanju, ki le delno (35-45 %) 
prečisti odpadne vode, se zajeti vodni vzorci uvrščajo v IV. kakovostni 
razred. Razen edinega levega pritoka v spodnjem toku Pake, ki je občas-
no močno obremenjen zaradi kmetijske dejavnosti (II.-III. razred), je ugo-
tovljena kakovost vode v strugi ostalih pritokov I.- II. v zgornjem toku 
ter v II. kakovostnem razredu v spodnjem (Rošer D. in drugi, 2004). 



Velenjsko jezero je bilo zaradi neprimerne tehnologije odlaganja pepela 
kot ostanka uporabe premoga za proizvodnjo električne energije v TEŠ 
še v prvi polovici devetdesetih let močno onesnaženo (pH med 11 in 12) 
in brez živih organizmov. Po letu 1994 se je onesnaženje jezera in po-
sledično glavne dolinske odvodne žile Pake, kamor se izteka jezernica, 
prenehalo z izgradnjo zaprtega sistema odpepeljevanja. 

Danes je voda v Šaleških jezerih v dobrem kemijskem stanju, saj na 
osnovnem merilnem mestu nobena letna povprečna vrednost parametrov 
(kemijskih in bioloških) ni večja od mejne vrednosti. Tudi biološke anali-
ze so pokazale, da spada Škalsko jezero med evtrofna, Velenjsko in Druž-
mirsko jezero pa med zmerno evtrofna, kar pomeni biološko produktivna 
jezera (Ramšak 2003, 46). 

Kazalci onesnaženosti prsti 

Do sprememb na obdelovalnih površinah prihaja zaradi obremenjevanja 
okolja z emisijami in imisijami (termoenergetski objekti, industrija), zara-
di komunalnih odpadkov, gošč čistilnih naprav ter intenzivne pridelave 
hrane in krme ob nenadzorovani uporabi gnojil in kemičnih sredstev. Iz 
dimnikov TEŠ izhajajo v ozračje aerosoli, obogateni s slednimi elementi, 
ki sčasoma prehajajo v zgornje plasti tal in vegetacijsko odejo (Stropnik 
in drugi, 1994). 

Na podlagi zbranih podatkov v okviru projekta Vpliv težkih kovin na tla 
in rastline na kmetijskih površinah v Šaleški dolini, ki od leta 1999 po-
teka skladno s smernicami Nacionalnega programa varstva okolja, (Ur. 1. 
RS 83/99) ugotavljamo, da tla v Šaleški dolini glede na predpisane kritič-
ne imisijske vrednosti v splošnem niso onesnažena z anorganskimi spo-
jinami (težkimi kovinami). Vendar pa obstajajo posamezna onesnažena 
območja, kjer so presežene kritične imisijske vrednosti in območja, kjer je 
normalna rodovitnost tal že zmanjšana (presežene so opozorilne in mej-
ne imisijske vrednosti). Podatki kažejo, da je poleg zmanjšanja normalne 
rodovitnosti tal zmanjšan tudi rastni potencial oz. proizvodna sposobnost 
tal v Šaleški dolini ovirana zaradi zakisanosti tal (60 % lokacij ima reak-
cijo tal nižjo od pH 5,5) (Kugonič, Stropnik 2002, 157). 

Kazalci obnovljivih (tokovnih) naravnih virov 

• gozdne površine kot % od skupnih 

Ob primerjavi podatkov za 49-letno povojno obdobje (1951-1999) ugoto-
vimo, da proces ogozdovanja v preučevani pokrajinski strukturi poteka 
precej intenzivno, saj so se z gozdom pokriti deli razširili na 56,8 % 
obravnavanega območja (1=122) (Svetina in drugi 1999, 64). Podatek je 
ugoden s pokrajinsko-ekološkega vidika, saj obravnavano geografsko oko-
lje pridobiva na kakovosti ekosistemskih storitev, medtem ko se izgublja 
kulturna pestrost pokrajine. 

• odstotek poškodovanih iglavcev 

Spomladi leta 1985 so se pojavili veliko-površinski ožigi smrekovih goz-
dov, njihov sistematični popis pa je pokazal katastrofalne izsledke. Med 
najbolj prizadetimi so bila ravno severna in južna gozdna pobočja Ša-
leške doline. TEŠ je po odločbi Republiškega sanitarnega inšpektorata 
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v letu 1987 izdelala sanacijski program o zmanjšanju emisij S0 2 (Hrček 
1988). Tudi Velenjska občina je leta 1988 sprejela odlok o varstvu zraka, 
po izdelavi katastra onesnaževanja zraka (Ramšak 1991) pa sprejela še 
Sanacijski program na področju varstva zraka v občini Velenje (1992), 
ki je predvidel zmanjšanje emisij iz kotlovnic in naselij. Oba sanacijska 
programa sta že v veliki meri uresničena. Elektrarna je z razžveplalno 
napravo na IV. bloku zmanjšala emisije za več kot 40 % od vrednosti v 
začetku merjenja leta 1980. V okviru občinskega sanacijskega programa 
je bilo na toplovodno omrežje priključeno naselje Topolšica, vključno s 
kotlarno tamkajšnje bolnišnice. Veliko individualnih kurišč pa je namesto 
s premogom pričelo stanovanja ogrevati s kurilnim oljem (Šterbenk in 
drugi, 2000). 

Po primerjavi popisnih podatkov o poškodovanosti in osutosti dreves 
Gozdarskega inštituta v Ljubljani za obdobje 1995-2000 (Hočevar in 
drugi 2002) se stanje iglavcev v območni enoti (OE) Nazarje (Zavoda za 
gozdove RS), kamor se prištevajo tudi gozdne površine Šaleške doline, iz-
boljšuje. Na območju omenjene enote so popisni rezultati namreč pokaza-
li najbolj ugodno zdravstveno stanje gozdov v Sloveniji za leto 2000 (15,9 
% osutost, za poškodovano drevo pa je »potrebna« vrednost nad 26 %). 
Na preučevanem območju prevladuje iglast gozd s higiensko-zdravstveno, 
rekreacijsko, varovalno in klimatsko funkcijo, ki pa jih po izmerjenih po-
datkih očitno opravlja zelo dobro. Največje zasluge zato pa gozdarji pri-
pisujejo prav nameščenim razžveplalnim napravam na TEŠ. 

Socialni kazalci 

Gibanje števila prebivalstva 

V zadnjih dvajsetih letih se je število prebivalstva v občini Šoštanj zmanj-
šalo (prostorsko degradacijski pritiski premogovniško-energetske dejav-
nosti). Verjetno je bilo zato bivalno okolje preostalih dveh občin bolj 
privlačno in je število prebivalstva tam naraščalo (preglednica 4). Tudi 
na območju šoštanjske občine je prišlo do zgoščevanja poselitve (nado-
mestna zemljišča in bivalni objekti za rudarske oškodovance že izseljenih 
in potopljenih naselij, npr. Družmirje, Preloge), a indeks gibanja števila 
prebivalstva 2002/1981 ostaja negativen. 

Preglednica 4: Gibanje števila prebivalcev v občinah Šaleške doline v letih 1981-2002. 

Občina 1979 1981 1991 1998 2002 I 2002/1981 

Velenje 25.997 27.737 32.250 31.547 33.331 128,2 

Šmartno 
ob Paki 2.442 2.455 2.696 2.842 2.909 119,1 

Šoštanj 8.628 8.515 8.266 8.051 8.215 96,5 

Vir: Informacije, 1998; Statistični urad Republike Slovenije 
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Gostota prebivalstva (št prebivalcev/km2] 

Najbolj razpršeno poseljeni so prebivalci občine Šoštanj (85,9 preb./km2). 
Po razloženosti in razpršenosti poselitve sledi občina Šmartno ob Paki, 
kjer v povprečju živi 163 prebivalcev na km2. Najgosteje je poseljena 
mestna občina Velenje, kjer so se zaradi intenzivnega razvoja premo-
govništva in industrije v Šaleški dolini v letih od 1960-1972 množično 
naseljevali ekonomski migranti; konec osemdesetih pa se je ustavil tudi 
priseljevanje iz (po letu 1994) sosednjega občinskega središča Šoštanj, 
kjer je bila zaradi podzemnega odkopa načrtovana ojezeritev precejšnjega 
dela mestnega območja. Iz istega razloga postane v tistem obdobju imi-
gracijsko privlačna tudi občina Šmartno ob Paki. 

Preglednica 5: Gostota prebivalstva v občinah Šaleške doline leta 2002. 

Občina Število prebivalcev 
1. 2002 Površina Gostota 

Velenje 33.331 83,50 399,2 

Šmartno ob Paki 2.909 17,84 163,1 

Šoštanj 8.215 95,58 85,9 

Vir: Informacije, 1998; Statistični urad Republike Slovenije 

Delež prebivalstva v urbanih predelih 

Najbolj urbanizirane (strnjeno pozidane) površine obravnavanega geo-
grafskega območja predstavlja občinsko središče mestne občine Velenje 
(80,23 % prebivalstva občine živi v mestu Velenje). V mestnem naselju 
Šoštanj, kjer je tudi precej prisoten strnjeni tip individualne in blokovne 
gradnje, znaša delež prebivalcev, ki naseljujejo ta območja 33,71% . 

Preglednica 6: Deleži urbanega prebivalstva v mestnih naseljih preučevanega območja leta 
2002. 

Naselje Število prebivalcev 
v občini 2002 

Št. prebivalcev v 
naselju 

Delež urbanega 
prebivalstva 

Velenje 33.331 26.742 80,23 

Šmartno ob Paki 2.909 594 20,41 

Šoštanj 8.215 2.769 33,71 

Vir: Informacije, 1998; Statistični urad Republike Slovenije 

Možnosti prihodnje sonaravne in trajnostne rabe razvojnih (pokrajin-
skih) virov Šaleške doline s pokrajinsko-ekološkega vidika so polpretekli 
družbeni procesi v bivalnem in delovnem okolju Šaleške doline deloma 
že omejili njene razvojne vire, predvsem kmetijske, poselitvene in suro-
vine. Na podlagi količinskih vrednosti, ki smo jih s kazalci pridobili za 
posamezno področje in raziskane pokrajinske vire, smo v opisni (kvalita-
tivni) obliki povzeli naše ugotovitve o stanju razvojnih virov za Šaleško 
dolino. 
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Preglednica 7: Stanje* razvojnih (pokrajinskih) virov v Šaleški dolini kot posledica dose-
danjega krčenja in rabe lignitnih zalog) ter možnosti njihove sonaravne in trajnostne rabe. 

Razvojni vir Stanje Možnosti sonaravne in 
trajnostne rabe 

Neobnovljivi naravni vir 
- lignit 3 3 

Obnovljivi naravni viri 
(voda, zrak, gozd) 4 4 

Poselitveni 4 

Poselitveni 2 3 

Zemljiški (kmetijske 
površine) 1 2 

Gospodarski 4 3 

Turistično-rekreativni 4 4 

Infrastrukturni 3 3 

1 = popolnoma razvrednoten 
vir z malo možnosti trajnostne 
rabe, potreben najstrožji režim 
varovanja vira 

2 = kljub deloma 
razvrednotenemu viru so 
možnosti trajnostne rabe, vendar 
so potrebni strogi ukrepi pred 
dodatnim razvrednotenjem 

3 = malo razvrednoten vir, še 
precej možnosti trajnostne rabe 

4 = popolnoma ohranjen in 
zelo razpoložljiv pokrajinski vir 
z mnogo možnostmi trajnostne 
rabe 

*Ponekod je primernejši izraz za stanje pokrajinskih virov razpoložljiv, kajti razvrednotenje prvotne pokra-
jinske strukture zaradi podzemnega rudarjenja je v pokrajino prineslo novo obliko ekološkega pokrajinskega 
potenciala, tj. jezerske površine, ki so tako z okoljskega kot z gospodarskega vidika ugoden (obnovljiv) naravni 
pokrajinski vir, ki ponuja nove možnosti sonaravne in trajnostne uporabe. 

Naravni razvojni viri so še dokaj ohranjeni, saj se obnovljivi viri (pred-
vsem vodne in gozdne površine) širijo, po končanem krčenju lignitnih 
zalog na obstoječi način podzemnega odkopa (predvidoma do leta 2025) 
pa bo pod površjem ostalo še več kot polovica raziskanih in ugotovljenih 
zalog neobnovljivih naravnih virov. 

Po Šterbenku (1999, 63) se je od vseh poskusov obogatitve lignita Velenj-
ske premogovne kadunje doslej najbolj obnesla pretvorba v električno 
energijo. Šoštanjska termoelektrarna stoji v neposredni bližini pridobi-
valnega prostora Premogovnika Velenje, s tem pa je pretovarjanje lignita 
najkrajše in najcenejše. 

Z zahtevkom za koncesijo o pridobivanju premoga v Šaleški dolini (21. 
01. 2002) so v Premogovniku Velenje začasno skrčili pridobivalni prostor 
in opustili načrt iz srede 80-ih o odkopu lignita v zahodnem delu Šale-
ške doline, kjer zato pod površjem ostaja skoraj 210 mio ton premoga, 
zaloge prihodnjim generacijam. Glede na ta podatek lahko sklenemo, da 
je dosedanji razvoj deloma le upošteval sonaravno in trajnostno načelo 
medgeneracijske pravičnosti. 

1 = močno razvrednoten 

2 = deloma razvrednoten 

3 = razpoložljiv 

4 = precej razpoložljiv 



Trenutno so tehnologije ujetja, skladiščenja in uporabe C02 še premalo 
izpopolnjene, glavne omejitve v svetu (pa tudi pri nas) pa povezane z 
velikimi investicijskimi in operativnimi stroški. Prav tako so aktualni eko-
nomski izračuni neugodni, raziskave in poskusi za možnost podzemnega 
uplinjanja premoga (PUP) pa že opravljeni (pri testnih uplinjanjih se je 
velenjski lignit izkazal za primernega (Zapušek 2003). Poskusno je bilo 
opravljeno tudi večletno hkratno podzemno odkopavanje z zapolnjevan-
jem praznih jamskih prostorov. Obe tehnološki varianti sta zaradi velikih 
lignitnih zalog potencialno zelo pomembni, saj omogočata okolju in pro-
storu bolj primerno (sonaravno) istočasno rabo pokrajinskih virov. Po 
Zapuškovi (2003) je pred komercialno aplikacijo proizvodnje električne 
energije ali kemikalij zaradi vplivov pri procesu PUP (kakovost podzem-
nih vod, posedanje površja, onesnaževanje zraka) potrebno narediti nji-
hovo celostno oceno. 

Na podlagi s kazalci prikazanega stanja in razmer na gospodarskem, 
okoljskem in socialnem področju v zvezi z obravnavanimi neobnovljivi-
mi naravnimi viri v Šaleški dolini, lahko s sonaravnega in trajnostnega 
vidika bodočega regionalnega razvoja izdvojimo določene prednosti in 
slabosti regije. 

Kljub slovesu enega najmočneje onesnaženih območij v Sloveniji, je 
močno razvrednotena prvotno agrarna pokrajina že precej spremenila 
tudi svoj drugotni izgled. Od popolnoma degradiranih površin (ugrezanje 
in izginjanje površinskih pokrajinskih virov, preseljevanje ljudi), ki jih je 
zalila voda, so nastale velike jezerske površine. Sprva so dajale negativen 
vtis skupaj z odlagališčem pepela in drugimi oblikami onesnaženja prsti, 
zraka ter vodotokov. Kasneje pa je izkoriščanju neobnovljivih virov ter 
sprotni sanaciji tistih degradiranih pokrajinskih virov, kjer je bilo možno, 
sledila sprememba namembnosti površin. Nekdaj pejsažno moteč dejavnik 
rabe zalog fosilnih virov je v prostor vnesel novo pokrajinsko podobo 
drugačne kakovosti. Nekdanjo pretežno kmetijsko zemljiško strukturo ter 
poselitvene vire na podeželju so nadomestile površine, namenjene gospo-
darskim in obnovljivim naravnim virom ter turistično-rekreativnim pokra-
jinskim virom, katerim lokacija, odmaknjena od zgoščeno nameščenih 
poselitvenih, prebivalstvenih, gospodarskih in infrastrukturnih virov, več 
kot ustreza, in tako nudi idealne pogoje za njen prihodnji razvoj. 

Preglednica 8: Povojno gibanje števila zaposlenih v premogovniku in TE Šoštanj v letih 
1957-2004. 

Podjetje 1957 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 
Indeks 

2004/ 

1990 

TEŠ 185 257 388 409 536 716 725 746 663 618 581 77,8 

PV 2250 2582 3918 3503 3747 4977 5397 5072 4007 2798 2128 41,9 

Vir; podatki kadrovskih služb PV in TEŠ 
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Ekonomski kazalec življenjske dobe zagotovljenih energetskih zalog in 
letne proizvodnje električne energije kaže, da je kljub načrtnemu zmanj-
ševanju števila zaposlenih v premogovniški in energetski dejavnosti Šale-
ške doline po letu 1990 (prestrukturiranje podjetja, predčasna upokojitev, 
prezaposlovanje v druge dejavnosti) (Ipv 2004/1990 = 41,9 ) (ITEŠ 2004/1990 
= 77,8), predviden odkop premoga v naslednjih desetih letih (2005-2015) 
okrog 4 mio ton letno, namenjen pa izključno za proizvodnjo električne 
in toplotne energije v TE Šoštanj. Za leto 2003 je bil predviden letni 
odkop 3,75 mio ton lignita, zaradi poletnega sušnega obdobja pa so ga 
povečali na 4,2 mio ton. Podatek poudarja izjemno pomembno lastnost 
premogovniško-energetske dejavnosti v Šaleški dolini - prilagodljivost v 
primerjavi z rabo obnovljivih virov, ki so občutljivi na naravno neugodne 
razmere kot je pomanjkanje padavin. 

Monostrukturnosti delovnih mest v Šaleški dolini je velika glede na slo-
venske razmere, podpovprečen je delež zaposlenih v storitvenih dejavno-
stih, podobno neugoden pa je tudi delež registriranih brezposelnih oseb, 
ki v MO Velenje presega slovensko povprečje. 

Povojno obdobje hitre industrializacije in urbanizacije je močno vplivalo 
na stanje okoljskih virov, ki je bilo konec osemdesetih že katastrofalno: 
površinske vode brez živih organizmov, presežene mejne in ponekod tudi 
kritične koncentracije parametrov zračnih onesnažil, analize pa kažejo tudi 
na spremenjeno strukturo prsti oz. zmanjšano rodovitnost. Desetletje aktiv-
nih sanacijskih ukrepov (zaprti sistem industrijskih vod, odžvepljevalne na-
prave za pline) je ob prelomu tisočletja že prineslo pozitivne spremembe in 
obnavljanje samočistilnih sposobnosti virov okolja, katere lahko označimo 
kot preusmeritev na sled sonaravnim in trajnostnim načelom. 

Fotografija 1: Izkoriščanju neobnovljivih virov podrejena razporeditev poselitve (razmestitev 
v dnu Šaleške doline. (Foto. E. Šterbenk) 
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Preglednica 9: Nekatere značilnosti razvojnih (pokrajinskih) virov Šaleške doline z vidika 
sonaravnih in trajnostnih razvojnih možnosti. 

Področje/ 
Kazalci 

Stanje razvojnih (pokrajinskih) virov 

Ekonomski • Kljub vprašljivi ekonomičnosti uporabe lignita le-ta zagotavlja 
zanesljivost oskrbe z električno energijo državnega pomena, sočasno 
pa se proizvaja tudi toplotna energija (kogeneracija). 
• Izrazita usmerjenost aktivnega prebivalstva v sekundarni sektor 
zaposlovanja, podpovprečen delež zaposlenih v storitvenih 
dejavnostih. 
• Neugoden (nadpovprečen) delež registriranih brezposelnih oseb v 
MO Velenje. 

Okoljski • Slaba kvaliteta (in zato nekonkurenčna cena) obravnavanih 
neobnovljivih lignitnih zalog. 
• Kljub razžveplalnim napravam še vedno visoke vrednosti v deležu 
onesnažila na prebivalca Šaleške doline; visoke tudi vrednosti ostalih 
izpuščenih onesnažil (C02, NOJ. 
• Med vodnimi viri so bile jezerske površine uspešno sanirane, nujno 
potrebna je dograditev CČN, ki močno obremenjuje glavni vodotok 
Pako. 
• V splošnem prsti niso onesnažene z anorganskimi spojinami, 
obstajajo pa posamezna prekomerno onesnažena območja z 
zmanjšano rodovitnostjo ter proizvodno sposobnostjo prsti. 
• Povečevanje gozdnih površin in izboljšano stanje šaleških gozdov 
povečujeta pokrajinsko-ekološki potencial (ekosistemske storitve) 
obravnavanega območja. 

Socialni • Po načelu šibke sonaravnosti dopustno prerazporejanje 
prebivalstvenih in poselitvenih virov znotraj obravnavanega 
geografskega območja zaradi degradacijskih pritiskov premogovniško-
energetske dejavnosti. 

Soc ia lni kazalec gostote prebivalstva je n a j m a n j " s o n a r a v e n " v občini 
Šoštanj , ki je najbol j razpršeno posel jena. Ver jetno pa je podatek zaradi 
negativnega indeksa gibanja števila prebivalstva v zadnj ih dvajsetih le-
tih pre jšn jega t isočlet ja m a n j zaskrbl jujoč. Nizek (33,7 %) v primerjavi 
s središčem M O Velenje (80,2 %) je tudi delež urbanega prebivalstva v 
šoštanjski občini . 
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Sklep 

S spreminjanjem površinskih pokrajinskih virov zaradi krčenja podzem-
nih naravnih virov se hkrati pridobiva nova energija, ki jo intenzivno 
uporabljamo in se pri tem očitno ne želimo ustaviti. Spremembe, ki jih 
povzročamo v okolju, bodo trajno zaznamovale človeka, okolje pa le za-
časno. 

Ali je vredno okolje tako spreminjati, kot smo ga že in kot načrtujemo, 
da ga bomo še? Mogoče smemo razmišljati tudi o tem, da se narava sama 
spreminja, in s svojimi orodji (navsezadnje pa smo tudi mi eno izmed 
njih) mnogo bolj posega sama vase, kot pa se bo nam kadarkoli posrečilo 
- ima mnogo več časa kot mi, ni obremenjena sama s sabo, tako kot mi, 
njen cilj je pot - pot razvoja, naš cilj pa je razvoj - četudi trajnostni raz-
voj - pa vendar, razvoj za vsako ceno. 

Ker, če je narava prebolela na primer pojav in izumrtje dinozavrov, bo 
prebolela tudi pojav in izumrtje človeka; če nas in še koga in še kaj 
spraži sonce skozi ozonsko luknjo ali prizadene "dan pojutrišnjem", bo 
to za naravo, za okolje, za Zemljo le kratek, mogoče niti ne tako zelo 
lep spomin in nič več - ostala pa bo njena pot razvoja (evolucije), ki je 
njen cilj. 

S svojim ustvarjalno - razdiralnim pristopom smo že in še bomo, tudi 
na področju izrabe neobnovljivih naravnih virov, prispevali k spremem-
bam v okolju - bolj kot se tega zavedamo, bolj "sustainable" se lahko 
počutimo. 

Zveni lepo, če rečemo sonaravno, vendar ne gre za to; kakorkoli že, gre 
izključno za nas, saj sledimo le svojemu sebičnemu cilju, da bi nam v 
okolju, v katerem živimo, bilo znosno - naravi prijazno se hočemo obna-
šati zato, da bi se ne zadušili v lastnih odpadkih - to ni naravi prijazno, 
temveč le človeku po meri. 
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Povzetek 

Šaleška dolina se zaradi dosedanje prednostne usmeritve v energetiko in industri-
jo uvršča med neizrazita turistična območja. Turizem se je razvijal le v nekaterih 
lokalnih okoljih (Topolšica, Velenje...), ni pa postal ena izmed pomembnejših 
gospodarskih dejavnosti območja. Da bi ugotovili, kakšne so možnosti za na-
daljnji turistični razvoj, so na ERICu Velenje s pomočjo večine tistih, ki aktivno 
sodelujejo pri razvijanju turistične ponudbe v Šaleški dolini, pripravili SWOT 
analizo predpostavke: Šaleška dolina kot turistično območje. Glavni razvojni turi-
stični potencial (prednosti in priložnosti) Šaleške doline so jezera, oziroma vodni 
kompleksi (v zdravilišču Topolšica oziroma načrtovani v Turistično rekreacijskem 
centru Jezero) ter turizem povezan s prireditvami oziroma obiskovanjem naravne 
in kulturne dediščine. Negativni dejavniki, ki omejujejo razvoj turizma, so pred-
vsem slaba povezanost raznih turističnih ponudnikov in zaradi tega neusklajenost 
turistične ponudbe. Obstaja tudi nevarnost, ki izhaja iz še vedno obremenjenega 
okolja in lahko predstavlja resno grožnjo načrtom turističnega razvoja. 

Ključne besede: Šaleška dolina, turizem, rekreacija, SWOT analiza, jezera 
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Abstract 

Some possibilities and limitations for development of tourism 
in the Šalek Valley 
The Šalek Valley is not placed among outstanding Slovenian tourist regions due 
to so far existing energetic and industrial orientation of the area. Tourism has 
been developed only in some spots (Topolšica, Velenje) and it has been not rec-
ognized as one of the important economic activities. A SWOT analyse of supposi-
tion: Šalek Valley - tourist area, was carried out at ERICo Velenje institute. The 
main performers of tourist activities in the Šalek Valley took part at the workshop 
for defining possibilities for further tourist development in the region. Šalek lakes 
and other water sport facilities (Thermae Topolšica, planed water city in Velenje) 
as well as facilities and activities connected to tourism (different events and 
visiting of objects of natural and cultural heritage) were recognized as a main 
potential for tourist development. Limitation factors for tourist development were 
also discussed. Insufficient cooperation among different performers of tourist 
activities and unadjusted tourist offer were found for the main weaknesses. Still 
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partly damaged environment could represent a serious threat for further tourist 
development of the Šalek Valley. 

Key words: Šalek Valley, tourism, recreation, SWOT analyse, lakes 

Uvod 

Prodaja turističnih storitev v Šaleški dolini ne predstavlja večjega deleža 
dohodka v tem okolju, nedvomno pa bo trženje rekreacijskih in turističnih 
uslug vedno pomembnejše, predvsem zaradi ustvarjanja novih delovnih 
mest. Če je pred desetletjem ali dvema turizem v Šaleški dolini veljal še 
za sanjarjenje, postaja danes vsakodnevna realnost. Zaenkrat v Velenju še 
ne morejo pričakovati klasičnega stacionarnega turizma, se pa vedno bolj 
kažejo možnosti za tako imenovani okoljski turizem. Zaradi energetike in 
industrije spremenjena in sanirana pokrajina je že sama po sebi vredna 
ogleda. Turistična privlačnost se veča z Muzejem premogovništva, Mu-
zejem na Velenjskem gradu, Turistično rekreacijskim centrom Jezero ter 
kulturnimi in športnimi prireditvami in tudi okoljsko vzgojo na Inštitutu 
za ekološke raziskave ERICo Velenje. Ob obisku navedenih ustanov in do-
godkov obiskovalci spoznajo še druge zanimivosti Šaleške doline. 

Fotografija 1: Na ERICu so v letu 2004 z okoljsko sanacijo Šaleške doline seznanili skoraj 
10.000 obiskovalcev, predvsem osnovno in srednješolcev. (Foto: E. Šterbenk) 
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Pestrost pokrajine, termalna voda, intenzivne spremembe v bližnji pre-
teklosti, zanimivi naravni in kulturni spomeniki ter razvita športna in 
rekreacijska infrastruktura so le nekatere sestavine in poteze Šaleške do-
line, ki omogočajo njeno turistično rabo. Toda za uspešno trženje je po-
treben organiziran in strokoven pristop ob dobro pripravljenih podlagah. 
Vedeti je potrebno, kaj lahko poleg termalnega in poslovnega turizma, 
različnih zgodovinskih zanimivosti ter jezer in rekreacijskega območja na 
njihovih bregovih ponudijo, kakšne so zmogljivosti okolja za posamezne 
panoge. Upoštevati morajo še okoljske omejitve in rekreacijske navade 
prebivalstva ožje in širše okolice ter gostov, ki že obiskujejo rekreacijske 
in turistične centre. 

SWOT analiza turizma v Šaleški dolini 

V letu 2004 je bila izdelana raziskovalna naloga »Razvojni načrt turizma 
in rekreacije v Šaleški dolini in spodnjem toku Pake - 2. faza« (Pavšek, 
2004). S predstavniki TlC-a (turistično informacijskega centra), lastnikov 
penzionov in gostinskih lokalov, gospodarske in obrtne zbornice, turistič-
nih in športnih društev ter ostale zainteresirane javnosti je bila oprav-
ljena SWOT analiza turizma v Šaleški dolini. Delo je bilo organizirano 
v obliki delavnic, kjer so vsi udeleženci aktivno sodelovali s svojim zna-
njem, izkušnjami in predlogi pri analizi teze: Šaleška dolina kot turistično 
območje. V tabeli so navedeni skupni rezultati, do katerih so prišli, ko so 
vse glavne ugotovitve združili in jih točkovali po pomembnosti. 

Tabela 1: SWOT analiza turizma za območje Šaleške doline 

PREDNOSTI SLABOSTI 

vodne površine 
zdraviliški turizem 
prireditve 
naravna in kulturna dediščina 
urejenost naselij 
turistična organiziranost 
športno rekreacijske površine 
prostorski potencial 
kadri-ljudje 
muzejska ponudba 

slaba turistična povezanost 
prometna povezanost 
nerazvit kmečki turizem 
slab imidž 
birokracija 
nedokončana ekološka sanacija 
neurejene kolesarske poti 
propadajoči gradovi 
premalo aktivnosti na jezerih 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

jezera 
izgradnja vodnega kompleksa 
specialne vrste turizma 
smučišče Šalek 
nova delovna mesta 
vinska cesta Šentilj 
organizirana promocija 
Stari jašek 
podjetniški izziv 
okolica, vključena v mesto 
mestna arhitektura 

obremenjenost okolja 
neusklajenost ponudbe in prireditev 
vloga politike 
samozadostnost 
nedokončana ekološka sanacija 
nezainteresiranost gospodarstva 
nezainteresiranost kadrov 

Po ugotovitvah večine so glavni razvojni turistični potencial (prednosti in 
priložnosti) Šaleške doline jezera, oziroma vodni kompleksi (v zdravilišču 
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Topolšica in načrtovani v TRC Jezero) ter turizem povezan s prireditvami 
oziroma obiskovanjem naravne in kulturne dediščine. Negativni dejav-
niki, ki omejujejo razvoj turizma so predvsem slaba povezanost raznih 
turističnih ponudnikov in zaradi tega neusklajena turistična ponudba. 
Obstaja tudi nevarnost, ki izhaja iz še vedno obremenjenega okolja in 
lahko predstavlja resno grožnjo načrtom turističnega razvoja. 

Po mnenju udeležencev je najbolj privlačna turistična znamenitost v Ša-
leški dolini Muzej premogovništva, ki ga tudi obišče največ obiskovalcev. 
Med zanimivejšimi so tudi Velenjski grad in Šaleška jezera. 

Nekatere razvojne prednosti 

Vodne površine - jezera 

Jezerska pokrajina je za rekreacijo in turizem ena najbolj privlačnih po-
krajinskih enot. V Sloveniji je kljub veliki vodnatosti le malo primernih 
jezer za takšne oblike človekove dejavnosti. Večina slovenskih jezer je na-
stala zaradi zajezitve rek (akumulacijska jezera) oziroma z izgradnjo za-
drževalnikov (večnamenska jezera). Vsa jezera v Šaleški dolini so nastala 
kot posledica podzemnega izkopavanja lignita. S trenutno površino okoli 
220 ha spadajo med večja v Sloveniji. Največje izmed njih je Velenjsko, 
ki je po površini in prostornini podobno Blejskemu. Družmirsko jezero je 
drugo po površini in je najglobje (81 m) jezero v Sloveniji. Zaradi izko-
pavanja lignita se bo od vseh še najbolj povečalo. Najstarejše je Škalsko 
jezero, kjer so bregovi že popolnoma umirjeni in se ne bo več povečeva-
lo. Šaleška jezera so v Sloveniji še zelo slabo poznana, nudijo pa izvrstne 
pogoje za razvoj različnih oblik rekreacije. Relativno čista voda, poleti 
dovolj topla za kopanje, bo vedno bolj zanimiva. Vodne površine nudijo 
velike možnosti za čolnarjenje in deskanje. Največ turistično rekreacijskih 
objektov je na bregovih Velenjskega in Škalskega jezera, medtem ko na 
bregu Družmirskega jezera, razen Ribiške koče, ni drugih tovrstnih objek-
tov. Jezera so najbolj zanimiva za prebivalce Šaleške doline. S primerno 
urejenostjo, pestro ponudbo in svojo okolico pa bi postala privlačna tudi 
za ljudi iz ostale Slovenije. Vsi načrti, ki se pripravljajo, poskušajo upošte-
vati, da bi intenzivne rekreacijsko-turistične dejavnosti razvijali le na eni 
tretjini bregov, preostale bregove pa bi pustili nedotaknjene, kar bi naravi 
omogočalo, da opravlja samočistilno funkcijo. Jezera so namreč občutljivi 
organizmi, občasno že sedaj prihaja do »cvetenja« oziroma evtrofikacije 
jezer, kar je verjetno posledica neuravnovešene prehrambene verige, pre-
obilnega dotoka hranil iz neposrednega zaledja jezer ter neugodnih vre-
menskih razmer (Šterbenk, Rošer Drev, 1997; Ramšak, 2004). 

Tabela 2: Osnovno podatki o jezerih v Šaleški dolini 

Jezero Površina Obseg Maks. 
globina 

Volumen Maks. 
diagonala 

Velenjsko 141 ha 5000 m 55 m 30,8 mio m3 1700 m 

Družmirsko 65 ha 3800 m 82 m 16,1 mio m3 1300 m 

Škalsko 17 ha 2200 m 19 m 1,0 mio m3 750 m 

Vir: Jamomerstvo Premogovnika Velenje, 2005, 2006 
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Fotografija 2: V Družmirskem jezeru gladina vode zaradi črpanja v Termoelektrarno 
Šoštanj lahko niha do štiri metre. Zato bo potrebno morebitne turistično rekreacijske 
objekte ob vodi prilagoditi tem razmeram. (Foto: E. Šterbenk) 

Termalna voda 

Terme Topolšica so edino tovrstno zdravilišče v Šaleški dolini. Naravna 
zdravilna faktorja sta oligomineralna termalna voda in blaga srednjegor-
ska klima. Voda termalnega vrelca (32 stopinj Celzija) je primerna za 
zdravljenje bolezni hrbtenice in sklepov, stanj po poškodbah, post ope-
rativnih stanj na gibalih, bolezni dihal in lažjih oblik kroničnih obolenj 
srca ter ožilja. V zadnjem času se je z intenzivnejšim razvojem (prizidek 
k hotelu, nove vodne površine) povečal tudi obisk tako stacionarnih kot 
tudi dnevnih kopalnih gostov. Vsega skupaj imajo 1.760 kvadratnih me-
trov vodnih površin in 10.000 kvadratnih metrov površin namenjenih za 
sončenje ter gostinsko ponudbo. 

Naravna in kulturna dediščina 

Večina naravnih znamenitosti je tudi turistično ali rekreacijsko privlač-
nih. V okviru raziskovalne naloge » Razvojni načrt turizma in rekreacije 
v Šaleški dolini« (Pavšek, 2003) so analizirali naravne znamenitosti glede 
na kriterije zunanje doživljajske vrednosti, študijske in poučno vzgojne 
vrednosti, primernosti za rekreacijo v zelenju, primernost za razne oblike 
rekreacije, notranje vrednosti, naravoslovne redkosti, izjemnosti, zdravil-
ne vrednosti in bližine kulturnega spomenika. Raziskava je pokazala, da 
je na območju Šaleške doline ali v njeni neposredni bližini kar nekaj jam, 
slapov in sotesk, ki so zanimivi ter se lahko štejejo med naravno dedišči-
no ali naravne znamenitosti (Soteski Hude luknje in Pekla, Arnejcev slap, 
Velunja peč, Vranja peč, trilistna valdštajnija, Hlišev dren, premogovniške 
ugreznine v Škalah). Vendar glede na izbrane kriterije zelo privlačnih 

2 6 



naravnih znamenitosti ni, v drugo kategorijo (med srednje privlačne) so 
se uvrstile jame v Hudi luknji, Gora Oljka, Sv. Jakec in Sv. Križ. Vredno-
tenje naravnih znamenitosti je pokazalo, da je v Šaleški dolini kar nekaj 
naravnih znamenitosti, vendar je le malo takih, ki bi imele večji turistični 
pomen in bi bile posebej urejene za obisk. Z ureditvijo pešpoti, kažipotov 
in vključitvijo v širšo ponudbo nekega kraja pa lahko postanejo pomemb-
nejše turistične točke. 

V okviru raziskovalne naloge »Razvojni načrt turizma in rekreacije v 
Šaleški dolini« (Pavšek, 2003) so večino kulturne znamenitosti v Šaleški 
dolini združili v več skupin, ki jih je mogoče ovrednotiti z enakimi kri-
teriji. Določili so naslednje skupine: arheološki spomeniki, umetnostno 
zgodovinski in arhitekturni spomeniki (gradovi, sakralni spomeniki, meš-
čanska arhitektura, javni spomeniki in vodnjaki), urbanistični, etnološki 
in tehniški spomeniki. V drugi fazi so bili izbrani kriteriji za ugotavljanje 
turističnega pomena kulturnih spomenikov. To so privlačnost lege, ureje-
nost okolice, stanje, v katerem je spomenik, velikost, razsežnost in oblika 
spomenika, dostopnost in prirejenost za obisk javnosti oz. turistov in pri-
čevalna vrednost. 

Največ kulturnih spomenikov leži v večjih naseljih (Velenje, Šoštanj) in 
severnem obrobju Šaleške doline (npr. okolica Zavodenj). Le cerkve in 
gradovi so bolj enakomerno razporejeni po vsej dolini. Najbolj privlačen 
med gradovi je Velenjski grad, ki je najbolj urejen, ima muzejsko zbir-
ko, leži na razgledni, markantni legi in je v celoti obnovljen. Spada v 
1. kategorijo, to je med zelo privlačne kulturne znamenitosti. Vsi ostali 
gradovi so se uvrstili v 3. kategorijo, med manj privlačne kulturne zna-
menitosti. Med primerki meščanske arhitekture so na eni strani primeri 
staro meščanske arhitekture (Vila Herberstein,Vila Bianca...), na drugi pa 
primeri arhitekture moderne (mestno središče Velenja). Najbolj privlačne 
stavbe za turistični ogled so v Velenju Vila Herberstein, Hotel Paka in 
stavba mestne občine ter Kajuhov dom v Šoštanju. Najmanj točk je zara-
di propadanja in prekinjene obnove dobila Vila Bianca. Najprivlačnejša 
cerkvena objekta v Šaleški dolini za turistični obisk sta romarska cerkev 
Sv. Križ in farna cerkev Sv. Martina v Velenju, od koder je lep razgled, 
iz prve po vsej Šaleški dolini in širše, iz druge pa na Velenje. Sploh so 
za turistični obisk bolj zanimive cerkve na dobro razglednih točkah, če 
niso seveda bogato okrašene s freskami in kipi. Kavčnikova domačija, 
spremenjena v muzej, je najpomembnejši etnološki kulturno zgodovinski 
spomenik v Šaleški dolini. Med najbolj privlačne spomenike kulturne de-
diščine uvrščamo tudi Muzej premogovništva, ki so ga leta 1999 uredili v 
delu Velenjskega premogovnika. V kratkem času je postal glavna turistič-
na atrakcija Šaleške doline, kar potrjuje preko 31.000 obiskovalcev v letu 
2002. Poleg Muzeja stoji stavba Stare elektrarne, ki bi z delno ureditvijo 
prav tako lahko postala turistična zanimivost. 

Število nočitev v Šaleški dolini kot potencial za večji obisk ostale 
turistične ponudbe 

V Velenju največ gostov prenoči v Hotelu Paka, nekaj pa tudi v Vili Her-
berstein in v manjših penzionih. Skupno število ležišč v občini Velenje 
je po podatkih SURSa 144, razporejena so v 73 sobah. Leta 2002 jih je 
obiskalo 6.927 turistov (od tega 5.135 tujih), ki so skupaj prenočili 12.774-



krat (od tega tujci 10.323 krat]. Povprečna dolžina bivanje se krajša in je 
bila 1,8 dni (tujci 2,0 dni). Največ gostov prihaja zaradi obiska seminarjev 
in konferenc, drugi najpomembnejši segment pa predstavljajo poslovni 
gostje, ki so v veliki večini tujci. Čas bivanja posameznega gosta je zelo 
kratek, v povprečju le dva dni, sezonsko obstajata dva vrhunca, jesenski 
in pomladanski, ko je največ seminarjev in največ poslovnih gostov. Zase-
denost prenočišč je v sezoni med tednom (od ponedeljka do petka) vedno 
med 80 % in 100 %, zaradi slabše zasedenosti med vikendi in poleti pa je 
povprečna zasedenost okoli 65 %. Velenje obiskujejo predvsem poslovni 
gostje moškega spola, ki imajo običajno zelo natrpan urnik in se zadrži-
jo le krajši čas. Zaradi tega v tem segmentu v Šaleški dolini ne morejo 
pričakovati večjega števila obiskovalcev okoliških naravnih in kulturnih 
znamenitosti ter rekreacijsko-turističnih objektov. 

Poleg Velenja so v Šaleški dolini namestitvene kapacitete še v Topolšici, 
kjer večina gostov obišče terme, ki so sodobno središče za sprostitev 
in rekreacijo. Glavni poudarek je namenjen uporabi termalne vode za 
zdravljenje. Začetki turizma segajo že v 19. stoletje, večji razvoj pa se je 
začel z izgradnjo hotela Vesna leta 1984. Od leta 1994 je število gostov 
nihalo med 9.000 in 17.000 letno. Velik skok je obisk dosegel v zadnjem 
času, saj je leta 2002 17.634 gostov ustvarilo preko 100.000 nočitev. Tuji 
gosti (6.537) so ustvarili preko 41.000 nočitev. Topolšico obiskujejo pred-
vsem starejši gostje obeh spolov, ki iščejo počitek, zdravstvene storitve in 
rekreacijo. Ker ostajajo v povprečju okoli enega tedna, imajo dovolj časa 
tudi za obisk okoliških znamenitosti. V tem segmentu se lahko pričakuje 
večje število obiskovalcev kulturnih kot tudi naravnih znamenitostih in 
turistično-rekreacijskih objektov v Šaleški dolini. 

V Velenju in Topolšici, ki ležita znotraj Šaleške doline ter v bližnjih nase-
ljih Dobrni in Mozirju je v letu 2002 bivalo preko 38.000 turistov (15.305 
tujih), ki so ustvarili 172.191 nočitev (tuji 62.080). Na voljo jim je bilo 
1.039 ležišč v 525 sobah. 

Fotografija 3: Z izgradnjo prizidka k Hotelu Vesna in novega vodnega parka Zora je postala 
Topolšica zanimivejša tako za večdnevne kot tudi za enodnevne obiskovalce. (Foto: Tekavc) 



Tabela 3: Število turistov in njihove prenočitve v bližnjih krajih leta 2002 

Kraj Nastanitvene 
zmogljivosti Turisti Prenočitve turistov 

Sobe Ležišča Skupaj Tuji Skupaj Tuji 

Velenje 73 144 6.927 5135 12.774 10.323 

Mozirje 164 374 2.090 685 7.133 2.117 

Dobrna 72 134 11.635 2.948 83.669 25.044 

Topolšica 216 387 17.634 6.537 100.101 41.235 

SKUPAJ 525 1039 38.286 15.305 203.677 78.719 

Vir: SURS-Statistični letopis Republike Slovenije 2002 

Največ gostov obišče obe zdravilišči, Dobrno in Topolšico. Ker gre za sta-
cionarni tip gostov, se dolžina njihovega bivanja giblje okoli enega tedna. 
Število prenočitev v posameznih krajih Šaleške doline in bližnje okolice 
(Dobrna) kaže na relativno visoko razvitost turizma v teh krajih in v njih 
moramo iskati glavne potencialne nosilce turističnega razvoja. V Topolšici 
imajo celo več prenočitev kot npr. v Bovcu, Mariboru, Rogli, Kopru, v 
Dobrni več kot v Piranu... 

Predvsem Terme Topolšica in Terme Dobrna imajo tako veliko število ob-
iskovalcev oziroma gostov, ki ostanejo v kraju dalj časa, da predstavljajo 
veliko, še ne izkoriščeno priložnost za dodaten zaslužek iz dejavnosti do-
polnilne turistične ponudbe. 

Prebivalci Šaleške doline in okoliških občin kot potencialni uporabniki 
turističnih uslug in obiskovalci športno-rekreacijskih objektov 

V občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki živi več kot 45.000 pre-
bivalcev, skupaj z gosti, ki vsako leto prenočijo v Šaleški dolini ali bližnji 
okolici, je skupna številka okoli 90.000. V petnajstih občinah, ki so od 
Velenja oddaljene do 20 km, živi nadaljnjih 137.000 ljudi. Vsi ti so poten-
cialni obiskovalci rekreacijsko turističnih objektov, ki so že ali pa še bodo 
zgrajeni na bregovih Šaleških jezer, naravnih in kulturnih znamenitosti, 
turističnih objektov... 

Kot so pokazala raziskave (Pavšek, 2002), se ljudje iz Šaleške doline v 
svojem prostem času veliko ukvarjajo z raznimi oblikami rekreacije, za 
cilje pa si izbirajo predvsem bližnje kraje. Sprehajanje je ena njihovih 
najbolj priljubljenih aktivnosti. Zanjo ne potrebujejo posebnih objektov in 
naprav, ampak le urejene pešpoti v mirnem okolju. Jezerski bregovi so že 
sedaj med najbolj obiskanimi, z dodatnim urejanjem se bo priljubljenost 
še povečala. Ljudem so najbolj všeč pešpoti, mir in opazovanje vode ter 
živali, iz česar je razvidno, da si želijo predvsem uživanja v mirni, lahko 
bi rekli neokrnjeni naravi. Zato ni potrebno graditi velikih objektov, le 
osnovno infrastrukturo, ki bo dobro urejena in vzdrževana. Razmisliti 
je potrebno o boljših možnostih za kopanje in sončenje. Med ljudmi še 
vedno vlada določen odpor do kopanja v jezerski vodi, zato je vse več 
zagovornikov gradnje novega bazenskega kompleksa na območju TRC 
jezero. Za izboljšanje urejenosti naj bi na bregovih poskrbeli z izgradnjo 
sanitarij, čiščenjem okolice, postavitvijo dodatnih košev za smeti in do-
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datno razsvetljavo. Na novo bi morali urediti kopališče oziroma zgraditi 
bazene, postaviti več klopi in pomolov ter urediti dodatne pešpoti. Ob-
stajati bi morala tudi možnost izposoje čolnov, red na bregovih naj bi 
vzdrževalo več redarjev. 

Fotografija 4: Plaže Velenjskega jezera poleti privabijo mnogo kopalcev. Tudi udeleženci 
športnih iger geografov se jim niso mogli upreti. (Foto: E. Šterbenk) 

Prireditve 

Veliko obiskovalcev obišče Šaleško dolino zaradi prireditev, ki se tu od-
vijajo. Največ obiskovalcev obišče Velenje zaradi Pikinega festivala - naj-
večjega otroškega festivala v Sloveniji. V letu 2002 je Pikin festival ob-
iskalo več kot 60.000 obiskovalcev iz različnih koncev Slovenije. Na 
drugem mestu po številu obiskovalcev je zabavnoglasbena prireditev Noč 
ob jezeru (24.000), sledijo pa še športne prireditve, kot npr. revija smu-
čarskih skokov, avto rally, konjeniško tekmovanje. Letno je v koledarju 
mesečnih prireditev, ki ga za območje vseh treh občin pripravljajo na 
velenjskem TIC-u, objavljeno preko 3.000 prireditev in po nekaterih iz-
računih je glede na število prebivalcev v Velenju več prireditev kot v 
Ljubljani ali Mariboru. 

Nekatere razvojne slabosti in nevarnosti 

Obremenjenost okolja 

Do konca devetnajstega stoletja je bila Šaleška dolina pretežno kmetij-
ska, danes pa je ena najbolj urbaniziranih in industrijsko spremenjenih 
slovenskih pokrajin. Kljub svoji ozemeljski majhnosti Šaleška dolina zav-
zema pomembno mesto v slovenskem gospodarstvu, saj je med močneje 
naseljenimi ter gospodarsko intenzivnimi območji v državi. Dolina nosi 
pečat premogovniško-industrijskega območja. V ospredju sta Premogov-



nik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, ki je s 755 MW skupne moči 
največja termoelektrarna v Sloveniji. V zadnjih letih ta industrijska po-
doba počasi bledi. V Velenju namreč prihaja po osamosvojitvi leta 1991 
do prestrukturiranja, vse več delovnih mest se odpira v terciarnih in 
kvartarnih dejavnostih, večji poudarek je tudi na razvoju turizma. Tako 
postaja Šaleška dolina tudi trgovsko, šolsko in upravno središče. Na šir-
šem območju pojezerja se prepletajo številne rabe tal, prevladujoča je 
premogovništvo in industrijska raba, ki močno zaznamuje skoraj celotno 
ravninsko dno. To obsega nasip pepela in sadre med Družmirskim in Ve-
lenjskim jezerom, deponijo premoga za potrebe Termoelektrarne Šoštanj, 
industrijski kompleks na južnem delu doline ter obsežno ugrezninsko 
območje, ki zajema približno 6 km2 površine in sega od vzhoda prodi 
zahodu po osrednjem delu doline, na severu pa se širi po dolini reke 
Sopote in Velunje. V celotnem območju ugrezanja so reliefne spremembe 
tako izrazite, da je zemljišče trenutno za večino dejavnosti bolj ali manj 
neuporabno. Posamezna jezera so med seboj ločena z nasipi. 

Z ekološko sanacijo največjega onesnaževalca okolja, to je Termoelektrar-
ne Šoštanj, se je stanje v zadnjih letih zelo izboljšalo. Emisija S02 se je 
zmanjšala z več kot 123.000 ton leta 1983 na dobrih 9.000 ton leta 2004, 
zato ne prihaja več do ožigov iglastih gozdov na obrobju Šaleške doline. 
Zaradi izgradnje zaprtega krogotoka transporta pepela se je izboljšala 
kakovost vode v Velenjskem jezeru, gradi se biološki del čistilne naprave 
za komunalne vode. Sedaj bolj kot merljivi parametri kakovosti zraka in 
voda neprivlačno delujejo tovarniški dimniki, ugreznine in kupi premoga 
ter s tem manjšajo vizualno privlačnost pokrajine za turizem. Marsikje 
bi lahko že s primerno zasaditvijo nekatere vedute skrili, da ne bi bile 
več tako moteče. 

Slaba povezanost turističnih ponudnikov (neusklajenost turistične 
ponudbe) 

Na lokalnem nivoju so temeljni subjekti razvoja turizma lokalne in re-
gionalne turistične organizacije, turistična društva, turistična podjetja in 
poslovna interesna združenja. V občinah Šaleške doline se s turizmom 
ukvarja okoli 700 ljudi, kar je na celotno število delovnih mest (preko 
20.000) relativno malo, delež gospodarskih subjektov, ki delujejo na po-
dročju gostinstva, je nekaj nad 5 %. Novi predlog zakona o spodbujanju 
razvoja slovenskega turizma med drugim uveljavlja model partnerstva 
javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe. Ta temelji na svobod-
nem interesnem povezovanju pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in 
trženju celovite turistične ponudbe turističnega območja. 

Največje vprašanje je, kdo lahko v Šaleški dolini odigra ključno vlogo no-
silca razvoja turistične dejavnosti. Verjetno bo najbolje iskati nosilca raz-
voja znotraj same doline. Po vzoru Uniorja iz Zreč, ki je večinoma sam 
razvijal Roglo kot najboljši smučarski center v Sloveniji, bi se bilo mogoče 
zgledovati tudi v Šaleški dolini. Premogovnik Velenje je do sedaj pokazal 
največ volje in poguma za uresničevanje tovrstnih projektov. Vlaganje v 
razvoj Turistično rekreacijski center (TRC) Jezero je potrebno razumeti 
kot skupni interes gospodarstva in občine, kot nov partnerski pristop. Pri 
tem projektu poleg Premogovnika Velenje sodelujejo tudi Gorenje, Era, 
Vegrad, Mestna občina Velenje in BTC iz Ljubljane. 
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Sklep 

Dosedanja prednostna usmeritev v energetiko in industrijo je v Šaleški 
dolini v večji meri zanemarjala druge oblike angažiranja sredstev in ljudi, 
zato se danes dolina uvršča med neizrazita turistična območja z zastareli-
mi turističnimi proizvodi in slabo izrabo primerjalnih prednosti. Turizem 
se je razvijal le v nekaterih lokalnih okoljih (Topolšica, Velenje...), ni pa 
postal ena izmed pomembnejših gospodarskih dejavnosti območja. Z do-
datnim razvojem osnovnih turističnih prenočitveno gostinskih zmogljivo-
sti in objektov turistično komunalne infrastrukture ter z razvojem dopol-
nilnih dejavnosti bodo izpolnjeni pogoji, da se občine Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki preobrazijo v turistično bolj privlačne in obiskane. 

Predvsem Šaleška jezera imajo svoj turistični potencial. V Sloveniji ni 
nikjer drugje ob podobno velikem mestu jezer, ki bi bila tako primerna 
za turizem in rekreacijo. V prihodnosti bodo ljudje imeli na voljo vedno 
več prostega časa, zaradi dviga standarda se povečuje tudi mobilnost. Vse 
to je v prid tezi, da lahko Šaleška dolina postane zanimiv izletniški cilj za 
mnoge, ne samo za njene prebivalce. Se je pa ob tem potrebno zavedati, 
da je uvajanje novih dejavnosti (v tem primeru turistične) dolgotrajen 
proces. Predvsem v okolju, ki se je razvijalo zaradi povsem drugih de-
javnosti (premogovništvo z energetiko) je pomanjkanje tovrstne tradicije 
lahko močna ovira. Zato se bo verjetno potrebno zadovoljiti s skromnimi 
koraki, ki mogoče ne bodo takoj ekonomsko pozitivni, bodo pa na daljši 
rok zagotovo pričeli prinašati dobiček. 

Fotografija 5: Pikin festival je prav gotovo najbolj obiskana turistična otroška prireditev v 
Sloveniji. (Foto: Ba. Pokorny) 
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Povzetek 

Javni linijski prevoz potnikov, razen v mestnem prometu, zagotavlja država kot 
gospodarsko javno službo v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu. Se-
stavni del koncesijskega akta morajo biti med drugim tudi standardi dostopnosti 
do javnega linijskega prevoza. Ti so odvisni od števila potencialnih potnikov na 
nekem območju. Določiti je potrebno tudi maksimalno oddaljenost do avtobusnih 
postajališč ter minimalno frekvenco voženj. Kot strokovne osnove za pripravo 
novega nacionalnega voznega reda smo med drugim pripravili bazo vseh avto-
busnih postajališč ter analizo dnevnih migracij med slovenskimi občinami. Glede 
na število dnevnih migrantov smo pripravili predlog minimalnega števila dnevnih 
povezav med posameznimi občinami. Na osnovi tega predloga in analize do-
sedanjega omrežja linij javnega potniškega prometa smo izdelali predlog novega 
slovenskega nacionalnega avtobusnega voznega reda. V prvi fazi smo pripravili 
predlog za medregionalne in medobčinske linije. Za območje Savinjsko-šaleške 
regije je prikazana analiza sedanjega javnega potniškega prometa. Pripravljeni so 
predlogi za izboljšave na tistih območjih, kjer sedanji javni potniški promet ne 
dosega predlaganih minimalnih standardov dostopnosti. 

Ključne besede: javni potniški promet, standardi dostopnosti 

1 Uvod 

Vlada in državni zbor sta sprejela več dokumentov, ki predvidevajo iz-
boljšanje javnega potniškega prometa v prihodnjih letih. Temeljni doku-
ment za načrtovanje tega področja je Resolucija o prometni politiki Repu-
blike Slovenije (Predvidljivo v skupno prihodnost, 2004); Vlada Republike 
Slovenije je to resolucijo sprejela na seji 15. 7. 2004. Izhodišče prometne 
politike je, da »mora biti sodobni prometni sistem trajnosten z gospodar-
skega, socialnega in okoljskega vidika«. Ukrepi prometne politike »vklju-
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čujejo tiste razvojne prioritete prometnega sektorja, s katerimi bo v Repu-
bliki Sloveniji zagotovljena celovitost sistema javnega potniškega prometa. 
Ta bo uporabnikom ponujal prijazen in kakovosten ter cenovno privlačen 
način prevoza, ki bo postal prevladujoči element mobilnosti prebivalstva 
v Republiki Sloveniji.« S preusmeritvijo potnikov od osebnega prevoza v 
javni potniški promet naj bi se do leta 2010 podvojila povprečna zasede-
nost vlakov in avtobusov. Z aktivnim izvajanjem prometne politike naj bi 
izvajanje transportnih storitev podredili izpolnjevanju zahtev Kyotskega 
protokola, v katerem so opredeljeni cilji zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov. Prednostno naj bi obravnavali modernizacijo in kakovostno vzdr-
ževanje obstoječe infrastrukture pred novogradnjami. »Zagotavljanje po-
vezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z učinkovitejšo mobilnostjo, 
podprto z javnim potniškim prometom« je tudi eden izmed ciljev Strate-
gije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS 76/2004). Ta zahteva 
povezan in usklajen razvoj poselitvenega in prometnega omrežja: »Javni 
potniški promet se medsebojno povezuje in razvija s podporo države. 
Razvoj in širjenje javnega potniškega prometa, dopolnjenega z nemotori-
ziranim prometom in v manjši meri z osebnim avtomobilskim prometom, 
se usklajuje z načrtovanim razvojem urbanih območij ter s tem zagotavlja 
povezavo mest in drugih naselij v teh območjih. Posebno skrb se nameni 
dobrim povezavam z javnim potniškim prometom med podeželjem in ur-
banimi naselji v posameznem regionalnem območju«. »Primestna naselja 
se prednostno širijo tam, kjer je možen dostop do javnega potniškega 
prometa«. V aprilu 2004 je v Sloveniji začel veljati Protokol o izvajanju 
Alpske konvencije na področju prometa(Uradni list RS 123/2003). Alp-
ska konvencija velja na večjem delu ozemlja Savinjsko-šaleške regije z 
izjemo občin Velenje in Šmartno ob Paki in manjšega dela občin Šoštanj 
in Mozirje. Pogodbenice se v prometnem protokolu zavezujejo, da bodo 
»za trajnostno ohranitev in izboljšanje poselitvene in gospodarske struk-
ture kot tudi rekreacijskih in prostočasnih aktivnosti v alpskem prostoru 
spodbujale vzpostavitev in razširitev uporabnikom prijaznih in okolju 
primernih sistemov javnega prometa«. V skladu tega protokola bi torej 
morali načrtovati tudi ustrezen javni potniški promet v Zgornji Savinjski 
dolini za potrebe turistov in izletnikov. V skladu s tem protokolom se 
cestni projekt višjega reda (v to kategorijo sodijo tudi hitre ceste) lahko 
uresniči le takrat, če »potreb po prevoznih zmogljivostih ni moč zadovo-
ljiti z boljšo izkoriščenostjo obstoječih cestnih in železniških zmogljivosti, 
z rekonstrukcijo ali novogradnjo železniških in plovnih infrastruktur ter 
z izboljšanjem kombiniranega prometa kot tudi z nadaljnjimi prometno-
organizacijskimi ukrepi«. To pa na območju obravnavane regije pomeni, 
da bi morali pred izgradnjo hitre ceste Arja vas - Dravograd ponovno 
zgraditi železniško povezavo in izboljšati javni potniški promet ter na-
črtovati hitro cesto le v primeru, da predhodni ukrepi ne bi omogočili 
ustreznega razvoja Koroške. Zato je načrtovanje te hitre ceste v Resoluciji 
o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Urad-
ni list 50/2004) kot tudi v Strategiji prostorskega razvoja v nasprotju z 
načeli prometnega protokola Alpske konvencije. Na teoretični ravni so 
načela celovitega upravljanja prometa ob upoštevanju načel trajnostne 
mobilnosti jasno definirana (Lep, Plevnik, 2003). V pričujočem prispevku 
bomo prikazali standarde dostopnosti do javnega potniškega prometa, 
kakršne smo definirali v projektu Izdelava nacionalnega voznega reda 

225 



in tarifnega sistema za linijski avtobusni promet (Gabrovec, Lep, 2003). 
Z vidika teh standardov bomo analizirali obstoječi javni potniški promet 
v Savinjsko-šaleški regiji, izpostavili njegove šibke točke in najbolj nujne 
izboljšave. Pri analizi se bomo osredotočili predvsem na javni avtobusni 
potniški promet, ki ima v regiji zelo razvejano omrežje, medtem ko se 
železniški potniški promet poteka le na liniji Celje - Velenje. Obravnava-
li bomo le medkrajevni promet, predmet tega prispevka ni načrtovanje 
mestnega prometa v Velenju in Šoštanju. 

Standardi dostopnosti do javnega potniškega prometa 
Javni linijski prevoz potnikov, razen v mestnem prometu, zagotavlja drža-
va v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu kot gospodarsko 
javno službo. Sestavni del koncesijskega akta morajo biti med drugim 
tudi standardi dostopnosti do javnega linijskega prevoza. Ti so odvisni od 
števila potencialnih potnikov na nekem območju, določiti pa je potrebno 
tudi maksimalno oddaljenost do avtobusnih postajališč ter minimalno 
frekvenco voženj. Minimalni standard dostopnosti je politična odločitev. 
Strokovna analiza pa lahko pokaže, kakšen standard dostopnosti si lahko 
ob danih finančnih možnostih in velikosti naselja privoščimo. Naše izho-
dišče za medkrajevne povezave z javnim potniškim prometom je takole: 
Minimalni še sprejemljiv standard je približno dvourni interval, enourni 
v konicah, pogojno nekoliko večji interval je lahko ob sobotah popoldne 
in ob nedeljah dopoldne. Tak minimalni standard naj bi omogočal pre-
živetje gospodinjstva z enim avtomobilom, ne da bi bila okrnjena mo-
bilnost njegovih članov. Zaradi razpršene poselitve takega standarda ni 
mogoče doseči v vsakem naselju, omogočiti pa ga je treba v vseh večjih 
strnjenih naseljih (naselja, ki imajo nad 500 prebivalcev ali vsaj nad 1000 
prebivalcev). Za medobčinske povezave, ki predstavljajo večino medkra-
jevnih linij, bi zgoraj navedeni minimalni standard dostopnosti veljal za 
vsa občinska središča občin, ki imajo več kot 1000 prebivalcev. V večjih 
občinah (tistih nad 20.000 prebivalcev) bi morala biti gostota povezav 
vsaj dvakrat višja od minimalne, do središč manjših občin pa bi še vedno 
morale biti zagotovljene minimalne povezave, nikakor pa ne noben dan 
manj kot dva para dnevno. Za izdelavo standardov smo pripravili matriko 
medobčinskih šolskih in delovnih migracij. Na tej osnovi smo predlagali 
število dnevnih in tedenskih linij na posameznih relacijah (Gabrovec, 
Lep 2003). Pri Izdelavi nacionalnega voznega reda in tarifnega sistema 
za linijski avtobusni promet smo za izdelavo matrike uporabili podatke o 
kraju bivanja in dela oziroma šolanja za zaposlene in dijake. Podatke smo 
pridobili iz baze RDB Statističnega urada Republike Slovenije. Na voljo 
so bili podatki iz let 1999 in 2000 (Gabrovec, Lep, 2003). Novejši podatki 
Popisa prebivalstva iz leta 2002 imajo poleg tega, da so novejši, še nekaj 
drugih prednosti. Ključna je prednost, da so popisovalci spraševali tudi 
o pogostosti potovanj med naseljem bivanja in dela oziroma šolanja, tako 
lahko ločimo dnevne in tedenske migrante. Ta podatek je pomemben v 
Zgornji Savinjski dolini, kjer so nekatera naselja preveč oddaljena od naj-
bližjih srednjih šol, da bi dijaki vsak dan prišli od doma do šole in nazaj. 
Iz občine Solčava večina dijakov preživi tedensko v kraju šolanja, v ob-
čini Luče je takih okoli polovica. (Glede na relativno veliko oddaljenost 
srednješolskih središč od Zgornje Savinjske doline bi kazalo razmisliti o 



kaki srednji šoli v Mozirju. To bi bilo tudi v skladu s Strategijo prostor-
skega razvoja Slovenije, ki Mozirje opredeljuje kot medobčinsko središče, 
v takih središčih pa naj bi bila tudi kakšna srednja šola. 

2.1 Izračun standardov povezav glede na število potencialnih dnevnih 
migrantov 

Izračun potencialnih migrantov poteka po modelni enačbi: 

PM = 0,8 D + 0,2 Z 

kjer je: 
PM .... število potencialnih migrantov med občinama i in j 
D število dijakov, ki dnevno potujejo med občinama i in j 
Z število zaposlenih, ki dnevno potujejo med občinama i in j 

Pri številu dnevnih migrantov med dvema občinama smo upoštevali po-
tovanja v obe smeri, tako da smo potnike v eno in drugo smer sešteli. 
Poleg tega smo pri migrantih med eno in drugo občino upoštevali tudi 
tranzitne potnike, ker tudi ti potencialno uporabljajo javni promet med 
obravnavanima občinama. Tako so na primer pri številu dnevnih migran-
tov med Ljubnim in Mozirjem upoštevani tudi vsi dnevni migranti, ki 
potujejo iz Luč ali Solčave v Celje ali Velenje. Potencialno delež dijakov, 
uporabnikov javnega potniškega prometa, v enačbi ustreza povprečnim 
slovenskim razmeram (Popis prebivalstva 2002), v Savinjsko-šaleški regiji 
pa je delež dijakov, ki potujejo v šolo z vlakom ali avtobusom celo ne-
koliko večji (Preglednica 1). 

Preglednica 1: Delež dijakov - dnevnih migrantov (v %) glede na način potovanja na delo 

Občina 
prebivališča 

peš ali s 
kolesom 

z avtom 
kot voznik 

z avtom 
kot 

sopotnik 

z 
avtobusom 

z vlakom 

Gornji Grad 0,0 5,3 9,2 85,5 0,0 

Ljubno 0,0 4,5 12,6 82,9 0,0 

Luče 0,0 22,2 14,8 63,0 0,0 

Mozirje 0,4 7,2 8,6 82,4 1,4 

Nazarje 0,0 6,0 12,0 82,0 0,0 

Šmartno ob 
Paki 0,0 2,1 10,8 8,7 78,5 

Šoštanj 0,0 5,1 11,0 58,1 25,6 

Velenje 1,0 4,9 9,7 76,8 7,2 

Solčava 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 

Savinjsko-
šaleška regija 

0,5 5,3 10,3 68,1 15,7 

Slovenija 1,5 7,3 12,8 59,0 18,2 

Vir: Popis prebivalstva 2002. 

Potencialni delež zaposlenih, ki naj bi v skladu z enačbo uporabljali jav-
ni promet, je glede na sedanje stanje visoko. V Sloveniji se po podatkih 
popisa prebivalstva na delo vozi z avtobusom ali vlakom 9 % zaposlenih 



dnevnih migrantov, v Savinjsko-šaleški regiji pa je ta delež nekoliko večji 
(13 %), kar je posledica organiziranega avtobusnega prevoza na delo v 
večini večjih podjetij v regiji (Preglednica 2). Potencialni delež uporabni-
kov javnega potniškega prometa med zaposlenimi smo postavili na 20 % 
iz dveh razlogov. V naši enačbi niso upoštevani naključni potniki, ki jih je 
med uporabniki javnega potniškega prometa približno toliko kot zaposle-
nih (Bensa, 2002). Poleg tega pa upoštevamo tudi cilje prometne politike, 
ki predvideva 100 % povečanje števila potnikov v javnem prometu. 

Preglednica 2: Delež zaposlenih dnevnih migrantov (v %) glede na način potovanja na 

Občina 
prebivališča 

peš ali s 
kolesom 

z avtom 
kot voznik 

z avtom 
kot 

sopotnik 

z 
avtobusom 

z vlakom 

Gornji Grad 3,6 65,1 9,7 18,8 0,0 

Ljubno 2,5 75,4 12,9 8,5 0,0 

Luče 4,5 70,5 12,7 11,0 0,0 

Mozirje 4,0 77,9 11,3 5,7 0,0 

Nazarje 10,2 71,6 8,0 8,8 0,0 

Šmartno ob 
Paki 6,1 71,9 9,4 5,3 6,8 

Šoštanj 4,2 71,9 6,2 15,8 1,5 

Velenje 4,4 72,3 7,4 14,9 0,3 

Solčava 8,2 68,2 5,9 17,6 0,0 

Savinjsko-
Šaleška regija 4,7 72,7 8,5 12,3 1,0 

Slovenija 4,5 77,7 7,2 7,9 1,9 

Vir: Popis prebivalstva 2002. 

Minimalno število potencialnih potnikov za organizacijo »dobrega« jav-
nega prometa je 200 potencialnih potnikov; to število omogoča vožnje 
v dvournem intervalu. Čeprav stroškovna rentabilnost linije ni primarni 
kriterij za določanje standarda povezav, je 200 potencialnih potnikov pri-
bližno tista meja, ko se vzdrževanje linij ekonomsko ob sedanjih cenah 
in subvencijah še izide. Ti standardi dostopnosti veljajo za medobčinske 
povezave, na občinskem nivoju so tudi javno dostopni podatki o dnev-
nih migracijah. Za linije, ki povezujejo posamezna naselja z občinskim 
središčem, je kvaliteto povezav smiselno načrtovati le glede na število 
prebivalcev v naselju. 

Predlagani minimalni interval (v minutah) glede na število potencialnih 
migrantov je prikazan v preglednici: 
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Preglednica 3: Minimalni intervali v minutah med posameznimi odhodi v odvisnosti od 
števila migrantov 

Minimalno 
število 
potencialnih 
migrantov 

Interval v 
delavniški 

konici 

Interval ob 
delavnikih 

izven 
konice 

Interval ob 
sobotah in 

nedeljah 

Število 
parov 

voženj ob 
delavnikih 

Število 
parov 

voženj ob 
sobotah in 
nedeljah 

1000 15 30 60 48 16 

500 30 60 120 24 8 

200 60 120 120 12 8 

<200 60 180 240 8 4 

V četrto kategorijo (ostalo) sodi povezava občin oz. njihovih središč, kjer 
število migrantov ne dosega 200 potencialnih potnikov. V primeru naj-
manjših občin (pod 1000 prebivalci, v Savinjsko-šaleški regiji je taka ob-
čina Solčava) je lahko standard izven konic tudi manjši, vendar bi v teh 
primerih morala biti tudi ob sobotah in nedeljah vsaj dva para voženj ter 
večerna ali pozna popoldanska vožnja ob delavnikih. 

Itinerar medobčinskih povezav naj bi bil praviloma sestavljen tako, da 
vključi vsa naselja z več kot 500 prebivalci. V Savinjsko-šaleški regiji je 
večina večjih naselij v dolinah, po katerih potekajo cestne povezave med 
občinami, zato skozi vsa ta naselja potekajo linije javnega avtobusnega pro-
meta, ki povezujejo občinska središča. Izjema so le naselja na severnem 
robu Šaleške doline (Škale, Gaberke, Ravne), ki so sedaj z javnim prome-
tom zelo slabo povezana. Za taka naselja naj bi veljal četrti, najslabši stan-
dard dostopnosti, ki pa je še vedno precej boljši od sedanjih razmer. 

3 Analiza obstoječega javnega potniškega prometa z vidika 
standardov dostopnosti 
V Savinjsko-šaleški regiji se večina uporabnikov javnega potniškega pro-
meta vozi z avtobusom. Vlak enakovredno konkurira avtobusu le v občini 
Šmartno ob Paki. Na relaciji Velenje - Celje nudijo Slovenske železnice 
slabšo storitev tako glede hitrosti kot števila voženj. Bolj konkurenčen je 
vlak na relaciji Šoštanj - Celje, kar se kaže v večjem številu dijakov z 
bivališčem v občini Šoštanj, ki se vsak dan vozijo v Celje z vlakom. 

Sedanje medobčinske povezave smo analizirali na vseh smereh, kjer je 
izračunano število potencialnih migrantov večje od 200. Pri analizi smo 
uporabili register medkrajevnih in primestnih avtobusnih voznih redov, 
ki ga vodi Ministrstvo za promet (AVRIS), za prometno leto 2003 - 2004 
(vozni redi z veljavnostjo od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004) in vozni red Slo-
venskih železnic na relaciji Celje - Velenje. V preglednici 4 smo prikazali 
število voženj avtobusov in vlakov. Pri izračunih smo zaradi prostorske 
bližine združili Šoštanj in Velenje (v preglednici 4 navajamo samo Ve-
lenje) ter Nazarje in Mozirje (v preglednici 4 navajamo samo Mozirje). 
Primerjava števila sedanjih voženj z zgoraj prikazanim standardom nam 
pokaže za vse občine v regiji podobno sliko (Preglednico 4). Praviloma je 
število voženj v dneh šolskega pouka podobno postavljenim standardom, 
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v nekaterih primerih celo boljše. V šolskih počitnicah (stolpec z oznako 
ob delavnikih) pa so razmere v nekaterih primerih že bistveno slabše. 
Avtobusni prevozniki so se pri sestavi voznih redov prilagodili predvsem 
dijakom oziroma urnikom šol, storitev je v večini primerov za potrebe 
potovanja v šolo ustrezna. Z vidika zaposlenih dnevnih migrantov so raz-
mere že slabše. Vozni redi so v veliki meri prilagojeni delovnemu času 
največjih tovarn in premogovnika, ta podjetja za svoje zaposlene pogo-
sto organizirajo pogodbene prevoze. Ti prevozi so morali biti v skladu 
z Zakonom o prevozih v cestnem prometu registrirani kot javni linijski 
prevoz in so bili zato vključeni v register pri Ministrstvu za promet in 
tudi v spodnjo preglednico 4. Terenski ogled v juniju 2004 pa je pokazal, 
da v številnih primerih v praksi delujejo kot prosti prevozi, ki prevažajo 
samo delavce določenega podjetja in se pri voznem redu dnevno prilaga-
jajo njihovim potrebam. Z vidika zaposlenih v storitvenih dejavnostih in 
državni upravi pa so vozni redi pogosto povsem neprilagojeni njihovemu 
delovnemu času. Daleč pod postavljenimi standardi pa je število voženj 
ob sobotah in nedeljah, Mozirje ob nedeljah sploh nima nobene povezave 
s Celjem. Očitno je, da je z vidika prostočasnih aktivnosti javni promet v 
regiji povsem neuporaben. Edina izjema so povezave Velenja s Koroško, 
pa še tu v nedeljo dopoldne skorajda ni ustreznih povezav. Podobno je 
marsikje tudi ob delavnikih popoldne, zadnji odhod avtobusa iz Mozirja 
proti Celju je tako na primer že ob petih popoldne. 

Preglednica 4: Število dnevnih migrantov ter sedanje število voženj avtobusov in vlakov po 
posameznih smereh 

Število 
dnevnih 

migrantov 
- dijakov 

Število 
dnevnih 

migrantov -
zaposlenih 

Število 
potencialnih 

dnevnih 
migrantov 

Število 
voženj 
v dneh 
šolskega 
pouka 

Število 
voženj ob 
delavnikih 

Število 
voženj ob 

sobotah 

Število 
voženj ob 
nedeljah 

Gornji 
Grad -
Mozirje 

70 4 1 0 1 3 8 12 4 2 1 

Ljubno -
Mozirje 1 4 0 7 5 0 2 6 2 17 11 1 2 

Luče -
Ljubno 3 0 3 1 0 8 6 9 7 1 1 

Mislinja -
Velenje 5 2 0 1 7 0 0 7 5 6 2 8 2 6 16 8 

Mozirje 
- Celje 4 3 0 3 9 0 4 2 2 21 11 2 0 

Mozirje -
Velenje 1 8 0 8 2 0 3 0 8 13 8 2 1 

Solčava 
- Luče 0 70 14 7 5 1 0 

Šmartno 
ob Paki 
- Celje 

1 2 0 1 2 0 1 2 0 13 12 3 0 

Šmartno 
ob Paki-
Velenje 

1 2 0 1 0 2 0 3 0 0 21 19 6 2 

Velenje 
- Celje 7 8 0 1 9 8 0 1 0 2 0 4 3 3 0 13 3 

Vir: Popis prebivalcev 2002 (podatki so zaokroženi na celih 10); AVRIS. 
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Slika V. Omrežje linij javnega potniškega prometa s frekvenco delavniških voženj po 
posameznih postajališčih 

Fotografija 1: Na številnih relacijah je javni promet neprilagojen zaposlenim z delovnim 
časom, ki se zaključi po 15. uri. 
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4. Sklep 

Za Savinjsko-šaleško regijo je značilno razvejano omrežje javnega avto-
busnega prometa z ustrezno frekvenco voženj v dneh šolskega pouka 
(glej sliko 1). Vlaki vozijo samo na relaciji Velenje - Celje, prepeljejo 16 % 
dnevnih migrantov - dijakov v regiji in zanemarljiv delež zaposlenih, ob 
nedeljah in praznikih vlaki ne vozijo. Analiza voznih redov je pokazala, 
da javni promet ustrezno zadovoljuje potrebe po prevozih v šole in pre-
vozih na delo v večja podjetja s klasičnim delovnim časom med 6. in 14. 
uro. Na številnih relacijah pa je javni promet povsem neprilagojen zapo-
slenim z delovnim časom, ki se zaključi po 15. uri. Če želimo do leta 2010 
podvojiti število potnikov v javnem prometu, kot to predvideva Resolucija 
o prometni politiki, je nujno izboljšati javni prevoz tudi za zaposlene v 
storitvenih dejavnostih, javni upravi in drugje. Povsem neprimerna je po-
nudba javnega prometa za prostočasne aktivnosti, še posebej to velja za 
izletniška potovanja ob koncu tedna. Tako na primer Logarska dolina ob 
sobotah in nedeljah nima nobene povezave s Celjem, prav tako z javnim 
prometom ni povezana spodnja postaje žičnice na Golte. Glede na načela 
prometnega protokola Alpske konvencije in z vidika trajnostnega razvoja 
turizma je nujno izboljšati ponudbo javnega prometa do najbolj obiskanih 
turističnih točk v regiji. 

Na vseh relacijah predlagamo povečanje števila voženj v primeru, ko je 
sedanje število (preglednica 4) nižje od predlaganih minimalnih interva-
lov v preglednici 3. Potrebne so tudi pogostejše in hitrejše neposredne 
povezave regije z Ljubljano. 

Fotografija 2: Daleč pod postavljenimi standardi je število voženj ob sobotah in nedeljah. 
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Povzetek 

Trg dela je kategorija, ki opisuje ravnotežje med delovno aktivnim prebivalstvom 
in brezposelnimi osebami. Pri nas lahko o trgu dela govorimo zadnjih deset let. 
Ko govorimo o trgu dela, imamo v mislih razmerje med ponudbo in povpraše-
vanju po delu. Prispevek govori o značilnostih trga dela v Sloveniji in v Zgornje 
Savinjski in Šaleški dolini. 

Ključne besede: trg dela, aktivno prebivalstvo, brezposelne osebe 

1 Uvod 

Trg dela je makroekonomski in socialni pojem, ki ima tudi precej veliko 
politično veljavo. Glavni kazalnik razvitosti trga dela je stopnja brezpo-
selnosti, med pomembnejšimi kategorijami, ki nastopajo na trgu dela, pa 
sta nedvomno število delovno aktivnih in brezposelnih oseb. Za uspešno 
vodenje politike zaposlovanja je nujno poznavanje tudi strukture trga 
dela, kot so starost, izobrazba, spol, poklic, dejavnost, v kateri je oseba za-
poslena ipd. Uravnavanje trga dela pa ni pomembno samo na državnem 
nivoju. Z vidika ohranjanja poselitve in s tem povezanega ohranjanja oz. 
razvijanja prometne mreže, mreže izobraževalnih institucij, zdravstvenih 
domov, bolnišnic ipd. so pomembni podatki na nivojih, ki so nižji od dr-
žavnih: regije, upravne enote in občine. 
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Summary 

Labour market is a category which describes the balance between persons in 
employment and unemployed persons. In Slovenia, it is possible to talk about 
the labour market for the past ten years, because while we are describing the 
labour market, we have in mind the balance between labour supply and demand. 
The article describes labour market characteristics in Slovenia as well as in the 
Zgornja Savinjska and Šaleška region. 

Key words: labour market, labour force, unemployed persons 
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2 Opredelitev pojma trga dela 

Trg dela je pojem, ki opredeljuje razmerje med ponudbo dela in povpra-
ševanjem po delu; na osnovi tega razmerja se oblikujejo plače. O trgu 
dela govorimo tudi kot o socialnem pojmu. Najpomembnejše kategorije, 
ki sestavljajo trg dela, so: delovno aktivno prebivalstvo, brezposelne osebe 
in neaktivno prebivalstvo. Na razmerjih med temi tremi kategorijami se 
oblikuje vrsta kazalnikov, ki kažejo razvitost družbe s socialnega vidika. 

3 Značilnosti trga dela v Sloveniji 

3.1 Zametki slovenskega trga dela 

Razvoj slovenskega trga dela v pravem pomenu besede sega v čas osa-
mosvojitve, ki je tudi čas spremembe obdobje spremembe družbenega 
sistema. V času socializma je bil trg dela precej nerazvit, kajti zaposlene 
osebe so bile zakonsko precej zaščitene, do odpuščanja delavcev skoraj 
ni prihajalo. Struktura trga dela se je povsem spremenila s prehodom v 
tržno gospodarstvo; povpraševanje po kadrih je postalo zahtevnejše. Poja-
vile so se zahteve po višje izobraženi delovni sili, predhodnih izkušnjah, 
osebni iniciativnosti, urejeni zunanjosti ipd. Hkrati je se je pojavilo tudi 
odpuščanje zaposlenih oseb, in sicer zaradi prevelikega števila zaposlenih 
oseb v posameznih podjetjih, želje lastnikov po zmanjševanju stroškov 
dela, katerih daleč največji delež predstavljajo plače zaposlenih; le-ta na-
mreč predstavlja okrog 70 odstotkov vseh stroškov dela. Zelo pomemben 
dejavnik pa je bil tudi močan napredek tehnologije, ki je izpodrinila za-
poslene osebe s strojno in programsko opremo. 

S podobnimi težavami so se srečevale in se še srečujejo vse bivše države 
s socialistično družbeno ureditvijo. V Sloveniji je poleg tega še dodaten, 
nam lasten razlog, zaradi katerega se je spremenila sestava trga dela. Z 
razpadom Jugoslavije se je domači trg močno zmanjšal, na tujih trgih pa 
smo bili precej neznani. Posledica je bilo zmanjšanje povpraševanja po 
slovenskih izdelkih, s tem zmanjšanje proizvodnje in posledično manjša 
potreba po zaposlenih osebah. 

3.2 Merjenje obsega trga dela 

Od začetka devetdesetih naprej se razmere na trgu dela v Sloveniji merijo 
z vedno več metodami in tudi iz vedno več zornih kotov. Ne zanima nas 
samo de-facto stanje v Sloveniji, vedno bolj nas zanima tudi primerjava 
znotraj slovenskih meja, z vstopom v Evropsko unijo pa seveda tudi pol-
ožaj v primerjavi z ostalimi državami članicami in kandidatkami za EU. 

V grobem poznamo dve vrsti spremljanja podatkov, in sicer Anketo o 
delovni sili in registrske podatke. Vsaka metoda ima svoje prednosti in 
pomanjkljivosti; anketni podatki zagotavljajo mednarodno primerljive po-
datke, vendar premajhen vzorec ne dovoljuje objave na ravneh, nižjih od 
statističnih regij. Na drugi strani pa lahko registrske podatke objavljamo 
na najnižji ravni, vendar zaradi za naše razmere specifične metodologije 
ti podatki niso mednarodno primerljivi. 
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3.2 Primerjava Slovenije z EU 

Najpomembnejši kazalnik, s katerim merimo stanje na trgu dela, je stopnja 
brezposelnosti, pomeni pa delež brezposelnih oseb med aktivnim prebival-
stvom, ki je sestavljeno iz delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih 
oseb. V letu 2003 se je Slovenija po tem kazalniku uvrstila nekoliko pod 
povprečje takrat še 15-članske Evropske unije. S stopnjo brezposelnosti 6,5 
% smo bili tako nekoliko boljši od drugače ekonomsko močnejših držav, 
kot so npr. Belgija, Italija, Finska, Francija, Nemčija ipd. 

Preglednica 1: Stopnje brezposelnosti (v %) v državah Evrope, ZDA in na Japonskem, 2003 

Luksemburg 3,7 EU-15 držav 8,1 

Nizozemska 3,8 Belgija 8,1 

Avstrija 4,1 Malta 8,2 

Ciper 4,4 Italija 8,6 

Norveška 4,5 Finska 9,0 

Irska 4,6 Turčija 9,0 

Velika Britanija 5,0 Grčija 9,3 

Japonska 5,3 Francija 9,4 

Danska 5,6 Nemčija 9,6 

Švedska 5,6 Estonija 10,1 

Madžarska 5,8 Latvija 10,5 

Združene države Amerike 6,0 Španija 11,3 

Portugalska 6,3 Litva 12,7 

Slovenija 6,5 Bolgarija 13,6 

Romunija 6,6 Slovaška 17,1 

Češka 7,8 Poljska 19,2 
Vir: Eurostat, New Cronos Database; Anketa o delovni sili 

4 Značilnosti trga dela v Zgornji Savinjski in Šaleški 
dolini 

4.1 Delovno aktivno prebivalstvo 

Poleg brezposelnih oseb je delovno aktivno prebivalstvo najpomembnej-
ša kategorija, pomembna za uravnavanje trga dela z makroekonomskega 
stališča. Glavni tok, v katerega so usmerjene vse zaposlovalske politike, je 
prehod iz statusa brezposelnosti v status delovne aktivnosti - če pustimo 
ob strani še tretjo kategorijo, ki se pojavlja na trgu dela, to je neaktivno 
prebivalstvo. Za uspešno vodenje politike zaposlovanja je torej treba do-
bro poznati razmere na trgu dela, predvsem oba pola, ki nastopata na 
trgu - ponudbo in povpraševanje. Raziskati je treba potrebe po kadrih in 
opredeliti stanje med iskalci zaposlitve. Glavne značilnosti, na katere se 
naslanjajo zaposlovalske politike, so starost, spol, dosežena stopnja izob-
razbe, za delovno aktivno prebivalstvo pa še poklic in dejavnost podjetja, 
v katerem je zaposleno obravnavano delovno aktivno prebivalstvo. 
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V Sloveniji je bilo konec leta 2003 skoraj 790 tisoč delovno aktivnih pre-
bivalcev, med njimi je bilo skoraj 45 odstotkov žensk in dobrih 55 odstot-
kov moških. V Zgornji Savinjski in Šaleški dolini je bilo v istem obdobju 
slabih 28 tisoč delovnih prebivalcev, kar predstavlja nekoliko manj kot 4 
odstotke vsega slovenskega delovno aktivnega prebivalstva. Razdelitev po 
spolu med delovno aktivnimi prebivalci je podobna slovenskemu povpre-
čju, v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini je bilo 43,2 odstotkov žensk in 
56,8 odstotkov moških. 

Preglednica 1: Delovno aktivno prebivalstvo po spolu, 31. 12. 2003 

Skupaj Moški Ženske % žensk 

Slovenija 785.849 432.820 353.029 44,9 

Šaleška in Zgornja 
Savinjska dolina 27.963 15.870 12.093 43,2 

Gornji Grad 480 277 203 42,3 

Ljubno 629 382 247 39,3 

Luče 307 197 110 35,8 

Mozirje 1.577 869 708 44,9 

Nazarje 2.377 1.209 1.168 49,1 

Solčava 150 89 61 40,7 

Šmartno ob Paki 477 275 202 42,3 

Šoštanj 2.694 1.489 1.205 44,7 

Velenje 19.272 11.083 8.189 42,5 

Vir: SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, 31. 12. 2003 

Če pogledamo razdelitev delovno aktivnega prebivalstva po desetletnih 
starostnih razredih, opazimo, da je največ, in sicer dobra tretjina vseh 
delovno aktivnih prebivalcev, starih od 35 do 44 let, in sicer to velja tako 
za slovensko povprečje kot tudi za Šaleško in Savinjsko dolino. Najmanj 
delovno aktivnih prebivalcev je po pričakovanjih v najvišjem starostnem 
razredu - 65 let ali več, in pa med najmlajšimi osebami, ki se v obdobju 
med 15 in 24 letom izobražujejo. 

Preglednica 3: Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah, 31. 12. 2003 

Skupaj 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Slovenija 785.849 50.976 224.620 255.163 214.668 39.385 1.037 

Zgornja Savinjska 
in Šaleška dolina 

27.963 2.133 7.517 9.658 7.586 1.048 21 

Vir: SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, 31. 12. 2003 

Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva v Zgornji Savinjski 
in Šaleški dolini je v primerjavi s Slovenijo nekoliko slabša. Za slabih 7 
odstotnih točk ima več manj izobraženih oseb (tistih, ki nimajo dosežene 
srednje izobrazbe) kot Slovenija v celoti, na drugi strani pa ima za slabih 
6 odstotnih točk manj tistih delovno aktivnih prebivalcev, ki imajo naj-
višjo stopnjo dosežene izobrazbe. 



Preglednica 4: Delovno aktivno prebivalstvo po doseženi stopnji izobrazbe, 31. 12. 2003 

Skupaj 
manj kot 
srednja 

izobrazba1' 

srednja 
izorazba2) 

višja 
izobrazba 

visoka 
izobrazba3' neznano 

Slovenija 785.849 164.688 457.457 53.169 102.391 8.144 

Zgornja Savinjska 
in Šaleška dolina 27.963 7.734 16.509 1.538 2.002 180 

Vir: SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, 31. 12. 2003 

1) nižja srednja šola, pol-kvalificirana in nekvalificirana izobrazba 
2) kvalificirana, visokokvalificirana in srednja izobrazba 
3) visokošolska izobrazba, magisterij, doktorat 

Največ delovno aktivnih prebivalcev v Šaleški in Zgornje Savinjski dolini 
je zaposlenih v predelovalnih dejavnostih. Le-teh je bilo konec leta 2003 
nekaj več kot 12 tisoč ali 43 odstotkov vsega delovno aktivno prebivalstva 
v obravnavani regiji. Ta odstotek nekoliko odstopa od slovenskega pov-
prečja, ki se giblje okrog 30 %. Dobrih deset odstotkov delovno aktivnih 
prebivalcev v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini je zaposlenih v trgovi-
ni in pri popravilu motornih vozil, skoraj deset odstotkov pa jih dela v 
rudarstvu. V rudarstvu je v tej regiji zaposlenih 2412 delovno aktivnih 
prebivalcev, kar predstavlja skoraj 52 odstotkov slovenskega povprečja. V 
ostalih storitvenih dejavnostih je delovno aktivnih prebivalcev manj, nji-
hovo število je v tem sektorju dejavnosti za nekoliko več kot 22 odstotkov 
nižje od slovenskega povprečja. 

Tabela 5: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih, 31. 12. 2003 

Slovenija Zgornja Savinjska in 
Šaleška dolina 

Skupaj 785.849 27.963 

Kmetijstvo,lov,gozdarstvo 24.458 1.078 

Ribištvo 249 0 

Rudarstvo 4.659 2.412 

Predelovalne dejavnosti 235.569 12.041 

Oskrba z elektriko,plinom,vodo 11.258 1.026 

Gradbeništvo 61.260 1.849 

Trgovina;popravila mot.vozil 106.726 2.868 

Gostinstvo 29.918 893 

Promet, skladiščenj e, zveze 50.225 829 

Finančno posredništvo 20.309 250 

Nepremičnine,najem,poslovne štor. 60.530 1.018 

Javna uprava,obramba,social.zavarov. 48.085 597 

Izobraževanje 56.210 1.419 

Zdravstvo,socialno varstvo 47.570 833 

Dr.javne,skupne in osebne stor. 28.352 827 

Zasebna gosp.z zaposlenim osebjem 471 23 
Vir: SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, 31. 12. 2003 
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Slika 1: Delovno aktivno prebivalstvo po sektorjih dejavnosti, 31. 12. 2003 

Vir: SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, 31. 12. 2003 

Dejstvo, da sta Zgornja Savinjska in Šaleška dolina usmerjeni predvsem 
v predelovalne dejavnosti, potrjuje tudi razdelitev delovno aktivnega pre-
bivalstva po glavnih poklicnih skupinah, po kateri je dobrih 60 odstotkov 
vseh delovno aktivnih prebivalcev zaposelnih v treh poklicnih skupinah, 
in sicer v skupini tehnikov in drugih strokovnih sodelavcev, v skupini 
poklicev za neindustrijski način dela in v skupini upravljalcev strojev in 
naprav, industrijskih izdelovalcev in sestavljalcev. V Sloveniji skupaj je 
odstotek takih, ki delajo v omenjenih skupinah, precej nižji, in znaša 47,5 
odstotkov. Po pričakovanjih najmanj delovno aktivnih oseb v obravnavani 
regiji dela v vojaških poklicih in med zakonodajalci, visokimi uradniki 
in menedžerji, saj so ti poklici vezani na javno upravo, ki je v glavnem 
skoncentrirana v Ljubljani. 

Preglednica 5: Delovno aktivno prebivalstvo po glavnih poklicnih skupinah, 31. 12. 2003 

Slovenija Zgornja Savinjska in 
Šaleška dolina 

Skupaj 785.849 27.963 

Zakonodajalci, visoki uradniki, 
menedžerji 36.827 660 

Strokovnjaki 92.912 2.194 

Tehniki in drugi strokovni sodelavci 140.223 4.242 

Uradniki 77.158 1.961 

Poklici za storitve, prodajalci 96.149 2.427 

Kmetovalci, gozdarji, ribiči 18.350 960 

Poklici za neindustrijski način dela 112.588 5.396 

Upravljalci strojev in naprav, 
industrijski izdelovalci in 
sestavljalci 

120.503 7.322 

Poklici za preprosta dela 78.951 2.639 

Vojaški poklici 5.373 0 

Nerazvrščeni 6.815 162 

Vir: SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, 31. 12. 2003 
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Konec leta 2003 je bilo v Sloveniji 111907 gospodarskih subjektov, od 
tega jih je bilo nekaj več kot dva odstotka oz. 2702 v Zgornji Savinjski 
in Šaleški dolini. Gospodarski subjekti so pravne ali fizične osebe, ki so 
ustanovljene z namenom pridobivanja dobička na prostem trgu. Razmerje 
med gospodarskimi subjekti v Sloveniji in v Zgornji Savinjski in Šaleški 
dolini je zelo podobno, približno en odstotek vseh subjektov deluje na 
področju kmetijskih dejavnosti, približno tretjina jih deluje na področju 
nekmetijskih dejavnosti (razen storitvenih), največ, skoraj 70 odstotkov pa 
jih se jih ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. 

Preglednica 6: Gospodarski subjekti po sektorjih dejavnosti, 31. 12. 2003 

Slovenija 
Zgornja Savinjska 
in Šaleška dolina 

Skupaj 111.907 2.702 

Kmetijske dejavnosti 1.449 26 

Nekmetijske dejavnosti (razen storitvenih) 33.535 863 

Storitvene dejavnosti 76.923 1.813 

Vir: Statistične informacije; 14 Poslovni subjekti; Poslovni subjekti, evidentirani v Poslovnem registru Slovenije, 
31. 12. 2003 

V letu 2003 je povprečna slovenska bruto plača na zaposelno osebo 
znašala 253 tisoč, neto pa skoraj 160 tisoč slovenskih tolarjev. Obe pla-
či, bruto in neto, sta bili za približno desetino višji od povprečne plače 
v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini. Bruto izplačane plače v omenjeni 
regiji so bile od slovenskega povprečja višje v treh dejavnostih: v rudar-
stvu, oskrbi z elektriko, plinom in vodo ter v gostinstvu, in sicer za šest 
do deset odstotkov. V vseh ostalih dejavnostih pa sta Zgornja Savinjska in 
Šaleška dolina leta 2003 zaostajala za izplačanimi povprečnimi sloven-
skimi bruto plačami. 

Preglednica 7: Bruto in neto plače na zaposleno osebo, 2003 

Slovenija Zgornja Savinjska in 
Šaleška dolina 

bruto neto bruto neto 

Skupaj 253.200 159.072 226.760 145.879 

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 207.565 135.735 192.334 129.364 

Rudarstvo 298.122 191.739 328.524 208.485 

Predelovalne dejavnosti 211.060 135.844 195.443 127.399 

Oskrba z elektriko, plinom, vodo 299.812 186.941 323.145 200.094 

Gradbeništvo 204.316 132.375 178.229 118.702 

Trgovina; popravila motornih vozil 222.101 140.782 189.340 123.367 

Gostinstvo 189.230 123.261 200.563 131.232 

Promet, skladiščenje, zveze 272.238 171.568 213.761 140.763 

Finančno posredništvo 370.832 219.704 321.468 201.939 

Nepremičnine, najem, 
poslovne štor. 

273.716 166.996 273.297 169.990 
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Slovenija Zgornja Savinjska in 
Šaleška dolina 

Javna uprava, obramba, social. 
zavarov. 321.502 198.324 288.953 181.535 

Izobraževanje 309.968 192.379 287.440 180.763 

Zdravstvo, socialno varstvo 308.013 189.290 285.449 176.684 

Dr.javne,skupne in osebne štor. 307.184 187.168 173.093 114.190 
Vir: ZAP-M: Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah, 2003 

4.1 Brezposelne osebe 

Brezposelne osebe so antipol delovno aktivnemu prebivalstvu in pred-
stavljajo tisti segment prebivalstva, v katerega je usmerjen največji del 
politike zaposlovanja vsake države. Za uspešno korigiranje stanja na trgu 
dela je pomembno sprotno, stalno in kvalitetno merjenje števila brezpo-
selnih oseb. 

V Zgornji Savinjski in Šaleški dolini je bilo leta 2003 dobrih 28 tisoč 
aktivnih in malo več kot tri tisoč brezposelnih oseb, kar je v primerjavi 
s Slovenijo pomenilo 3,2 odstotka aktivnega prebivalstva in 3,3 odstotka 
registriranih brezposelnih oseb. 

V Sloveniji in v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini smo od leta 1997 na-
prej zabeležili trend padanja stopnje registrirane brezposelnosti. Trend 
padanja je v Sloveniji sicer nekoliko bolj izrazit, vendar ga je zaznati tudi 
v obravnavani regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti v Zgornji Savinj-
ski in Šaleški dolini ne odstopa bistveno od slovenskega povprečja, je 
pa nekoliko nižja od slovenskega povprečja. Od 1997 naprej se je gibala 
med 10,8 in 13,8 odstotki, medtem ko je bilo slovensko povprečje v istem 
obdobju med 11,2 in 14,5 odstotki. 

Preglednica 8: Stopnje registrirane brezposelnosti, 1997 - 2003 (v %) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Slovenija 14,4 14,5 13,6 12,2 11,6 11,6 11,2 

Šaleška in 
Zgornja Savinjska 
dolina 

12,4 13,8 13,1 11,8 10,8 11,4 11,5 

Vir: ZRSZ; Evidenca brezposelnih oseb 

Slika 2: Stopnje registrirane brezposelnosti, 1997 - 2003 



Leta 2003 je bilo v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini največ brezposelnih 
oseb med mladimi, starimi med 18 in 29 let, in sicer 1687, kar je pred-
stavljalo več kot polovico vseh brezposelnih oseb v tej regiji. V primerjavi 
s slovenskim povprečjem je ta delež precej visok, saj je bil od slovenske-
ga povprečja višji za skoraj petnajst odstotnih točk. Najmanj registrirano 
brezposelnih oseb je bilo v skupini najmlajših, ki se pojavljajo na trgu 
dela, torej med osebami, starimi 15 do 18 let, in pa med najstarejšimi, sta-
rimi 60 let ali več. Prvih je bilo 29 oz. slab odstotek, drugih pa 19 oz. 0,6 
odstotka. To razmerje ni bistveno odstopalo od slovenskega povprečja. 

Preglednica 9: Registrirano brezposelne osebe po starostnih skupinah, 2003 

Slovenija Zgornja Savinjska in 
Šaleška dolina 

Skupaj 97.674 3.273 
do 18 let 367 29 
18 - 24 21.760 1.101 
25 - 29 14.391 587 
30 - 39 18.045 523 
40 - 49 22.201 580 
50 - 59 19.853 435 
60 + 1.058 19 

Vir: ZRSZ; Evidenca brezposelnih oseb 

Slika 3: Registrirano brezposelne osebe po starostnih skupinah, 2003 

Vir: ZRSZ; Evidenca brezposelnih oseb 

Slaba izobrazba je še vedno ena izmed glavnih ovir na poti iskanja zapo-
slitve, na katero naleti brezposelna oseba, ki išče delo, in to tako v Slo-
veniji kot celoti, kot tudi v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. V Zgornji 
Savinjski in Šaleški dolini sta bili lani 1302 brezposelni osebi z izobrazbo, 
nižjo od srednje, in 1788 oseb s končano srednjo šolo. Skoraj 95 odstot-
kov vseh brezposelnih oseb v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini ima kon-
čano srednjo šolo ali manj, kar z drugimi besedami pomeni, da so osebe 
z višjo in visoko izobrazbo veliko uspešnejše pri iskanju zaposlitve. 

Preglednica 10: Registrirano brezposelne osebe po doseženi stopnji izobrazbe, 2003 

Slovenija Zgornja Savinjska in 
Šaleška dolina 

Skupaj 97.674 3.273 
Nižja od srednje 43.162 1.302 
Srednja 48.587 1.788 
Višja 2086 75 
Visoka in več 3839 108 

Vir: ZRSZ; Evidenca brezposelnih oseb 
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Pri iskanju zaposlitve je zelo pomemben čas, v katerem brezposelna ose-
ba najde zaposlitev. Povprečno trajanje iskanje brezposelnosti je v Slo-
veniji precej dolgo, in žal to velja tudi za Zgornjo Savinjsko in Šaleško 
dolino, saj skoraj 45 odstotkov vseh brezposelnih oseb išče delo leto ali 
več. Vendar gledano z optimističnega zornega kota pa dobrih 35 odstot-
kov vseh brezposelnih oseb v Šaleški in Zgornje Savinjski dolini išče delo 
manj kot pol leta. 

Preglednica 11: Registrirano brezposelne osebe glede na trajanje iskanja dela, 2003 

Slovenija Zgornja Savinjska in 
Šaleška dolina 

Skupaj 97.674 3.273 
do 5 mesecev 32.582 1.150 
od 6 do 11 mesecev 17.590 663 
od 12 do 35 mesecev 28.142 910 
od 36 do 59 mesecev 7.965 282 
60 mesecev in več 11.396 268 

Vir: ZRSZ; Evidenca brezposelnih oseb 

5 Sklep 
Trg dela v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini ne izstopa bistveno od trga 
dela, ki je značilen za Slovenijo kot celoto. Vrednosti glavnih kazalnikov 
so namreč podobne slovenskemu povprečju, seveda pa podrobnejši vpo-
gled v podatke pokaže usmerjenost te regije. Tako lahko rečemo, da je, 
gledano strogo statistično, povprečen delovno aktiven prebivalec Šaleške 
in Zgornje Savinjske doline moški v srednjih letih, star med 35 in 44 leti, 
nekoliko slabše izobražen od povprečnega Slovenca, zaposlen je v prede-
lovalni dejavnosti kot upravljalec strojev in naprav oz. industrijski sestav-
ljalec, za svoje delo pa prejema nekoliko nižjo plačo kot drugi Slovenci. 
Največja verjetnost je, da je zaposlen v Gorenju, ki je istočasno tudi 
družba, ki v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini ustvari največ prihodka. 
Prvih pet mest med družbami po številu zaposelnih oseb si namreč delijo 
Gorenje, Premogovnik Velenje, Era, Vegrad in Gorenje Notranja oprema, 
medtem ko je prvih pet družb po prihodku Gorenje, Era, BSH Hišni apa-
rati Nazarje, Premogovnik Velenje in pa Termoelektrarna Šoštanj. 

Slabše se piše ženskam. Povprečna brezposelna oseba v Zgornji Savinjski 
in Šaleški dolini je mlajša ženska s srednješolsko izobrazbo, stara med 18 
in 29 let, ki se že več kot leto dni trudi z iskanjem dela. 

Literatura in viri 
Medmrežje 1: http://www.gzs.si/DRNivo3.asp?IDpm=1643 (31. 8. 2004). - Avtor ni poznan. 
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SURS, ZAP-M: Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah. 

SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva. 

Zavod RS za zaposlovanje, Evidenca brezposelnih oseb. 

Žavbi, M. 2000: Prilagajanje izvajanj statističnih raziskovanj o stroških dela in strukturi 
plače v Sloveniji zahtevam Eurostata. Statistični dnevi 2000: Statistična omrežna sodelovanja 
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Povzetek 

V prispevku želimo na primeru Savinjsko Šaleške regije ugotoviti, ali je lokalno 
gospodarstvo vpeto v sodobne tokove mrežnega povezovanja, ali pa mu uspešnost 
zagotavljajo le posamezna večja ter v državnem in evropskem merilu pomembnejša 
podjetja. V naraščajočem globaliziranem gospodarstvu so namreč ekonomske mreže 
močno pridobile na pomenu. Poleg nadnacionalnih povezav so vse bolj pomembne 
tudi povezave na regionalnem nivoju, ki imajo zaradi prostorske bližine podjetij 
številne prednosti na trgu. 

Mrežo lahko opišemo kot skupno delo akterjev, ki imajo enake ali podobne cilje, 
niso povezani v hierarhičen sistem in delujejo na podlagi zaupanja. V mreži podjetij 
sodelujejo izključno subjekti (gospodarski, izobraževalni, raziskovalni), ki so poveza-
ni zato, ker pričakujejo od tega formalno ali neformalno izmenjavo različne vsebine 
med udeleženimi partnerji, ki prinaša pozitivne materialne ali nematerialne dobičke 
(dosežke) bodisi mreži kot celoti, bodisi posameznemu podjetju. Pri tem prihaja do 
skupnega sodelovanja, kot tudi do medsebojne konkurence. 

Vpetost v mrežo podjetij se je v preteklosti izkazala kot zelo obetavna oblika go-
spodarskega povezovanja, pri čemer se izboljša gospodarski položaj celotnega regi-
onalnega/lokalnega gospodarstva, s tem pa tudi blaginja tam živečega prebivalstva. 
Zaradi vseh prednosti, ki jih tovrstno povezovanje prinaša, je postalo grozdenje 
podjetij ena ključnih razvojnih strategij, tako ožje z vidika gospodarskega razvoja, 
kot tudi širše z vidika regionalnega razvoja. 

Na obravnavanem območju smo ugotovili, da se podjetja bolj aktivno povezujejo v 
Šaleški dolini, medtem ko so v Zgornji Savinjski dolini take povezave redke. Podo-
bno različnost lahko zasledimo tudi, če dolini primerjamo glede na razvitost. Na 
podlagi tega lahko zaključimo, da stopnji razvoja v posameznem območju botrujejo 
tako naravne razmere, kot tudi tradicija, socialno in kulturno okolje, ključno vlogo 
pa igra tudi sestava gospodarstva. 

Ključne besede: grozdi, mreže, regionalni razvoj, ekonomska geografija, Slovenija, 
Savinjsko Šaleška regija 
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Abstract 

Economic networks are very important in the globalized economy. Beside interna-
tional connections the regional networks are also gaining importance - due to their 
spatial concentration regional enterprises and institutions have many benefits on 
market. 

Network is a group of actors with common aims, which are connected in the 
nonhierarchical manner. Connections between actors are based on trust and have 
one crucial aim - to bring positive effects - either material or non-material - to the 
group as a whole or to individual partner. The relationship between partners is 
both cooperative and competitive. 

Since the effects of clustering are very important for the success of local economy, 
clustering became one of the most useful strategies for enhancing regional economy 
and regional development respectively. 

In Savinjsko Šaleška region, cooperation between enterprises has a long tradition, 
especially in the Šaleška dolina. There are some local networks, which are based 
on cooperation of local firms, and also some networks on the national level. Larger 
firms from mainly well-developed technical sector build networks on the national 
level. The intraregional differences in the level of development and also in the rate 
of the interaction of local enterprises depend in a large extend on natural condi-
tions, tradition, social and cultural environment. Very important factor for network-
ing is also the structure of the local/regional economy. 

Key words: clusters, networks, regional development, economic geography, Slov-
enia, Savinjsko Šaleška region 

Uvod 
Znotraj različnih konceptov razvoja se vse večji pomen pripisuje vzpostav-
ljanju povezav med posameznimi lokalnimi ali regionalnimi akterji, pa naj 
bodo ti iz gospodarstva, javne uprave ali iz povsem prostovoljnih združenj, 
saj lahko po vsesplošnem prepričanju tesna mrežna povezanost vpliva na 
hitrejši razvoj lokalnega ali regionalnega gospodarstva. Tovrstne ideje izha-
jajo iz nekdanjih konceptov, ki so temeljili na tesni prostorski povezanosti 
gospodarskih subjektov in nujni prostorski koncentraciji (na primer Mars-
halovi distrikti) ter novodobnih pogledih na ustvarjalno socialno okolje in 
inovativnost, kot bistveni gonili gospodarskega razvoja. 

Razvoj ekonomske geografije je v zadnjih dveh desetletjih doživel hiter 
vzpon, pri čemer je potrebno poudariti predvsem tako imenovano »novo 
ekonomsko geografijo«. Slednja, ki ji pripisujejo (Schatzl 2003) zasluge 
za ponovno odkritje prostora v znanostih o gospodarstvu, je na novo ob-
likovala številne razvojne koncepte, ki temeljijo na tesni prostorski in/ali 
organizacijski povezanosti med podjetji. Vendar pa tesna povezanost ni 
značilna le za gospodarstvo, saj se gospodarsko povezovanje nadgrajuje 
tudi z institucionalnimi in socialnimi mrežami. Na ta način se ne oblikuje 
le specifična organiziranost proizvodnje, temveč se tovrstni procesi zaradi 
tesne vpetosti družbe in socialnih dejavnikov na geografsko ozko omeje-
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nem območju odražajo tudi v prostoru. V pogojih zaostrene konkurence 
se namreč »trdim« lokacijskim faktorjem, ki so bili v preteklosti bistveni za 
gospodarski uspeh, pridružujejo »mehki« lokacijski faktorji, katerih vloga 
je zagotavljati privlačnost prostora za naselitev izobražene delovne sile ter 
nenehni učni proces, ki vodi k stalni reprodukciji inovativnih idej. Na ta 
način se tipični produkcijsko-razmestitveni dejavniki nadgrajujejo s social-
nimi dimenzijami razvoja. 

Mrežo lahko opišemo kot skupno delo akterjev, ki imajo enake ali podobne 
cilje, niso povezani v hierarhičen sistem in delujejo na podlagi zaupanja. 
Njihovo povezanost osmišlja izmenjava različne vsebine med udeleženimi 
partnerji, ki prinaša pozitivne materialne ali nematerialne dobičke (dosež-
ke) bodisi mreži kot celoti, bodisi posameznemu podjetju. Pri tem prihaja 
do skupnega sodelovanja, kot tudi do medsebojne konkurence. S povezo-
vanjem si člani zagotavljajo kritično maso znanja, lažji dostop do sodobnih 
tehnologij, združujejo pa se tudi viri in sredstva, ki prispevajo k dvigu 
konkurenčnosti. 

Vpetost v mrežo podjetij se je v preteklosti izkazala kot zelo obetavna ob-
lika gospodarskega povezovanja, pri čemer se izboljša položaj celotnega 
regionalnega/lokalnega gospodarstva, s tem pa tudi blaginja tam živečega 
prebivalstva. Zaradi vseh prednosti, ki jih tovrstno povezovanje prinaša, je 
postalo grozdenje podjetij ena ključnih razvojnih strategij, tako ožje z vidi-
ka gospodarskega razvoja, kot tudi širše z vidika regionalnega razvoja. 

Metodologija 
Ugotavljanje medsebojne povezanosti med podjetji je razmeroma težavno, 
saj o tem ne obstojajo nikakršni podatki. Na drugi strani so tudi sama pod-
jetja pri posredovanju informacij zadržana, saj lahko zelo hitro zadenemo 
ob zid poslovnih skrivnosti. 

Da bi ugotovili razvojno naravnanost lokalnih podjetij ter stopnjo njihove 
medsebojne prepletenosti, smo se odločili, da izvedemo anketo v podjetjih. 
Izbor podjetij smo naredili na podlagi Poslovnega informatorja RS. Vprašal-
nik smo s pomočjo območne gospodarske zbornice razdelili 105 podjetjem 
v regiji (upravni enoti Mozirje in Velenje), ki se ukvarjajo s predelovalno 
dejavnostjo in imajo pet ali več zaposlenih. Rezultate anket smo zaradi 
majhnega števila vrnjenih vprašalnikov podkrepili z intervjuji predstav-
nikov gospodarskih združenj. Kar nekaj koristnih informacij je bilo moč 
izluščiti tudi s spletnih strani posameznih podjetij, saj so na teh velikokrat 
navedeni najpomembnejši poslovni partnerji ter osnovne strateške usmerit-
ve posameznega podjetja oziroma grozda. 

Veliko oviro pri raziskovanju je predstavljala tesna kapitalska povezanost 
nekaterih podjetij, bodisi da ta spadajo v isto skupino podjetij, bodisi da so 
v lastništvu katerega od podjetij (hčerinske družbe). Med temi podjetji je 
namreč povsem upravičeno pričakovati večjo stopnjo sodelovanja. 

Glede na to, da s preučevanjem nastanka tovrstnih okolij v Sloveniji nima-
mo izkušenj, nas zanima zlasti slednje: 
- ali lahko na nekem manjšem območju govorimo o obstoju mrežne za-

snove gospodarstva, 
- kako veliko mora biti zaledje, da se lahko razvije učinkovita gospodar-

ska mreža, in 
- ali so se izoblikovale mreže med podjetji v Savinjsko Šaleški regiji. 
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Grozdi in mreženje v Sloveniji 
Priložnosti in možnosti, ki jih nudi tesno povezovanje podjetij, so začele 
vlade različnih držav oziroma regij kmalu uporabljati kot razvojne strategi-
je. Tako je tudi Ministrstvo za gospodarstvo RS v svojem Programu ukre-
pov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 
(Medmrežje 1) uvedlo povezovanje podjetij kot enega bistvenih vzgibov za 
krepitev konkurenčnosti. 

Omenjeni program predstavlja operativni načrt izvajanja politike razvoja 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti z vidika dodeljevanja finančnih 
spodbud podjetjem ter sledi zastavljenemu cilju razvojne politike tj. poveča-
nje gospodarske učinkovitosti in mednarodne konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva. Zastavljeni cilj skuša vlada doseči s pomočjo povečanja de-
leža dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, kar bi privedlo do gospodar-
ske strukture, ki bi bila primerljiva s strukturo EU, nadalje z izboljšanjem 
konkurenčnih sposobnosti podjetij ter z izenačevanjem ekonomske sposo-
bnosti slovenskih regij (ibid., 2). 

Razvojni ukrepi, ki jih ponuja program, spodbujajo različne oblike povezav 
med podjetji. Na eni strani spodbuja vlada vertikalno povezovanje znotraj 
proizvodne-dobaviteljske verige, na drugi pa s pomočjo razvoja grozdov 
teži k horizontalnemu povezovanju podjetij, ki naj bi temeljilo na pospe-
ševanju vlaganja v znanje in tehnološki razvoj, specializaciji in krepitvi 
ključnih sposobnosti podjetij ter na ta način omogočalo prodornejši nastop 
podjetij in skupin na mednarodnih trgih. 

Vzporedno s spodbujanjem mrežnega povezovanja podjetij se spodbuja 
tudi njihovo podporno okolje, bodisi s pomočjo dualnega sistema izobra-
ževanja, bodisi z vavčerskim sistemom svetovanja, poleg tega pa ustvarjajo 
podjetniški inkubatorji in tehnološki parki ugodno klimo za vznik novih 
podjetij. 

Velikega pomena je tudi spodbujanje nastajanja lokalnih grozdov mikro in 
malih podjetij, s čemer lahko pridejo do izraza lokalni viri, obenem pa se 
na ta način lahko ublaži vpliv globalnega trga. Temeljni kriterij za lokalne 
grozde je, da imajo podjetja manj od 50 zaposlenih (mikro in mala pod-
jetja) ter da so zgoščena v radiju 50 km. 

Primer Savinjsko Šaleške regije 
Savinjsko Šaleška regija obsega severozahodni del Savinjske statistične re-
gije. Sestavljata jo Zgornja Savinjska dolina in Šaleška dolina, ki se v med 
seboj v marsičem precej razlikujeta. 

V regiji se močneje uveljavljajo trije gospodarski stebri, in sicer 1. prede-
lovalna industrija, 2. energetika, rudarstvo in gradbeništvo, ter 3. trgovina. 
Po podatkih gospodarske zbornice je regija v letu 2001 s 4,4 % zaposleni-
mi v primerjavi z vsemi zaposlenimi v slovenskih gospodarskih družbah 
ustvarila 4 % dodane vrednosti, 1,8 % dobička in 1,4 % skupne slovenske 
izgube (Medmrežje 2). 

Regionalno gospodarstvo je izrazito izvozno usmerjeno, saj izvoz predstav-
lja kar 39 % skupne realizacije. Pri tem je potrebno poudariti, da so izvoz-
no naravnane predvsem večje gospodarske družbe, med katerimi zgolj štiri 
ustvarijo kar 92 % dohodka od izvoza (Medmrežje 3). 



Gospodarske družbe so v letu 2002 glede na število ur dela povprečno 
zaposlovale 20.872 delavcev, pri čemer je bilo skoraj tri četrtine vseh delo-
vnih ur opravljenih v velikih podjetjih (Medmrežje 4). Po podatkih Stati-
stičnega urada RS (Medmrežje 5) je bilo v regiji ob koncu leta 2003 skupaj 
25.532 delovnih mest, od katerih jih je bilo več kot štiri petine v Šaleški 
dolini. Skupna gostota delovnih mest v regiji je znašala 419 delovnih mest/ 
1000 prebivalcev, s čemer je presegala povprečne slovenske vrednosti. V 
tem merilu je bila Zgornja Savinjska dolina s 273 delovnimi mesti/1000 
prebivalcev močno podpovprečna. 

Območje Savinjsko Šaleške regije ima številne prednosti, ki so bile podlaga 
dosedanjemu razvoju, prav tako pa so tudi temelj prihodnjega razvoja. Med 
prednosti lahko zagotovo štejemo dobro razvito industrijo, ki zagotavlja ob-
močju delovna mesta, med katerimi je pomemben delež namenjen visoko 
kvalificiranim tehničnim kadrom. 

Gospodarstvo ima, predvsem v Šaleški dolini, močno zaslombo socialnega 
in kulturnega okolja, saj sta se iz nekdaj prevladujoče gospodarske panoge 
(rudarstva) na celotno družbo prenesla solidarnost in regionalna/lokalna 
zavest prebivalstva, ki sta temelj razvijajočemu se partnerstvu. Dobro je 
razvita kulturna dejavnost, ki se večkrat prepleta s poslovnimi pobudami 
(cvetlični sejem, razstave slaščičarjev, praznični sejem v novoletnem času, 
flosarski bal ...). 

Podporno okolje za gospodarstvo močno krepijo izobraževalne institucije, 
ki se v veliki meri prilagajajo potrebam večjih gospodarskih sistemov. Kot 
primer lahko navedemo Šolski center Velenje, v okviru katerega deluje 
Višja strokovna šola s programi elektronike, rudarstva in geotehnologije ter 
informatike. Prav tako so regionalnim potrebam prilagojeni tudi srednje-
šolski, predvsem tehnični programi, malo manj pa je posluha za programe, 
ki bi izobraževali za posamezne storitve, kar predstavlja veliko oviro pod-
jetniškemu sektorju. Na vse večje potrebe po visokih tehnoloških rešitvah 
in po učinkovitem prenosu znanja v gospodarstvo je hitro odgovorilo Go-
renje, saj je to podjetje eden od ustanoviteljev Mednarodne podiplomske 
šole Jožefa Štefana. 

V veliko oporo regijskemu gospodarstvu so tudi zbornice (Savinjsko-šaleška 
območna zbornica in območni obrtni zbornici v Velenju in Mozirju), ki skr-
bijo za uveljavljanje interesov gospodarstva v odnosu do lokalne skupnosti, 
medsebojno povezovanje gospodarskih subjektov, uvajanje novih znanj in 
prenos dobrih praks ter ostalo strokovno pomoč. 

Pomemben dejavnik v razvoju so številni doseženi standardi (ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 17025, EMAS, OHSAS 18001), ki kažejo na zavest podjetij 
po nujnem doseganju kvalitete ter skrbi za okolje in zaposlene, obenem pa 
tovrstni certifikati izboljšujejo plačilno disciplino, ki je v podjetništvu zelo 
pereč problem. 

Čeprav ima obravnavano območje ugodno lego z vidika oddaljenosti od 
tujih tržišč, le-ta velikokrat ne pride do izraza zaradi izredno slabih promet-
nih povezav. Če so slednje zaradi naravnih razmer še razumljive za Zgornjo 
Savinjsko dolino, so za šaleški del odraz nerazumevanja in neustreznega 
odnosa centralnih oblasti do tam živečih ljudi in lokalnega gospodarstva. 
Nujno je, da država odločneje pristopi k reševanju tovrstne problematike, 
saj je Velenje po velikosti peto slovensko mesto in je tudi v Strategiji pros-
torskega razvoja Slovenije opredeljeno kot središče nacionalnega pomena. 



Razvoj cestne infrastrukture je poleg boljšega dostopa do trga za lokalne 
gospodarske sisteme izredno pomemben tudi za nadaljnji razvoj avtopre-
vozništva, ki je ena od pomembnih panog na tem območju. Pri tem bi bilo 
smiselno vzporedno razvijati tudi ustrezne logistične centre. 

V slabšem položaju za razvoj gospodarstva je Zgornja Savinjska dolina, 
ki je od razvojnih tokov nekoliko bolj odmaknjena in jo zaznamuje raz-
meroma redka poseljenost. Razpoložljivi naravni viri in slaba prometna 
povezanost so botrovali precej specifični gospodarski strukturi, pri kateri 
močneje izstopajo gozdarstvo, lesarstvo in kmetijstvo. Nizvodno se pogo-
ji počasi izboljšujejo, kar se odraža v bolje razvitih Nazarjah in Mozirju. 
Vendar pa naravnih pogojev ne smemo jemati skrajno deterministično, saj 
je ravno Zgornja Savinjska dolina eno najbolj privlačnih naravnih območij 
(Logarska dolina, Matkov kot, Robanov kot ...), kar je lahko izvrstna pod-
laga za razvoj turizma. 

Velika koncentracija industrije, rudarstvo in termoelektrarna predstavljajo 
velike pritiske na okolje. Ti se s sodobnimi tehnologijami, večanjem oza-
veščenosti prebivalstva in z dejavnim pristopom lokalnega inštituta moč-
no zmanjšujejo, a kljub temu ostajajo velik problem predvsem v Zgornji 
Savinjski dolini, kjer se posamezna (lesnopredelovalna) podjetja prepočasi 
odzivajo na zahteve s področja varstva narave, to pa jim posledično zmanj-
šuje konkurenčnost na zahtevnih trgih Evropske zveze. 

Podobno kot v ostalih bolj odmaknjenih predelih Slovenije je tudi tu za-
znati močno odseljevanje mladih. Poleg tega prihaja zaradi usmerjenosti 
v posamezne industrijske panoge do neskladij na trgu dela. Predvsem pri-
manjkuje delavcev na področju gradbeništva (keramičarji, zidarji, steklarji), 
manjkajo pa tudi ostali kadri, kot so fotograf, slaščičar, cvetličar in posa-
mezni gostinski poklici. Omenjene vrzeli se kažejo v premajhni ponudbi 
raznovrstnih storitev, predvsem tistih, ki presegajo zadovoljevanje nujnih 
življenjskih potreb in zagotavljajo višjo življenjsko raven na določenem ob-
močju. 

Ena od pomembnih ovir gospodarskega razvoja je tudi že omenjena pla-
čilna nedisciplina, ki se bolj pogosto pojavlja med posameznimi podjetniki, 
saj so ti kapitalsko šibkejši, slabši pa so tudi vzvodi nadzora in prisile. Zato 
so posamezni upniki prisiljeni pristati na kompenzacije v blagu, to pa kljub 
delni povrnitvi stroškov njihovo dejavnost ovira in slabi. 

Mrežna zasnova lokalnega gospodarstva 
Dejavnosti, ki jih je začela na področju povezovanja gospodarstva podpirati 
država, so v Savinjsko Šaleški regiji padle na plodna tla, saj so na območju 
že prej obstajale utečene povezave znotraj podjetniškega sektorja ter med 
podjetniki in večjimi gospodarskimi družbami. Racionalizacija poslovanja 
slednjih je zahtevala strnitev vrst v drobnem gospodarstvu, ki je z večjimi 
sistemi lahko poslovalo le povezano, saj bi se bilo popolnoma neracionalno 
pogovarjati in pogajati z vsakim podjetnikom posebej. 

Med podjetniki so se pojavljale povezave pri posameznih projektih, pred-
vsem v obliki podizvajalskih del, z večjimi gospodarskimi družbami pa 
podjetniki sodelujejo v okviru utečenih kooperantskih razmerij. 

Nacionalni projekti spodbujanja razvoja grozdov so medsebojno povezo-
vanje podjetij močno pospešili. Pri tem je šaleški del obravnavanega ob-
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močja eden od paradnih konjev pri oblikovanju podjetniških grozdov, saj 
se velenjska podjetja precej aktivno vključujejo v tovrstne povezave. Kar 
nekaj je tudi združb, katerim načeluje podjetje iz Velenja oziroma Šaleške 
doline (Grozd plasttehnika, Slovenski ekološki grozd, Grozd informacijskih 
tehnologij eAliansa ...). 

Večjo težnjo po povezovanju je čutiti v šaleškem delu, medtem ko se 
v Zgornji Savinjski dolini podjetja bolj poredko povezujejo. Izoblikovani 
grozdi so glede na velikost zelo različni in jih lahko delimo na lokalne 
in nacionalne grozde. V lokalne grozde se povezujejo manjša podjetja na 
prostorsko zelo omejenem območju, ki pa kljub vsemu presega meje obra-
vnavanega območja (Savinjsko Šaleške regije), saj se je pospeševalo pove-
zovanje tovrstnih podjetij v celotni Savinjski regiji (v koordinaciji Razvojne 
agencije Savinja). V najožjem smislu lokalnosti se ustvarjajo omrežja med 
posameznimi obrtniki in večjimi gospodarskimi sistemi, vendar pa tovrstne 
povezave niso institucionalizirane. 

Več je grozdov na nacionalni ravni, v katere se povezujejo pretežno večja 
podjetja. Ker so to vseslovenska združenja, je delež podjetij iz Savinjsko 
Šaleške regije znotraj posamezne skupine manjši, a so kljub temu za tovrst-
no sodelovanje zainteresirana, saj se na ta način združujejo najperspektiv-
nejša podjetja, s čemer se močno poveča njihova sposobnost za doseganje 
konkurenčnosti. 

Čeprav nastajajo mreže skoraj v vseh panogah, je zaznati večjo težnjo po 
povezovanju med podjetji, ki se ukvarjajo s tehnološko bolj zahtevnimi 
proizvodi. To je tudi razumljivo, saj so ravno razvojno najbolj intenzivne 
panoge podvržene vse večjim zahtevam trga, katerim se lahko prilagajajo 
le ob nenehnemu uvajanju inovacij na področju tehnologij, procesov in 
upravljanja. Skupen nastop jim tako deloma zmanjša stroške razvoja, po-
memben pa je tudi zaradi hitrega pretoka informacij, ki so ključne za do-
seganje kakovosti in napredka. 

Vpliv grozdov na uspešnost lokalnega gospodarstva je težko merljiv. Temu 
poleg zapletenih razmerij med podjetji v grozdu in različnih ciljev, ki si jih 
ta združenja postavijo, botruje razmeroma kratek čas obstoja grozdov, pa 
tudi to, da se učinki povezovanja izkazujejo pretežno na ravni sodelujočih 
podjetij, ta pa so enkrat bolj in drugič manj uspešna. Kot ugotavlja Raz-
vojna agencija Savinja, so podjetja uspela izkoristiti prednosti grozdov, ki 
predstavljajo učinkovito orodje za odzivanje na vse bolj zahtevne pogoje 
na globalnem trgu. Tovrstno povezovanje zagotavlja podjetjem zniževanje 
stroškov s pomočjo skupnega izvajanja določenih poslovnih funkcij (npr. 
trženje, transport, nabava, usposabljanje kadrov ...), kar se odraža v večji 
konkurenčnosti podjetij in možnosti bolj agresivnega nastopa na domačem, 
kot tudi na tujih trgih, ki so sicer za posamezna majhna ali srednja pod-
jetja le težko dosegljivi. Nadalje ugotavljajo, da k dvigu konkurenčnosti 
podjetij ne prispeva le povezovanje znotraj posameznega grozda, temveč 
se kot nova kvaliteta poraja tudi povezovanje in sodelovanje med grozdi 
(Medmrežje 6). 

Manj prodorna so podjetja pri iskanju tujih partnerjev, ali pa za njihovo po-
vezovanje v grozde preprosto ni interesa. Glede na izrazito izvozno usmer-
jenost gospodarstva v Šaleški dolini, bi bilo tovrstno povezovanje smiselno, 
saj bi se lahko na ta način še dodatno krepile vezi s tujimi središči, prav 
tako pa bi se razširila tudi baza znanja. 
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Sklep 
Naraščajoče potrebe po povezovanju gospodarstva so prišle v Savinjsko 
Šaleški regiji močno do izraza. Predvsem se povezujejo podjetja v Šaleški 
dolini, medtem ko je v Zgornji Savinjski dolini tovrstnih povezav manj. 

Glede na obseg posameznih gospodarskih mrež lahko te delimo na: 

- lokalne, ki medsebojno povezujejo manjša podjetja in so v večini pri-
merov neformalne oziroma niso institucionalizirane; 

- regionalne, ki so nastale na podlagi pospeševanja lokalnih grozdov in 
delujejo v okviru statistične regije ter že imajo izoblikovane določene 
vzvode skupnega nastopanja in s tem določeno stopnjo formalizacije 
odnosov; 

- nacionalne grozde, ki obsegajo celotno državno ozemlje in jih sestavljajo 
zelo različna podjetja. V njih že obstajajo skupni organi, s čemer tovrst-
ne mreže postanejo formalne institucije. 

Za obravnavano območje lahko zaključimo, da so povezave med podjetji 
zelo pogoste, vendar pa povečini neformalne. Več formalnih povezav je 
med podjetji, ki se povezujejo s sorodnimi partnerji izven Savinjsko Šale-
ške regije, vendar je domet takih mrež precej nad lokalo ravnjo. 

Na osnovi teh ugotovitev lahko sklepamo, da se gospodarstvo povezuje v 
več različnih stopnjah, pri čemer se z večanjem obsega povezave povečuje 
tudi njena kompleksnost. 
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Povzetek 

Novejše raziskave kažejo, da za uspešen gospodarski razvoj niso odgovorne in-
formacijske in komunikacijske tehnologije ampak ustvarjalni ljudje. V prispevku 
so opisani rezultati raziskav, ki jih je opravil prof. R. Florida iz Carnegie Mellon 
univerze v Pittsburghu. Opisan je poskus uvajanja e-mesta v Velenju in zakaj ni 
uspel. Vse kaže, da gospodarski razvoj v 21. stoletju temelji na ustvarjalnosti, ki 
postaja najbolj pomemben gospodarski vir. To pomeni, da moramo ustvariti po-
goje v katerih se lahko sprosti ustvarjalnost prebivalcev in ne vlagati v najbolj 
sodobne tehnologije. 

Ključne besede: ustvarjalnost, informacijske komunikacijske tehnologije, regional-
ni razvoj 

Abstract 

The recent research shows that creative people and not information and com-
munication technologies are responsible for successful economic development. In 
this article the results of research made by prof. R. Florida from Carnegie Mel-
lon University are described. The failure of attempt to develop e-city Velenje is 
discussed. It looks like that economic development in the 21st century is based on 
creativity as ultimate economic source. It means that we have to build conditions 
in which creativity of people can be released and that we have not to invest in 
most modern technologies. 

Key words: creativity, information and communication technologies, regional de-
velopment 

Uvod 

V tem prispevku ne bo veliko pisanja o informacijski družbi, ampak o 
obdobju ustvarjalnosti, ki nastaja v najbolj razvitih in uspešnih državah. 
Res je, da so v poznih petdesetih letih v najbolj razvitih državah sveta 
nastale spremembe, ki jih je pospešil uspeh Sovjetske zveze na področju 
vesoljskih raziskav. Te spremembe so mnogi poimenovali za začetek in-
formacijske družbe, ki temelji na znanji in intenzivni uporabi informacij-
skih in komunikacijskih tehnologij. 
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V šestdesetih letih se je kot posledica tekmovanja v vesoljskih raziskavah 
hitro razvijala mikroeletronika. Z razvojem mikroprocesorja je postalo 
možno razviti osebne računalnike, hitra računalniška omrežja in bistveno 
razširiti uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Nastala so 
nova področja, ki jim v Evropi pravimo e... kot na primer e-commerce, 
e-work, e-learning, e-city. Intenzivno se govori o informacijski družbi, 
imamo strateške programe razvoja informacijske družbe, ministrstva za 
informacijsko družbo, Bangemannovo poročilo v EU in celo vrsto podo-
bnih dokumentov. Vendar je resnica malo drugačna. Vse preveč poudar-
jamo pomen tehnologije in tehnološki napredek. 

Leta 2002 je v ZDA izšla knjiga Vzpon ustvarjalnega razreda, ki je na-
stala kot rezultat široke raziskave regionalnega razvoja v ZDA, ki ga je 
opravil R. Florida prof. za regionalni razvoj na univerzi Carnegie Mellon 
v Pittsburghu (Florida 2002). V nadaljevanju bomo opisali osnovne ugo-
tovitve iz te knjige. 

Ustvarjalni razred 

Osnovna ugotovitev raziskav, ki jih je opravil prof. Florida je, da v ZDA 
nastaja močan ustvarjalni razred, ki pri svojem delu uporablja ustvarjal-
nost in da se hitro razvijajo regije, ki privabijo ustvarjalne ljudi. Danes 
je v najbolj razvitih državah najbolj pomemben gospodarski vir ustvar-
jalnost njenih prebivalcev. V tem trenutku je v ZDA ustvarjalni razred 
na drugem mestu po številu, gospodarski pa je najmočnejši. Po številu 
ga prekaša samo storitveni razred, ki ima manjši vpliv in v veliki meri 
opravlja storitve za potrebe ustvarjalnega razreda. 

Na Preglednici 1 je prikazan razvoj razredov v ZDA v dvajsetem stoletju 
iz katerega je vidno, da je v zadnjih dveh desetletjih prišlo do hitrega 
razvoja ustvarjalnega razreda. Zakaj se je ta razred tako močno razvil v 
tem času? To ni posledica informacijskih tehnologij, ampak potrebe po 
razvoju novih tehnologij in proizvodov. Da bi razvili nove tehnologije in 
nove proizvode je potrebno zaposlovati ustvarjalne ljudi. In to še ni do-
volj, da bi postali uspešni na globalnem trgu. Potrebno je ustvariti pogoje, 
da bodo ustvarjalni delavci izkoristili vse svoje potenciale. 

Ti pogoji so bistveno drugačni, kot so bili v tipični industrijski družbi 
s strogo določenim delovnim časom, kodeksom oblačenja, hierarhičnim 
modelom. Ker je ustvarjalni proces drugačen od rutinskega dela, je tudi 
način dela ustvarjalnih delavcev drugačen. Zahteva gibljivi delovni čas, 
sproščenost, manj birokracije in upravljanja. Podjetja, ki so uspela zago-
toviti pogoje, ki ustrezajo ustvarjalnim osebam so tudi uspešna. 

Zanimivo je da so velika podjetja kot so Bell in Dupont že v zgodnjih 
petdesetih letih razvojnikom omogočila pogoje, kot so jih v tem času po-
nujale univerze: veliko ustvarjalne svobode, gibljivi delovni čas in spro-
ščeno vzdušje. 
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Preglednica 1: Razvoj razredov v ZDA v dvajsetem stoletju 

Vendar za ustvarjalne posameznike ni zadosti, da imajo dobre pogoje 
za delo, ampak jih zanima tudi kakovost življenja. Pri tem jih zanimajo 
okolja, ki so odprta, strpna do drugačnih, imajo nizke vstopne ovire, bo-
gato nočno življenje (pogosto delajo do poznih ur in se želijo sprostiti), 
močno kulturo ulice, dobre možnosti za rekreacijo in športne aktivnosti 
na prostem. Zanimajo jih okolja v katerih deluje veliko umetnikov in kjer 
imajo priložnost za izmenjavo izkušenj in znanj z drugimi ustvarjalnimi 
osebami. 

Analize, ki jih je s svojimi sodelavci opravil prof. Florida kažejo da niso 
vsa okolja enako zanimiva za ustvarjalne ljudi. Nekatera uspejo pritegniti 
veliko število pripadnikov ustvarjalnega razreda, iz nekaterih okolij pri-
padniki ustvarjalnega razreda bežijo, nekaterih se izogibajo. 

Istočasno pa gospodarski kazalniki kažejo, da področja z veliko koncen-
tracijo ustvarjalnega razreda beležijo hitro gospodarsko rast, nizko stopnjo 
brezposelnosti in velike razlike v prihodkih med posameznimi razredi. 

Florida ugotavlja, da je lokacija tista, ki je najbolj pomembna pri odločitvi 
ustvarjalnih oseb, kje bodo živeli. Ni delovno mesto. To je zanimivo, ker 
navdušenci tehnologije trdijo, da ni prostora in časa, vseeno je, kje se na-
hajamo, ker bomo pač delali na daljavo in na domu z uporabo interneta. 
Vendar na srečo ni tako. Po raziskavah, ki jih je opravil Florida za razvoj 
ustvarjalnega razreda so potrebni 3T (tehnologija, talent, tolerantnosti). 

Kazalnik tehnologije je izmeril kot delež prihodka podjetij s področja vi-
sokih tehnologij v celotnem prihodku regije. Kazalnik talent je določil s 
številom oseb z univerzitetno diplomo in številom patentov na 1000 pre-
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bivalcev. Kazalnik tolerantnosti pa kot koncentracijo homoseksualcev v 
regiji. Če je okolje strpno do homoseksualcev je strpno do vseh ostalih. 
Na osnovi teh kazalnikov je določil indeks ustvarjalnosti in rangiral regije 
po velikosti teh indeksov. 

Tisto kar je pomembno je, da je okolje izredno pomembno za gospodarski 
razvoj ker lahko pritegne ali odžene ustvarjalne posameznike. Zato več-
ina projektov »Silicijeva doline tukaj« ni uspela, ker ne glede na velika 
vlaganja v tehnološke parke, biznis inkubatorje, rizične sklade ni prišlo 
do hitrega razvoja, ker okolje ni bilo zanimivo za pripadnike ustvarjal-
nega razreda. 

Kako je v Sloveniji? 
V Sloveniji v zadnjih letih preveč poudarjamo pomen tehnologije in po-
skušamo veliko narediti na e-področju (e-učenje, e-uprava. e-zdravstvo, 
e-mesto). 

Tako smo v Velenju pred leti začeli projekt e-mesto. Osebno sem več let 
urejal rubriko z istim imenom v lokalnem časopisu. Ko pogledamo na 
rezultate projekta bomo videli da so majhni? Zakaj? Problem je v na-
pačnem pristopu. Izhajamo iz tehnologij in tehnoloških rešitev, ne pa od 
ljudi. Tehnologija ne razreši naše probleme, moramo ustvariti pogoje za 
ustvarjalne ljudi, kar je izredno težka naloga. Ker sem v zadnjih letih pre-
cej časa preživel v Silicijevi dolini v Los Gatosu mestu približno enake 
velikosti kot Velenje, bom podal nekaj primerjalnih podatkov: 

Pregledenica 2: Primerjava Los Gatos in Velenje 

Los Gatos Velenje 

Prebivalstvo 28.952 33.854 

GDP 54.000 USD 18.000 USD 

Dodana vrednost po zaposlenem 188.000 USD 30.000 USD 

Število patentov pri USPTO 6444 5 

Izobrazba 

Los Gatos Velenje 

srednja 10,3% 29% 

višja 5,8% 4% 

visoka 21,8% 6% 

mag. in dr. 14,6% -

Iz preglednice se jasno vidi, da izobrazba in inovatorstvo (patenti) so 
osnovni vzrok razlik v gospodarskih pokazateljih teh dveh mest. 

Velenje je tipično industrijsko mesto z arhitekturo, ki onemogoča razvoj 
kulture ulice, in nočnega življenja in bo že zaradi tega zelo težko narediti 
mesto zanimivo za ustvarjalne ljudi. Če dodamo še tipično kulturo iz časa 
dobe organizacije, ko je birokracija upravljala z velikim korporacijami, 
potem lahko razumemo zakaj v Velenju nismo uspeli s projektom e-mesta 
in zakaj nismo slovenska Silicijeva dolina. 
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Zanimivo je pogledati mestece Telluride iz Kolorada (Medmrežje 1), ki se 
nahaja visoko v planinah in ki predstavlja resnično inteligentno oziroma 
e-mesto. Povezano je z omrežjem, ima največjo koncentracijo Mclntosh 
računalnikov na svetu. O vseh pomembnih dogodkih se odloča na elek-
tronskih referendumih. Vendar ni tehnologija tista, ki je dvignila mesto, 
ampak veliko število zanimivih dogodkov in številne znane osebnosti kot 
je na primer John Naisbitt avtor uspešnice Megatrendi, ki določen čas v 
letu živijo in delujejo v tem kraju. 

V začetku 2005 je prof. Florida s svojimi sodelavci objavil analizo stanja 
in trende razvoja ustvarjalnega razreda v Evropski uniji. Rezultati so 
zanimivi in v nadaljevanju bomo navedli nekaj osnovnih ugotovitev raz-
iskave (Medmrežje 2). 

V sedmih od 14 držav EU je število pripadnikov ustvarjalnega razreda 
večje od 25 odstotkov. Nizozemska, Finska in Belgija imajo celo okoli 30 
odstotkov vseh zaposlenih na delovnih mestih ustvarjalnega razreda. V 
teh državah je več delavcev, ki sodijo v ustvarjalni razred, kot klasičnih 
industrijskih delavcev (modri ovratniki). Enako velja za Irsko, Veliko Bri-
tanijo in Dansko. Ustvarjalni razred narašča v večini držav EU, najhitreje 
na Irskem - 7 odstotkov na leto. To ne velja za vse članice EU. Nekatere 
zaostajajo, Portugalska in Italija imata manj kot 15 % zaposlenih na delo-
vnih mestih ustvarjalnega razreda. Čeprav so ZDA še vedno vodilne na 
področju tehnologij, bodo Finska, Švedska, Nizozemska in Belgija verjet-
no kmalu postale konkurenca Ameriki na tem področju. Center gospodar-
ske moči v EU se seli iz Francije in Nemčije v skandinavske države. 

Po indeksu ustvarjalnosti je Švedska najmočnejša država v EU, pravza-
prav je tudi pred ZDA. Irska je država, v kateri ustvarjalni razred najbolj 
hitro raste (v svetovnem merilu, ne samo v EU). Po indeksu nadarjenosti, 
ki predstavlja kombinacijo indeksa človeških potencialov - števila oseb z 
univerzitetno izobrazbo in indeksa znanstvene nadarjenosti - je po števi-
lu znanstvenih delavcev na 1000 zaposlenih na prvem mestu Finska, sle-
dijo ji Nizozemska, Belgija, Velika Britanija in Švedska. Po indeksu tehno-
logije, ki predstavlja kombinacijo indeksa RR - vlaganje v razvoj kot delež 
GDP (bruto domačega proizvoda), inovacijskega indeksa - števila patentov 
na milijon prebivalcev in indeksa visokih tehnologij - števila patentov s 
področja visokih tehnologij, je na prvem mestu Švedska, sledijo ji Finska, 
Nemčija, Danska. Po indeksu strpnosti, ki ga je Florida definiral druga-
če kot v primeru ZDA (analiziral je rezultate več raziskav opravljenih v 
EU), so se članice EU odrezale takole: prva Švedska, sledijo Danska, Fin-
ska, Nemčija. V skupnem seštevku je analiza pokazala, da je po indeksu 
ustvarjalnosti (ki predstavlja kombinacijo zgoraj navedenih indeksov) na 
prvem mestu Švedska, sledijo ji Finska, Nizozemska, Danska. 

Analiza je pokazala, da lahko vse članice EU razdelimo v štiri skupine: 

a) Vodilne države: Švedska, Finska in Danska, ki jim sledita Nizozemska 
in Belgija. 

b) Države, ki prihajajo, oziroma imajo nizek indeks ustvarjalnosti, ki pa 
ima trend hitre rasti. Irska je vodilna v tej skupini. 

c) Države, ki zaostajajo. V tem trenutku imajo relativno visok indeks 
ustvarjalnosti, vendar trendi niso pozitivni. V to skupino sodita Velika 
Britanija in Nemčija. 

d) Države, ki zamujajo. Imajo nizek indeks in počasno rast ustvarjalnega 
razreda. Tu se nahajata Italija in Francija. 
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Preglednica 3: Matrika evropske ustvarjalnosti. Evropski indeks ustvarjalnosti 

Kje je Slovenija? Florida ni analiziral novih članic Unije. Bilo bi zanimivo 
opraviti analizo in svojo razvojno politiko zasnovati na tej analizi in pri-
merjati s skandinavskimi državami, ki so majhne in uspešne. 

Sklep 

Postavlja se vprašanje kakšno je oziroma bo življenje v obdobju ustvarjal-
nosti (ne v informacijski družbi)? 

Po moji oceni bistveno boljše kot v družbi, ki je polna tehnoloških čudes. 
Spoštovali bomo raznovrstnost, strpnost, umetnost, aktivni šport, skrbeli 
za okolje. Tehnologija bo orodje, ki ga bo vsak uporabljal na način, ki 
mu ustreza. Bolj bomo podobni univerzalnim osebam iz časa renesan-
se, kot ozkim specialistom iz industrijske družbe. Vsak posameznik je 
ustvarjalen in imel bo priložnost sprostiti svoje potenciale. Ali se bo to 
res zgodilo? 

Dve sta nevarnosti, ki se jasno kažeta v ZDA: 

• delitev države na področja z močnim ustvarjalnim razredom in hitro 
gospodarsko rastjo in na del brez ustvarjalnega razreda in z gospodar-
sko stagnacijo, 

• velike razlike v bogastvu med posameznimi razredi. 

Te probleme bi moral razrešiti sam ustvarjalni razred, ki se še ne zaveda 
svoje vloge, kot se je včasih zavedal delavski razred. 

Slovenija bi morala dobro razmisliti kam gre, v ustvarjalno družbo ali v 
nekaj popolnoma drugega? In ali je vlaganje v sodobne informacijske in 
komunikacijske tehnologije dovolj za uspešen razvoja. 

Literatura in viri 
1. R. Florida: The Rise of the Creative Class, Basic Book, New York 2004. 

2. Medmrežje 1: http://www.telluride.com (8.4. 2005) avtor ni znan. 

3. Medmrežje 2: http://www.creativeclass.org/acrobat/Europe_in_the_Creative_Age_ 
2004.pdf (28. 9. 2004) R. Florida. 
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Povzetek 

V prispevku so navedeni in utemeljeni razlogi za ponovno uveljavitev prostorske-
ga planiranja na regionalni ravni skozi regionalne zasnove prostorskega razvoja 
(regionalne zasnove), ki jih v slovenski sistem prostorskega planiranja uvaja novi 
zakon o urejanju prostora. V okviru prostorskega planiranja na državni ravni je 
na kratko predstavljena Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki podaja okvir 
za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj 
v širšem evropskem prostoru. 

Osrednji del prispevka je namenjen prostorskemu planiranju na regionalni ravni. 
Predstavljeni so razlogi za pripravo, postopek priprave in sprejemanja in zasnova 
vsebine regionalnih zasnov prostorskega razvoja, ki je odvisna od okolja in pros-
tora, ki ga pokriva ter od prostorskih, ekonomskih in socialnih potreb ljudi, ki 
živijo na območju regionalne zasnove. 

V nadaljevanju prispevka je predstavljena regionalna zasnova prostorskega raz-
voja za Savinjsko statistično regijo, ki je ob upoštevanju prostorskih problemov 
in primerjalnih prednosti regije pripravljena kot integralni razvojni dokument, 
katerega cilj je omogočiti regiji prostorske možnosti za nadaljnji razvoj ter enako-
vredno in enakopravno vključevanje v širši prostor. 

V zaključku so navedena še nekatera pomembnejša odprta vprašanja in pričako-
vani problemi, ki so neposredno povezani s pripravo regionalnih zasnov prostor-
skega razvoja. 

Ključne besede: prostorsko planiranje, regija, zakon o urejanju prostora, strategija 
prostorskega razvoja Slovenije, regionalna zasnova prostorskega razvoja, Savinj-
ska regija 

mag. Helena Šolar 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 21, 1000 Ljubljana 
helena.solar@gov.si 
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Prostorsko planiranje na regionalni 
ravni 

Abstract 

The article states and arguments the reasons for renewed enforcement of spa-
tial planning on regional level through Regional Spatial Development Concepts 
(Regional Concepts). The new Spatial Planning Act legalized these planning acts 
legalized in Slovenian spatial planning system in 2003. 

The Spatial Development Strategy of Slovenia is presented briefly in the chapter 
dealing with spatial planning on national level. It hands the frame for spatial 
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development on the whole state's territory and set the directions for development 
in broader European space. 

The focus of the article deals with spatial planning on regional level. The motives 
for and the procedure of elaboration and enforcement of Regional Concepts have 
been presented together with content concept of the act. The content of each 
Regional Concept depends on its territory and on the economic and social needs 
of people who live there. 

The Regional Concept for Savinjska region is presented in the article's follow up. 
It has been prepared as an integral development document, which on the basis 
of spatial problems and comparative advantages sets the optimal spatial develop-
ment perspectives. 

The conclusion brings some of the most important pending questions and ex-
pected problems, which are directly linked, to Regional Spatial Development 
Concepts. 

Key words: spatial planning, region, spatial planning act, Spatial development 
strategy of Slovenia, Regional spatial development concept for Savinjska region. 

Izhodišča 

Utemeljitev potrebe po prostorskem planiranju na regionalni ravni 

Aktivnosti za ponovno uveljavitev regionalnega planiranja v sistemu pros-
torskega planiranja so utemeljene z dejstvom, da je prostorsko planiranje 
lahko najbolj učinkovito prav na regionalni ravni, kjer se neposredno 
soočajo razvojni interesi posameznih dejavnosti oziroma sektorjev ter 
njihove pobude za posege v prostor. Na tej ravni se tudi lahko oblikujejo 
usklajeni skupni interesi lokalnih skupnosti in se soočajo z državnimi 
interesi. Na drugi strani se velik del nalog države na področju urejanja 
prostora nanaša na posamezna problemska območja, katerih regionalne 
posebnosti in značilnosti je potrebno upoštevati. 

Pravna podlaga 

Zakon o urejanju prostora uvaja nov prostorski akt, regionalno zasnovo 
prostorskega razvoja, kot partnerski prostorski akt države in občin. S temi 
akti, ki jih bodo sprejeli Vlada RS in občine, bodo določene prostorske 
ureditve regionalnega pomena ter podane usmeritve za pripravo prostor-
skih planskih in izvedbenih aktov države in občin oziroma za njihove 
spremembe in dopolnitve. Na državni ravni naj bi bila to predvsem izho-
dišča za opredelitev območij in koridorjev prostorskih ureditev državnega 
pomena, na ravni občin pa je potrebno uskladiti in podati izhodišča za 
opredelitev območij infrastrukture regionalnega pomena ter večjih pose-
gov v prostor, ki presegajo potrebe ene občine. Med te spada določanje 
razvojnih območij, lokacij pomembnejših javnih ustanov, proizvodnih in 
poslovnih con, lokacij nakupovalnih središč, območij večje komunalne 
infrastrukture, športno-rekreacijskih območij, kmetijskih območij ter ob-
močij varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine. 
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Pojmi 

Pojem regija izvira iz latinske besede »regio, regionis« in pomeni določen 
teritorij oziroma del zemeljskega površja. Vsebinsko se pojem uporablja 
različno, v našem primeru predstavljajo regije zaokroženo problemsko 
območje z jasno določenimi mejami. 

Regionalno prostorsko planiranje je urejanje človekovega okolja in druž-
benega delovanja v regiji v želji doseči harmonični ekonomski in socialni 
razvoj ob upoštevanju danega prostora (Vrišer, 1978, 13). Je raziskovanje, 
usmerjanje in planiranje razmestitve človekovih dejavnosti v regionalnem 
prostoru, usklajevanje naravnih zmožnosti prostora z različnimi interesi 
uporabnikov ter usmerjanje v premišljeno gospodarjenje s prostorom (Po-
gačnik, 1999, 2). 

Regionalna zasnova prostorskega razvoja je partnerski prostorski akt 
države in občin, s katerim se usklajeno planirajo prostorske ureditve 
na območju regije. Z njo se podrobneje planirajo zasnove prostorskih 
ureditev državnega pomena in zasnove prostorskih ureditev lokalnega 
pomena, za katere je smotrno, da jih država in lokalne skupnosti plani-
rajo skupno. Njen ključni cilj je ustvariti prostorske pogoje za celostni 
in povezan razvoj obstoječih ter novih dejavnosti celotnega območja, za 
katerega se izdeluje. 

Prostorsko planiranje na državni ravni 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (prostorska strategija) je temeljni 
državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir za pros-
torski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj 
v evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in 
varstvo. Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodar-
skih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja. Poudarja prizadevanja 
za ohranitev prepoznavnosti prostora in krepitev identitete Slovenije ter 
njenih lokalnih oziroma regionalnih identitet, kar v razmerah evropske 
konkurence ponuja primerjalne prednosti (UL RS št. 76/04, 9217). 

Prostorska strategija podaja splošna izhodišča in značilnosti slovenskega 
prostora, na osnovi katerih so določeni cilji prostorskega razvoja Slove-
nije, kot so racionalen in učinkovit prostorski razvoj, razvoj policentrič-
nega omrežja mest in drugih naselij, večja konkurenčnost slovenskih 
mest v evropskem prostoru, kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter 
drugih naselij, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi 
značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih 
območij, povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastruktur-
nimi sistemi, preudarna raba naravnih virov, prostorski razvoj usklajen 
s prostorskimi omejitvami, kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne 
prostorske prepoznavnosti, ohranjanje narave in varstvo okolja. 
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Slika 1: Slovenija v Evropi in območja m e d n a r o d n e g a sodelovanja 

Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
Kartografska podlaga: MOPE - UPP, MOPE - GURS, GZ, 2003, Kartografska obdelava: MOPE, julij 2004 

Prostorska strategija skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opre-
deljuje zasnovo bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve 
za njegovo doseganje (UL RS št. 76/04, 9217). Določa usmeritve za razvoj 
posameznih prostorskih sistemov na regionalni in lokalni ravni (UL RS 
št. 76/04, 9217) in ukrepe za njeno izvajanje v obliki različnih programov, 
nalog in aktivnosti nosilcev urejanja prostora, način zagotavljanja sklad-
nosti razvojnih dokumentov in način spremljanja izvajanja prostorske 
strategije (UL RS št. 76/04, 9218). 
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Slika 2: Zasnova prometnih povezav 

Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 
Kartografska podlaga: MOPE - UPP, MOPE - GURS, GZ, 2003 
Kartografska obdelava MOPE, julij 2004 

Za razvoj poselitve so podane usmeritve za razvoj mest in drugih naselij, 
kjer se poudarja njihov notranji razvoj ter racionalno rabo zemljišč in ob-
jektov. Podane so usmeritve za komunalno opremljanje zemljišč ter ohra-
njanje arhitekturne prepoznavnosti mest in drugih naselij. Za razvoj go-
spodarske javne infrastrukture so podane usmeritve za razvoj prometne, 
telekomunikacijske in energetske infrastrukture ter usmeritve za oskrbo 
z vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne in padavinske vode ter usme-
ritve za ravnanje z odpadki. Za razvoj krajine so podane usmeritve za 
ohranjanje prepoznavnosti Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega 
pomena krajine, za ohranjanje naravnih kakovosti krajine ter usmeritve 
za rabo naravnih virov. Podane so tudi usmeritve za obrambne dejavnosti 
v prostoru ter prostorske omejitve razvoja zaradi potencialnih naravnih 
ali drugih nesreč in vodo-deficitarnosti. (UL RS št. 76/04, 9218) 

Prostorsko planiranje na regionalni ravni 

Nove težnje in njihove posledice 

Pomemben prispevek in vpliv na ponovno uveljavitev prostorskega plani-
ranja na regionalni ravni ima Zakon o spodbujanju skladnega regional-
nega razvoja (UL RS, št. 60/99). Med cilji skladnega regionalnega razvoja 
navaja uravnotežen gospodarski, socialni in prostorski razvoj, ki se zavze-
ma za zmanjšanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih 
med regijami, preprečitev nastanka novih območij z večjimi razvojnimi 
problemi, pospešitev razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanje 
naravnih in ustvarjenih danosti in ob upoštevanju policentričnega sistema 
poselitve prispeva k ohranitvi poseljenosti celotnega območja Slovenije. 
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Z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je vzpostav-
ljen osnovni okvir celovitega razvojnega planiranja na regionalni ravni, v 
katerem je določitev prostorskih razvojnih pogojev, omejitev in usmeritev 
temeljni pogoj za sprejem uresničljivih razvojnih odločitev. 

Na drugi strani Zakon o urejanju prostora uveljavlja regionalne zasnove 
prostorskega razvoja kot neobvezne partnerske prostorske planske akte 
države in občin, povezanih v regijah. 

Regionalna zasnova prostorskega razvoja je eden izmed razvojnih do-
kumentov na regionalni ravni in regionalnemu razvojnem programu od-
govarjajoči prostorski del. Namen regionalne zasnove je ustvariti prostor-
ske pogoje za celostni in povezan razvoj obstoječih ter novih dejavnosti 
celotnega območja, za katerega se izdeluje. Z njo se določi konceptualne 
rešitve glede rabe prostora, podrobnejše usmeritve prostorskega razvoja 
na obravnavanem območju, zasnovo projektnih rešitev prostorskih ure-
ditev z njihovimi ureditvenimi območji in program ukrepov za izvajanje 
regionalne zasnove. 

Izhodišča in razlogi za pripravo regionalne zasnove 

Območje, za katerega se izdeluje regionalna zasnova, mora predstavljati 
zaokroženo regijo tako v naravno-geografskem kot družbeno-geografskem 
pogledu. 

Zaradi skupnih prostorskih in razvojnih značilnosti je tudi nadaljnji raz-
voj posameznih območij soodvisen in če želimo razvoj usmerjati v smeri 
doseganja večje uravnoteženosti in trajnosti, je potrebno sprejemati stra-
teške odločitve nadaljnjega razvoja tudi na regionalni ravni. 

Regija bo ohranila svoje razvojne prednosti in svojo specifičnost in razpo-
znavnost le ob zagotovitvi nadaljnjega skladnega razvoja znotraj regije in 
uravnoteženega razvoja dejavnosti, ki ne bodo povzročale obremenjeva-
nja in razvrednotenja naravnega in grajenega okolja in drugih konfliktov 
v prostoru. Za to je na ravni regije potrebno izdelati in sprejeti strateške 
in operativne cilje prostorskega razvoja, na tej osnovi izdelati regionalno 
zasnovo in oblikovati jasna merila, metode in kriterije za njeno izvajanje 
in urejanje prostora. 

Splošni razvojni cilji regionalnega in prostorskega razvoja slovenskih re-
gij, ki jih je potrebno upoštevati in podrobneje razdelati v okviru regio-
nalne zasnove so: 

- skladnejši regionalni razvoj - zmanjševanje razlik med mesti in pode-
željem, 

- ohranitev identitete regije - z razvojem in varovanjem naravnih in 
kulturnih značilnosti ter drugih prostorskih potencialov, 

- selektiven razvoj dejavnosti - optimizacija izkoriščanja potencialov re-
gije ob hkratnem ohranjanju kvalitet okolja, 

- uravnotežen razvoj dejavnosti oz. ustvarjanje takih prostorskih struk-
tur, ki omogočajo kvalitetno bivalno okolje, 

- racionalnejša raba prostora oz. zemljišč, 

- oblikovanje ustreznih institucionalnih struktur za izvajanje politike 
prostorskega razvoja. 

263 



V skladu s splošnimi razvojnimi cilji je pri pripravi regionalne zasnove 
treba upoštevati vse tri ravni odločanja (državno, regionalno in občinsko) 
in njihova izhodišča. Državna izhodišča so podana v ustreznih državnih 
dokumentih, regionalna v sprejetem regionalnem razvojnem programu, 
občinska pa v občinskih dokumentih. Regionalna zasnova mora prostor-
sko preveriti, medsebojno uskladiti ter ustrezno umestiti v prostor vse za 
nadaljnji razvoj pomembne vsebine, katerih nabor se med izdelavo regi-
onalne zasnove še dopolnjuje. 

Z regionalno zasnovo je treba prostorsko uskladiti in umestiti predvsem 
tiste ključne prostorske projekte, ki so vitalnega pomena za nadaljnji raz-
voj regije. Na področju poselitve so to: 

- umestitev regionalnega in subregionalnih središč, pomembnih za oskr-
bo posameznih območij znotraj regije in območij za razvoj gospodar-
skih in družbenih dejavnosti, vključno z opredelitvijo njihovih funkcij 
in posledičnih prostorskih ureditev, 

- na področju infrastrukture izgradnja AC, regionalnih cest in železni-
ških povezav, ki bodo omogočile boljši gospodarski razvoj, izgradnja 
daljinskega, državnega in regijskega kolesarskega omrežja, ureditev 
prometnih terminalov za kombiniran tovorni promet, umestitev skup-
nih čistilnih naprav, izgradnja vodovodov in opredelitev sistema za 
ravnanje z odpadki v regiji oz. subregijah, izboljšanje energetske opre-
mljenosti regije, izgradnja letališča ter tranzitnega magistralnega plino-
voda in daljnovodov in 

- na področju varovanja in razvoja narave, naravnih virov in kulturne 
dediščine urejanje večjih območij agrarnih operacij na območju celo-
tne regije, oblikovanje regijskih in krajinskih parkov, pri čemer se ta 
območja obravnavajo kot naravne vrednote in hkrati kot potencial za 
razvoj turizma in rekreacije, urejanje drugih pomembnejših območij 
kulturne dediščine, vodnogospodarske ureditve, urejanje območij za 
pridobivanje mineralnih surovin, sanacija opuščenih kopov in določi-
tev območij kmetijskih operacij ter območij prednostnega uveljavljanja 
ukrepov za spodbujanje kmetijstva, ki bo tudi v povezavi s turizmom 
zagotavljalo nadaljnjo poseljenost in vzdrževalo kulturno pokrajino. 

Postopek priprave in sprejemanja regionalne zasnove poteka v nasled-
njih korakih: 

- pobuda za pripravo regionalne zasnove, 

- dogovor med državo in občinami o skupnem načrtovanju prostorskih 
ureditev, 

- imenovanje programskega sveta, 

- program priprave, 

- izdelava analize stanja, 

- izdelava predloga vizije in zasnova regionalnega prostorskega razvoja 
v variantah, 

- izdelava predloga regionalne zasnove, 
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- javna razgrnitev in javne obravnave, 

- izdelava dopolnjenega predloga regionalne zasnove, 

- obravnava, potrditev in sprejem dopolnjenega predloga regionalne za-
snove, 

- objava regionalne prostorske zasnove. 

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci 

K izdelavi regionalne zasnove je treba vključiti čim širši krog strokovnja-
kov, ki poznajo prostor in prostorske probleme regije in strokovnjakov, ki 
imajo ustrezna znanja in izkušnje s področja regionalnega prostorskega 
planiranja. Zaradi velikega števila vključenih občin in nosilcev urejanja 
prostora in zaradi kompleksnosti nalog je treba vzpostaviti učinkovit 
sistem pridobivanja relevantnih podatkov in zagotoviti ustrezno koordi-
nacijo. 

Kot nosilci urejanja prostora se s svojimi smernicami in strokovnimi pod-
lagami, ki jih podajo v prvi fazi priprave regionalne zasnove in z mnenji 
k predlogu regionalne zasnove, postopka priprave regionalne zasnove, 
udeležijo vsa ministrstva oziroma institucije, katerih delovna področja 
imajo vpliv na nadaljnji razvoj obravnavanega območja. 

Usklajevanje interesov in vključevanje javnosti 

Regionalna zasnova nastaja postopno - z usklajevanjem različnih inter-
esov in razvojnih programov posameznih sektorjev v prostoru, seveda z 
upoštevanjem sprejetih in potrjenih izhodišč oziroma vizije in ciljev pros-
torskega razvoja države in občin obravnavanega območja. 

V času priprave regionalne zasnove, zlasti v času javne razgrnitve pred-
loga dokumenta, je o vsebini dokumenta in postopku priprave in spreje-
manja, potrebno preko različnih publikacijskih gradiv (zgibanke, brošure) 
in preko medijev (tiskovne konference, redna poročila ipd.) obveščati 
javnost. 

Regionalne zasnove prostorskega razvoja v praksi 

Z namenom spodbujanja priprave regionalnih zasnov je Urad Republike 
Slovenije za prostorsko planiranje v začetku leta 2002 vzpodbudil izdela-
vo testnih regionalnih zasnov za Koroško, Savinjsko in statistično regijo 
JV Slovenije. V letu 2002 je bila izdelana I. faza projektov, ki je obsegala 
program priprave in analizo stanja, v letu 2003 so bile izdelane ostale 
tri vsebinske faze projektov, do konca leta 2004 pa so bile v skladu s 
sprejetim pravilnikom regionalne zasnove izdelane v obliki in vsebini, 
primerni za obravnavo in sprejem na občinskih svetih občin udeleženk 
in vlade RS. 

Z delom na regionalnih zasnovah smo zavestno začeli še pred sprejemom 
novega zakona o urejanju prostora, saj smo želeli, z rezultati in dilemami, 
ki iz njega izhajajo, prispevati k oblikovanju trdnih metodoloških osnov 
za nadaljnje delo. 
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Zasnova vsebine regionalne zasnove 

Z regionalno zasnovo je potrebno uskladiti prostorske planske odločitve 
med državo na eni ter občinami na drugi strani ter hkrati med občinami 
samimi. Sprejeta regionalna zasnova, skupni prostorski akt države in ob-
čin, je nato podlaga za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov 
države in občin, oziroma za njihove spremembe in dopolnitve. 

Vsebino regionalne zasnove je težko definirati v naprej. Odvisna je od 
okolja in prostora, ki ga pokriva ter od prostorskih, ekonomskih in soci-
alnih potreb ljudi, ki živijo na območju regionalne zasnove. Ne glede na 
posebnosti posameznih območij, ki jih regionalne zasnove obravnavajo, 
pa mora vsaka regionalna zasnova slediti naslednji vsebinski strukturi: 

• prikazu trenutnega položaja regije, 

• oblikovanju razvojnih alternativ in ciljev prostorskega razvoja, 

• programu ukrepov z merili in kriteriji za spremljanje izvajanja. 

Vsebina dela na regionalnih zasnovah 

Izdelava regionalne zasnove poteka v štirih fazah. V začetku se opravi 
analiza obstoječega stanja kot strokovna podlaga za izdelavo dokumenta, 
v kateri je potrebno prikazati trenuten položaj regije in odnose med raz-
ličnimi silami in vplivi, ki sooblikujejo območje regije. 

V drugi fazi se poda vizija nadaljnjega prostorskega razvoja regije z re-
gionalno zasnovo v variantah. Predlog vizije mora predlagati odločitve o 
prihodnjem prostorskem razvoju regije. Ta faza predstavlja jedro dela in 
mora predlagati odločitve o prihodnjem prostorskem razvoju regije ter 
smer in način, kako naj regija odgovarja na pritiske in potrebe, spoznane 
v analizi. Na podlagi vizije se pripravijo in ovrednotijo scenariji prostor-
skega razvoja regije v variantah. Prikažejo se možne različice scenarijev 
prostorskih razvojnih strategij na ravni regije in sicer za vsebine, kjer 
so te različice potrebne, možne oziroma smiselne. Različice se na koncu 
ovrednoti in izbere najustreznejšo. 

V tretji fazi se na podlagi izbrane variante izdela predlog regionalne za-
snove. Faza se zaključi z izdelavo osnutka regionalne zasnove, potrebno 
je tudi opredeliti način njenega izvajanja. V tretji fazi je potrebno izdelati 
program ukrepov z nalogami, izvajalci in njihovimi obveznostmi. Navede-
jo se usmeritve in merila za pripravo državnih ter občinskih prostorskih 
planskih in izvedbenih aktov in ukrepi za izvajanje regionalne zasnove. 
Za spremljanje izvajanja regionalne zasnove je potrebno oblikovati meto-
dologijo in seznam kazalcev. 

V četrti fazi se izdela predlog regionalne zasnove z usmeritvami in ukrepi 
za izvajanje v takšni obliki, da je v skladu s predpisi pripravljena in pri-
merna za obravnavo, potrditev in sprejem na Vladi Republike Slovenije 
in občinskih svetih občin obravnavanega območja. 
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Regionalna zasnova Savinjske statistične regije 

Predmet regionalne zasnove prostorskega razvoja 

Regionalna zasnova za Savinjsko regijo je pripravljena kot integralni 
razvojni dokument, katerega cilj je predvsem omogočiti regiji prostorske 
možnosti za nadaljnji razvoj ter enakovredno in enakopravno vključeva-
nje v širši prostor, hkrati pa naj bi bilo z njenim sprejetjem omogočeno 
učinkovitejše in usklajeno izvajanje državnih in lokalnih interesov, med 
katerimi so zlasti poudarjeni tisti, ki so pomembno za regijo ali njene 
dele ter presegajo interese in okvire ene same lokalne skupnosti (Gulič 
2003, 2). 

Prostorski problemi Savinjske regije v veliki meri izhajajo iz negativnih 
razvojnih procesov v okviru gospodarstva, v katerem prevladuje indu-
strijski sektor z nižjo produktivnostjo in rentabilnostjo, počasno prestruk-
turiranje, pomanjkanje kapitala in usposobljenega kadra. Neugodna je 
starostna struktura in nižja izobrazbena struktura prebivalstva od sloven-
skega povprečja, nadpovprečna brezposelnost. Razvoj naselij je stihijski 
in medsebojno konkurenčen, večina urbanih središč raste nekontrolirano. 
Prometna infrastruktura se razvija neuravnoteženo, prometna dostopnost 
naselij je slabša. Železniška infrastruktura je zastarela in vedno manj 
služi svojemu namenu. Varstvene dejavnosti niso učinkovito vključene v 
načrtovanje razvoja poselitve in infrastrukture. Tehnologije kmetovanja 
na območjih večjih naravnih in kulturnih vrednot ter ranljivih vodnih 
virov so neustrezne in voda, zrak in tla so v nekaterih delih regije pre-
komerno onesnaženi. 

Na drugi strani pa razpolaga regija tudi s številnimi prednostmi med 
katerimi je policentrični sistem poselitve z močno urbanizirano celjsko 
aglomeracijo (Celje-Žalec, Laško, Vojnik, Šentjur) in somestjem Velenje-
Šoštanj. Obširna in sorazmerno ohranjena so območja naravne in kul-
turne krajine in gozdov. Razvit je zdraviliški turizem z ustrezno infra-
strukturo. 

Vizija (cilji) prostorskega razvoja regije 

Vizija prostorskega razvoja Savinjske regije je ustvarjanje takšnih razmer 
v organizaciji prostora, ki bodo omogočili doseganje razpoznavnih spre-
memb na področju krepitve konkurenčnega položaja regije ter dvigova-
nja kakovosti življenja vseh njenih prebivalcev. Regija bo postala ena od 
najbolj privlačnih poslovnih lokacij v tem delu Evrope zaradi izboljšanja 
kakovosti infrastrukturnih sistemov (prometnega, telekomunikacijskega, 
energetskega in komunalnega) in fizičnega okolja. Visoka kvaliteta življe-
nja bo dosežena v vseh naseljih z izboljšano prometno dostopnostjo, kva-
liteto bivalnega in naravnega okolja. Prostor regije bo organiziran tako, 
da bo po ob odpravljanju ugotovljenih slabosti in nevarnosti vzpostavljal 
pogoje za izkoriščanje razpoznanih prednosti in priložnosti. Izkoriščanje 
naravnih in ustvarjenih razvojnih potencialov bo potekalo na trajnostni 
način tako, da bodo vsa območja ne glede na svoj sedanji razvojni pol-
ožaj dobila možnost spodbujanja razvoja na lokalni, subregionalni in re-
gionalni ravni (Gulič 2003, 5). 
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Slika 3: Shema razvojnega trikotnika 

Regionalna zasnova prostorskega razvoja za Savinjsko regijo podaja 
usmeritve za rabo prostora v 5 subregijah, med katerimi je tudi Zgornja 
Savinjska in Šaleška dolina. Podaja usmeritve za pripravo državnih in 
medobčinskih lokacijskih načrtov in krajinskih zasnov. 

Zaključi se z ukrepi za uresničevanje regionalne zasnove prostorskega 
razvoja regije, ki so: 

• programi in projekti, 

• naloge in aktivnosti nosilcev urejanja prostora ter drugih subjektov, pri-
stojnih za uresničevanje ciljev regionalne zasnove prostorskega razvoja, 

• ukrepi za ugotavljanje skladnosti razvojnih aktov in prostorskih aktov 
z regionalno zasnovo prostorskega razvoja in 

• ukrepi za spremljanje uspešnosti doseganja ciljev prostorske strategije. 

Nanašajo se na usklajevanje in doseganje čim višje stopnje povezanosti 
med razvojnimi načrti sektorjev in prostorskimi načrti na državni, regi-
onalni in lokalni ravni, ob upoštevanju delovanja mehanizmov tržnega 
gospodarstva (Gulič 2003, 81). 
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Slika 4: Koncept prostorskega razvoja 

Vir: Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske regije, pripravljalna faza. 

Sklep 

Ob že znanih pomanjkljivostih in težavah, ki zmanjšujejo pomen in učin-
kovitost prostorskega planiranja na vseh ravneh, moramo pri uvajanju 
prostorskega planiranja na regionalni ravni računati še z novimi oziroma 
dodatnimi problemi. Da bi spodbudili potrebne aktivnosti za njihovo re-
šitev, velja opozoriti na nekatera pomembnejša odprta vprašanja in pri-
čakovane probleme, ki so neposredno povezani s pripravo regionalnih 
zasnov. 

Tvorno sodelovanje nosilcev posameznih dejavnosti pri pripravi 
prostorskih aktov 

Zaostruje se vprašanje zagotovitve tvornega sodelovanja nosilcev posa-
meznih dejavnosti pri pripravi prostorskih aktov, ki morajo omogočiti 
uresničitev njihovih razvojnih potreb in investicijskih namer. Tega doslej 
znanega problema ne bo odpravil niti novi Zakon o urejanju prostora, ki 
nosilcem urejanja prostora v postopku priprave prostorskih aktov nalaga 
le izstavitev smernic oziroma pogojev ter mnenj in soglasij. Na tak način 
izražene in praviloma medsebojno neskladne zahteve ne odražajo vseh 
stvarnih razvojnih potreb sektorjev in ne omogočajo uskladitev interesov 
ter planiranja smotrnih prostorskih ureditev. Zato naj bi bile že s pro-
gramom priprave regionalne zasnove čim bolj konkretno določene naloge 
posameznih organov in služb, ki jih morajo kot nosilci urejanja prostora 
opraviti pri pripravi tega akta. Njihove naloge morajo poleg zagotovitve 
lastnih strokovnih podlag obsegati tudi sodelovanje pri oblikovanju pred-
logov odločitev. 
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Medsebojna usklajenost regionalnih zasnov sosednjih regij 

Nujno bo potrebno zagotoviti medsebojno usklajenost regionalnih za-
snov, zlasti sosednjih regij. Zakon o urejanju prostora namreč zahteva le 
skladnost prostorskih aktov na istem območju, še naprej pa ostaja odprto 
vprašanje način priprave in sprejemanja usklajenih prostorskih ureditev, 
ki so povezana z ureditvami na sosednjih območjih. V programu priprave 
prostorskega akta bi bilo torej potrebno določiti področja usklajevanja s 
sosednjimi območji, naloge in njihove nosilce. Za uskladitev prostorskih 
ureditev državnega in regionalnega pomena bi morala v največji meri 
skrbeti ministrstva na podoben način, kot sedaj poteka njihovo sodelova-
nje pri ugotavljanju usklajenosti občinskih prostorskih planov z državnim, 
vendar v tem primeru ne le s postavljanjem pogojev in zahtev, temveč 
predvsem z zagotovitvijo strokovnih podlag za doseganja stvarne sklad-
nosti odločitev. 

Univerzalnost regionalnih zasnov 

Zakon o urejanju prostora dopušča možnost, da lahko regionalna zasnova 
nadomesti prostorski plan občine v njegovih posameznih delih. Ta dobro-
namerna zamisel »univerzalnega« prostorskega akta, ki bi bil uporaben za 
popolnoma različne namene, bo povzročila številne probleme. Predvsem 
lahko pričakujemo, da bo večina manjših občin sprejela to možnost kot 
rešitev njihovih težav pri pripravi lastnih planov in bo zato izjema postala 
pravilo. Obeta se deformacija osnovnega namena regionalne zasnove, ki 
bo preobložena z nujno potrebnimi podrobnimi odločitvami glede ureja-
nja prostora na občinski ravni, namesto, da bi reševala ključne prostor-
ske probleme regionalnega značaja oz. tiste, za katere je smiselno, da jih 
država in lokalne skupnosti rešujejo skupno. 

Kakovost in učinkovitost strokovnega dela na področju prostorskega 
planiranja 

Končno velja opozoriti še na znani problem kakovosti in učinkovitosti 
strokovnega dela na področju prostorskega planiranja, ki bo z novimi 
oziroma dodatnimi nalogami na regionalni ravni še bolj zaostren. Pro-
blem izvira predvsem iz pomanjkanja ustrezno usposobljenih kadrov, 
tako v upravnih organih in službah na državni in občinski ravni, kot tudi 
v organizacijah, ki izdelujejo prostorske akte. Ugotavljamo tudi pomanj-
kljivo informiranost drugih udeležencev v procesu priprave in uresniče-
vanja prostorskih aktov. V povezavi z začetkom priprave prvih regional-
nih zasnov je Urad za prostorski razvoj pripravil program strokovnega 
usposabljanja kadrov za potrebe regionalnega prostorskega planiranja. 
S programom so planirane tri ravni strokovnega usposabljanja kadrov. 
Osnovno naj bi potekalo v okviru univerzitetnega izobraževanja, torej 
v dodiplomskem in še posebej podiplomskem študiju. Dodatno usposab-
ljanje bo namenjeno strokovnjakom, ki že ali bodo opravljali naloge na 
področju prostorskega planiranja na regionalni ravni in bo potekalo v ne-
posredni povezavi z izvajanjem teh nalog. Na tretji ravni usposabljanja pa 
naj bi bilo zagotovljeno stalno informiranje vseh udeležencev v procesu 
regionalnega planiranja. 
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Povzetek 

Če bodo obveljale predvidene spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regi-
onalnega razvoja, potem se bo za območje Zgornje Savinjske doline in Šaleške 
doline lahko pripravljal regionalni razvojni program. Čeprav je predvidena Savinj-
sko-šaleška razvojna regija majhna, je razvojno heterogena, kar dokazuje analiza 
dosedanje slovenske regionalne politike, ki je za zagotavljanje blaginje prostora 
določila do državne razvojne pomoči upravičena problemska območja. Zgornja 
Savinjska dolina se srečuje s problemi nerazvitosti, za Šaleško dolino pa je zna-
čilen hiter in ugoden razvoj. Razvojno dvojnost Savinjsko-šaleške regije bo po-
trebno upoštevati pri pripravi regionalnega razvojnega programa, saj so razvojni 
problemi določeni po problemski analizi izhodišče priprave regionalnih razvojnih 
programov, podprogramov in projektov. V skladu s trenutno veljavnim zakonom o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se lahko v obeh subregijah že sedaj 
pripravita skupna razvojna programa. Novi zakon, ki je v postopku sprejemanja 
v državnem zboru, bo omogočal oblikovanje območnih razvojnih partnerstev na 
subregionalni ravni in izdelavo območnih razvojnih programov. 

Ključne besede: regionalno planiranje, regionalna politika, regionalni razvoj, manj 
razvita območja, demografsko ogrožena območja, regionalni razvojni program. 
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Abstract 

Developmental heterogenity of the Upper Savinjska and Šaleška valleys as a start-
ing point for the preparation of the developmental programme of the Savinjsko-
šaleška developmental region. 

If the expected changes of the Balanced Regional Development Act are accepted 
then a regional developmental programme for the Upper Savinjska valley and for 
the Šaleška valley can be prepared. Although the anticipated Savinjsko-Šaleška 
developmental region is small, it is developmentally diverse. This was proved 
by the analysis of the previous Slovene regional policy, which in order to as-
sure the place prosperity, determined problem areas entitled to receive state 
developmental help. The Upper Savinjska region encounters problems of being 
underdeveloped, whereas the Šaleška valley is marked by fast and advantageous 
development. Developmental duality of the Savinjsko-Šaleška region will have to 
be taken into consideration while preparing regional developmental programme. 
Namely, developmental problems determined in the problem analysis serve as a 



starting point of the preparation of developmental programmes, sub-programmes 
and projects. According to the currently valid Balanced Regional Development 
Act it is possible to prepare common developmental programmes in both subre-
gions now already. The new law, which is in the procedure of being passed in 
the parliament, will enable the creation of regional developmental partnerships 
at the subregional level and the creation of regional developmental programmes. 

Key words: regional planning, regional policy, regional development, less de-
veloped areas, demographically endangered areas, regional developmental pro-
gramme. 

1 Uvod 
V slovenski geografiji se čedalje pogosteje pojavljata Zgornja Savinjska 
dolina in Šaleška dolina kot zaključeno območje oziroma regija. Regija 
se nahaja v severozahodnem delu Savinjske statistične regije ter zajema 
občine Gornji grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Solčava, Šmartno ob 
Paki, Šoštanj in Velenje. Ta del Slovenije je bil izbran kot območje pro-
učevanja v okviru 19. zborovanja slovenskih geografov, kar na simbolni 
ravni lahko kaže na regionalno identiteto in na funkcijske povezave med 
obema dolinama. 

Uvrstitev proučevane regije na spoznavni zemljevid Slovenije bodo spod-
budile tudi spremembe v slovenski regionalni politiki. Popravki Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki so se pripravljale v letu 
2004, bodo spremenili prostorski okvir priprave regionalnih razvojnih 
programov. Kot prostorske enote za njihovo pripravo naj bi se namesto 
sedanjih 12 statističnih ali bolje rečeno programskih (planskih) regij upo-
rabljalo 14 razvojnih regij. Med predlaganimi razvojnimi regijami je tudi 
Savinjsko-šaleška razvojna regija, ki bo zajemala enako območje, kot ga 
obsegata Zgornja Savinjska dolina in Šaleška dolina. Namen prispevka 
ni polemizirati o ustreznosti pojma, obstoja in obsega Zgornje Savinjske 
doline in Šaleške doline kot samostojne regije, ampak opozoriti na po-
trebnost upoštevanja razvojne raznolikosti regije pri prihodnjem spodbu-
janju njenega razvoja. Regionalni razvojni problemi so namreč temeljni 
element in izhodišče priprave vsakega regionalnega razvojnega programa 
(Kušar 2003). Razvojna raznolikost Savinjsko-šaleške regije bo prikazana 
preko analize uvrstitve posameznih delov regije med problemska območ-
ja vse od začetkov aktivne regionalne politike na področju zagotavljanja 
blaginje prostora v Sloveniji, to je od 70. let 20. stoletja, pa do danes. V 
sklepu so predstavljene možnosti za pripravo dveh subregionalnih pro-
gramov, kar bi v skladu s teorijo planiranja in slovenskim pravnim re-
dom na področju spodbujanja skladnejšega regionalnega razvoja lahko 
bil odgovor na izzive, pred katere so zaradi razvojnih značilnosti regije 
postavljeni regionalni planerji v Zgornji Savinjski dolini in Šaleški dolini 
oziroma predlagani Savinjsko-šaleški razvojni regiji. 
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2 Razvojne značilnosti predlagane Savinjsko-šaleške 
razvojne regije 
Ob razglabljanju o pojmu regija stopa pogosto v ospredje homogenost 
proučevane prostorske enote glede na izbrana merila. Homogenost lahko 
matematično prikažemo z minimalno variabilnostjo izbranega pojava zno-
traj regije in maksimalne variabilnosti med regijami. 

V prostoru pa matematični modeli izgubijo na svoji enostavnosti, saj se 
izkaže, da nobena regija ni razvojno popolnoma homogena. Wright in 
Blase (1971) zato ostro zanikata mit razvojne homogenosti regij. Allen in 
ostali (1998) poudarjajo, da je razvoj ponavadi posebno intenziven v t.i. 
vročih točkah, to je v posameznih delih regije, kjer se zgoščajo gospodar-
ske, finančne, upravne in kulturne funkcije. Drugi deli regije se lahko 
srečujejo s povsem drugačnimi razvojnimi značilnostmi. 

Dokaz za razvojno heterogenost Savinjsko-šaleške razvojne regije bi nam 
lahko ponudila analiza različnih meril za ugotavljanje dosežene stopnje 
razvitosti znotraj regije, na primer na ravni občin ali krajevnih skupno-
sti. Uporabljena bi lahko bila ekonomska merila, merila stanja družbe in 
izkoriščenosti človeškega kapitala ter merila prostorskega in okoljskega 
razvoja (Kušar 2003). Na osnovi podobnih meril so bila določena tudi 
prednostna območja slovenske regionalne politike: manj razvita območ-
ja (1971-1990), demografsko ogrožena območja (1991-1999) in območja 
s posebnimi razvojnimi problemi (2000-), zato menimo, da časovna in 
prostorska analiza pripadanja določenega dela regije enemu ali več tipom 
problemskih območij lahko prikaže temeljne razvojne značilnosti regije. 

2.1 Analiza obsega prednostnih območij delovanja slovenske regionalne 
politike na območju predlagane Savinjsko-šaleške razvojne regije 

Odgovor Socialistične republike Slovenije na povečevanje razvojnih raz-
lik znotraj republike, ki so bile rezultat deagrarizacije in industrializacije 
Slovenije v 60. in 70. letih 20. stoletja, je bilo sprejetje Zakona o ukrepih 
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij (Uradni list SRS, št. 4/71). 
Med manj razvita območja so se uvrščale občine, ki so imele narodni 
dohodek na prebivalca nižji od 5.000 din, več kot 40 % kmečkega pre-
bivalstva in z upoštevanjem dnevne migracije manj kot 20 % zaposlenega 
prebivalstva (Uradni list SRS, št. 4/71). Glede na kombinacijo ekonomskih 
in socialnih meril se Zgornja Savinjska dolina in Šaleška dolina nista uvr-
ščali med manj razvita območja (Odlok o občinah, katerih območja se šte-
jejo za manj razvita območja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 23/71). 

Z uveljavitvijo Zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75) so se za 
določitev manj razvitih območij uporabljala bolj kompleksno zasnovana 
merila. V prvem obdobju (1976-1980) so zajemala gospodarsko razvitost 
(družbeni proizvod na prebivalca, delež zaposlenih), socialne značilnosti 
(delež kmečkega prebivalstva, gibanje števila prebivalcev), družbeni stan-
dard (delež predšolskih otrok v vzgojno varstvenih zavodih, delež slušate-
ljev višjih in visokih šol) in infrastrukturne značilnosti (delež gospodinj-
stev z vodovodom v stanovanju, delež magistralnih in regionalnih cest s 
sodobnim voziščem). V tem času sta se med manj razvita območja šteli 
krajevni skupnosti Solčava in Luče. 
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Leta 1981 je bil Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 30/80) nekoliko 
dopolnjen. Spremenila so se tudi merila za določitev manj razvitih ob-
močij. Na podlagi meril razvitosti proizvajalnih sil (delež zaposlenih v 
delovno sposobnem prebivalstvu, vrednost aktivnih osnovnih sredstev v 
družbenem sektorju na delovno sposobnega prebivalca, gibanje števila 
prebivalcev), učinkov delovanja proizvajalnih sil (družbeni proizvod na 
prebivalca, delež primarnega sektorja v družbenem proizvodu, promet v 
trgovini na drobno) in razvitosti družbenega standarda (delež predšolskih 
otrok v vzgojnovarstvenih zavodih, delež študentov višjih in visokih šol 
v skupnem številu prebivalcev, število zdravnikov v osnovni zdravstveni 
mreži na 10.000 prebivalcev), so bila v Odloku o območjih, ki se štejejo 
za manj razvita območja v Socialistični republiki Sloveniji v obdobju od 
leta 1981 do leta 1985 (Uradni list SRS, št. 10/81) določena manj razvita 
območja, manj razvita obmejna območja in območja v prehodnem obdo-
bju. Območji krajevnih skupnosti Solčava in Luče sta bili uvrščeni med 
manj razvita obmejna območja, ostali deli regije pa ne. Enako je bilo tudi 
v časovnem obdobju 1986-1990. 

Slika 1: Problemska območja v Zgornji Savinjski dolini in Šaleški dolini v obdobju 1976-
1990 

Vir: Podzakonski akti, ki določajo manj razvita območja (navedeni so v seznamu pravnih virov). 

S sprejetjem Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih ob-
močij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90) se je za določitev 
problemskih območij uporabljala kombinacija dveh meril: gibanje števila 
prebivalcev in indeks staranja. V času veljavnosti zakona, to je od leta 
1990 do leta 1999, so bila vsaka tri leta na novo določena demografsko 
ogrožena območja, demografsko ogrožena območja v desetkilometrskem 
obmejnem pasu, gorsko višinska območja in območja v prehodnem ob-
dobju. Ker sta bili prostorski enoti za določitev problemskih območij kra-
jevne skupnosti in naselja, je bila slika prednostnih območij regionalne 
politike v Sloveniji zelo pisana. 
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Slika 2: Demografsko ogrožena območja v Zgornji Savinjski dolini in Šaleški dolini v 
obdobju 1991-2000 

Avtor: mag. Simon Kušar, junij 2004 

Vir: Podzakonski akti, ki določajo demografsko ogrožena območja (navedeni so v seznamu pravnih virov). 

Krajevne skupnosti Solčava, Nova Štifta in Luče so se kot celota uvr-
ščale med demografsko ogrožena območja. Krajevna skupnost Solčava 
se je uvrščala med demografsko ogrožena območja v desetkilometrskem 
obmejnem pasu. Večina območij naselij v krajevnih skupnostih Ljubno 
in Gornji Grad je sodila med gorsko višinska območja. V Šaleški dolini 
je bilo demografsko ogroženih območij manj. Med njih so se uvrščala le 
naselja Bele Vode, Šentvid pri Zavodnju, Plešivec, Skorno pri Šoštanju, 
Paški Kozjak, Lopatnik ter nekatera naselja v krajevnih skupnostih Gore-
nje in Šmartno ob Paki. V obdobju med letoma 1997 in 2000 sta se med 
demografsko ogrožena območja šteli območji naselij Šoštanj in Družmir-
je. Uvrstitev teh dveh naselij med demografsko ogrožena območja je po-
gojena predvsem s prostorskimi spremembami zaradi rudarjenja. 

Leta 1999 je bil sprejet nov zakon, s katerim skuša država pomagati manj 
razvitim območjem. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 60/99) opredeljuje tri tipe območij s posebnimi raz-
vojnimi problemi: ekonomsko šibka območja (določena na podlagi meril 
bruto osnova za dohodnino na prebivalca in gibanja števila prebivalcev), 
območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo (merili stopnja 
registrirane brezposelnosti, delež delovno aktivnega prebivalstva zaposle-
nega v kmetijstvu) ter razvojno omejevana obmejna in območja z omeje-
nimi dejavniki (določena na podlagi obsega omejenih dejavnikov, bližine 
meje in gibanja števila prebivalcev). Kot prostorska enota za njihovo dolo-
čitev so se uporabljale občine. Vsaka občina se je lahko uvrščala v enega 
ali več različnih tipov območij s posebnimi razvojnimi problemi. 
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Slika 3: Območja s posebnimi razvojnimi problemi v Zgornji Savinjski dolini in Šaleški 

dolini 

Vir: Uredba o vrednostih meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitev občin, ki iz-
polnjujejo ta merila. Uradni list RS, št. 59/00. 

Med območja s posebnimi razvojnimi problemi se uvrščajo vse občine v 
Zgornji Savinjski dolini, to so občine Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, 
Nazarje in Mozirje. V občini Luče se prepleta več različnih meril za do-
ločitev problemskih območij. Z enim manj ji sledi občina Solčava. Občine 
Ljubno, Gornji Grad in Nazarje sodijo med ekonomsko šibka območja 
in med območja s strukturnimi problemi zaradi visokega deleža delovno 
aktivnega prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu od skupnega števila pre-
bivalcev v občin. S tem merilom se med območja s posebnimi razvojnimi 
problemi uvršča tudi občina Mozirje. Občine Šmartno ob Paki, Šoštanj 
in Velenje se ne uvrščajo med prednostna območja delovanja slovenske 
regionalne politike. 

2.2 Razvojna dvojnost predlagane Savinjsko-šaleške razvojne regije 

Analiza obsega prednostnih območij delovanja slovenske regionalne po-
litike na območju predlagane Savinjsko-šaleške razvojne regije kaže, da 
je predlagana planska oziroma programska regija razvojno heterogena. 
Zgornjesavinjski del regije sodi med manj razvita območja v Sloveniji. 
Problemi povezani z nerazvitostjo in obmejno lego so posebej izraziti v 
občinah Solčava in Luče, kjer se prepleta več različnih meril, s katerimi 
so bila določena problemska območja v Sloveniji. Občine Ljubno, Gornji 
Grad, Nazarje in Mozirje se v času uveljavljenosti manj razvitih območij 
niso uvrščala med prednostna območja delovanja regionalne politike. Po 
spremembah slovenske regionalne politike v začetku 90. let 20. stoletja 
se je večina njihovega območja uvrščala med demografsko ogrožena ob-
močja. Z uveljavitvijo območij s posebnimi razvojnimi problemi leta 2000 
se spet v celoti uvrščajo med problemska območja. Zgornja Savinjska 
dolina se tako srečuje s problemi nerazvitosti, ki se kažejo preko šibke 
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ekonomske moči prebivalcev, brezposelnosti, visokega deleža aktivnega 
kmetijskega prebivalstva in neugodnih demografskih trendov. 

V nasprotju z Zgornjo Savinjsko dolino se območje Šaleške doline večino-
ma nikoli ni uvrščalo med problemska območja. Izjema so bila posamez-
na hribovska območja v času politike spodbujanja demografsko ogroženih 
območij, kot sta na primer območji naselij Bele Vode in Lopatnik. Območ-
je med Šoštanjem in Velenjem se je po drugi svetovni vojni zelo razvilo, 
predvsem v povezavi z intenzivnim izkoriščanjem lignita, njegove upora-
bo v energetske namene in s širjenjem industrije. Območje današnje ob-
čine Velenje je po drugi svetovni vojni doživelo zelo hiter razvoj. Mesto 
Velenje je imelo leta 1948 le 1.863 prebivalcev, leta 2002 pa že 26.742. 
Zaradi povečanega izkopa lignita in potreb energetsko intenzivnih panog 
je Šaleška dolina po drugi svetovni vojni postala eno najpomembnejših 
imigracijskih območij v Sloveniji. Z naraščanjem prebivalcev in relativno 
visoko kupno močjo so se začele razvijati tudi storitvene dejavnosti. Indu-
strijsko dobo 70. in 80. let 20. stoletja v novejšem času zamenjuje vedno 
pomembnejši storitveni sektor (Šterbenk in Ževart, 2001). 

Ker se Zgornja Savinjska dolina srečuje s problemi nerazvitosti, območje 
Šaleške doline pa z veliko koncentracijo dejavnosti in prebivalstva ter 
relativno ugodnimi razvojnimi možnostmi, je pri obravnavi predlagane 
Savinjsko-šaleške razvojne regije potrebno z vidika vrste in teže razvojnih 
problemov upoštevati njeno razvojno dvojnost. 

3 Regionalni problemi kot izhodišče priprave regionalnega 
razvojnega programa predlagane Savinjsko-šaleške 
razvojne regije 

Predlagana Savinjsko-šaleška razvojna regija je zgrajena iz dveh subregij, 
ki se razlikujeta glede na vrsto in intenziteto razvojnih problemov. Raz-
vojno dvojnost regije je potrebno upoštevati pri regionalnem planiranju. 
Razloga za to sta dva. Prvi je povezan s teorijo planiranja, drugi pa z na-
činom priprave regionalnih razvojnih programov v Sloveniji. 

Planiranje je v prihodnost usmerjena družbena dejavnost, ki izhaja iz 
problemov. Faludi (1976) opredeljuje planiranje kot reševanje problemov, 
ki nastanejo ob določitvi družbenih ciljev. Še več: Faludi pri definiciji 
planiranja enači uresničevanje ciljev in reševanje problemov kot eno in 
isto stvar. 

Regionalno planiranje je nastalo ravno kot odgovor na številne družbene 
probleme mest in industrijskih regij iz konca 19. in začetka 20. stoletja. 
Regionalni problem je zato sestavni del regionalnega planiranja in njego-
vo bistvo. Opredelitev regionalnih problemov je tudi izhodišče za ukre-
panje, saj je cilj regionalnega planiranja preusmeritev razvojnih teženj v 
regiji h kakovostnejšemu gospodarskemu, prostorskemu, okoljskemu in 
socialnemu razvoju. Različne vrste regionalnih razvojnih problemov za-
htevajo različne razvojne koncepte. 
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Regionalni razvojni program je v slovenski regionalni politiki oprede-
ljen kot temeljni instrument spodbujanja skladnejšega razvoja. Prva faza 
priprave regionalnega razvojnega programa je vedno problemska (geo-
grafska) regionalna analiza ter identifikacija ključnih razvojnih proble-
mov. Regionalni razvojni problemi so torej temeljni element in izhodišče 
priprave vsakega regionalnega razvojnega programa v Sloveniji (Kušar, 
2003). 

Slovenski pravni red (Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samo-
upravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja s podza-
konskimi akti) omogoča sodelovanje občin pri reševanju zadev skupnega 
pomena. Na podlagi razvojnih problemov se lahko oblikujejo mreže ob-
čin znotraj programske regije, za katere se izdelujejo regionalni razvojni 
programi. To dopušča leta 1999 sprejeti Zakon o spodbujanju skladne-
ga regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99), saj je v skladu s 13. 
členom za razrešitev posameznih zadev skupnega interesa dveh ali več 
občin, zlasti problemov razvoja podeželja, gradnje javne infrastrukture 
ter varovanja okolja in naravnih in kulturnih vrednot, mogoča priprava 
skupnega razvojnega programa. Ta pa se uresničuje v okviru regionalne-
ga razvojnega programa. Ker se skupni razvojni program pripravlja na 
enak način kot regionalni razvojni program, je problemska analiza regije 
prvi korak njegove priprave. 

Predlog spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega raz-
voja (2004), ki je v bil času pisanja prispevka v parlamentarni proceduri, 
ohranja možnost povezovanja občin na subregionalni ravni za dosego hi-
trejšega razvoja. Razvojne regije so bodo lahko glede na svojo velikost in 
interes občin ter drugih partnerjev razdeljene na funkcionalno-interesno 
zaključena območja, v katerih se lahko oblikuje območno razvojno part-
nerstvo, ustanavljajo območne razvojne agencije in pripravljajo območni 
razvojni programi. Seznam funkcionalno-interesno zaključenih območij 
bo sicer določil minister, pristojen za regionalni razvoj, vendar na obra-
zložen predlog razvojnih zvez občin, skupine občin ali drugih organov na 
regionalni ravni. Država s tem priznava dejstvo, da obstajajo pomembne 
razvojne razlike tudi znotraj razvojnih regij in omogoča, da se izrazijo 
razvojne posebnosti teh območij v razvojnih programih. Območna razvoj-
na partnerstva se lahko oblikujejo tudi čez meje razvojnih regij (Predlog 
zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 2004). 
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4 Sklep 

Predlagana Savinjsko-šaleška razvojna regija oziroma regija Zgornja Sa-
vinjska dolina in Šaleška dolina se srečuje z velikimi intraregionalnimi 
razvojnimi razlikami. Zgornja Savinjska dolina in nekateri obrobni deli 
Šaleške doline so se v času slovenske regionalne politike temelječe na 
zagotavljanju blaginje prostora uvrščali med problemska območja. Glede 
na pogostost pripadanja posameznih delov regije problemskim območjem 
izstopata zlasti občini Solčava in Luče. V grobem lahko regijo razdelimo 
na dva dela: Zgornja Savinjska dolina se srečuje s problemi nerazvitosti, 
Šaleška dolina pa ima nekatere razvojne poteze, ki so sorodne zgostitve-
nim regijam. 

Ker so regionalni razvojni problemi izhodišče oblikovanja regionalnega 
razvojnega programa, so regionalni planerji postavljeni pred zanimivo 
vprašanje, kako v strateškem in izvedbenem delu regionalnega razvojnega 
programa razvojne regije v zadostni meri upoštevati razvojne posebnosti 
obeh subregij. Odgovor na to dilemo je mogoče najti v sistemu slovenske 
regionalne politike, ki omogoča partnersko povezovanje na prostorski rav-
ni nižji od regionalne ravni. Zato predlagamo, da se za Savinjsko-šaleško 
razvojno regijo pripravita dva območna razvojna programa, to je zgornje-
savinjskega in šaleškega. Za to pa bo potrebno najprej zgraditi ustrezne 
institucije spodbujanja skladnejšega regionalnega razvoja na regionalni in 
subregionalni ravni, pravočasno uradno predlagati vpis v seznam funkci-
onalno-interesnih zaključenih območij pri ustreznem državnem organu, 
zagotoviti ustrezno partnersko sodelovanje vseh zainteresiranih akterjev 
na regionalni in subregionali ravni ter se spopasti z različnimi razvojni-
mi problemi z enako težo. To slednje bo zaradi interesov in gospodarske 
moči šaleškega dela regije verjetno še najtežje. 
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Povzetek 

Vsaka masovna produkcija neizogibno vpliva na okolje, tako tudi pridobivanje 
električne energije v šoštanjski termoelektrarni. Z vidika trajnostnega razvoja 
moramo ob okoljskem upoštevati tudi gospodarski in socialni vpliv. Do druge pol-
ovice petdesetih let prejšnjega stoletja so v elektrarni ob premogovniku v Velenju 
pridobivali manjše količine elektrike, leta 1956 pa je pričela obratovati šoštanjska 
elektrarna. Ta je za lokalno okolje predstavljala pomemben vir dohodka in zapo-
slitveno središče, obenem pa je bila velik onesnaževalec okolja. Z večanjem elek-
trarne so se stopnjevali tudi vsi njeni vplivi in v drugi polovici osemdesetih let 20. 
stoletja je postalo onesnaževanje okolja omejitveni faktor pridobivanja elektrike. 
Devetdeseta leta so minila v znamenju ekološke sanacije, katere najpomembnejša 
dosežka sta napravi za razžveplanje dimnih plinov na največjih proizvodnih eno-
tah, blokih IV in V. Pri dejavnosti, kakršna je pridobivanje elektrike iz fosilnih 
virov, nikakor ne moremo doseči trajnosti, lahko pa to dejavnost trajnostno usmer-
jamo. V šoštanjski termoelektrarni načrtujejo plinske turbine, ki bodo povečale 
njeno učinkovitost. S tem se bo za slabo desetino zmanjšala poraba premoga, kar 
po eni strani pomeni dolgotrajnejšo razpoložljivost energenta, po drugi pa mož-
nost za ohranjanje delovnih mest in nadaljnje pridobivanje dohodka. 

Ključne besede: Termoelektrarna Šoštanj, električna energija, vplivi na okolje, 
okoljska sanacija 
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Implementation of Environmental Improvement Programme 
and Further Development Plans of the Šoštanj Thermal Power 
Plant 

Abstract 

Every kind of mass production impacts environment, and also the production of 
electric energy in the Šoštanj Thermal Power Plant (TPP) is not an exception. But 
looking at this activity from the viewpoint of sustainability, economic and social 
aspect for inhabitants and the region cannot be overlooked. Only a small amount 
of electricity used to be produce in Velenje in the first half of 20th century. In 
1956 the Šoštanj TPP, which represented an important source of income, em-
ployment centre for inhabitants, but also a major source of pollution, was put in 
operation. By construction of additional electricity production facilities all men-
tioned impacts also grew and in late eighties environmental pollution became a 
limitation factor of the electricity production. During nineties the Environmental 
Improvement Programme was carried out. The construction of desulphurisation 
plant of the biggest unit of the TPP was a final measure. It is impossible to im-
plement sustainable development in such a sphere of activity as a production of 
electricity on the basis of fossil fuels, but it is possible to direct this activity in 
the way of sustainability. The new gas turbines in the Šoštanj TPP are planed 
and consequently efficiency of the TPP will be enlarged. The main aim of that 
measure is reduction of coal consumption, which will result in possibility of us-
ing the lignite coal for a longer time. But on the other hand, the continuation 
of electricity production in the region is a fundament for further revenue of the 
region and employment of inhabitants. 

Key words: Šoštanj thermal power plant, production of electricity, pollution, En-
vironmental improvement programme 

1 Uvod 

Zakaj elektrarna v Šoštanju? 

S pridobivanjem električne energije so v Šaleški dolini začeli že konec 
19. stoletja. Nad prednostmi električne energije se je kmalu navdušil tudi 
Daniel von Lapp, prvi lastnik velenjskega premogovnika. Leta 1904 je ob 
premogovniku postavil elektrarno, ki so jo kasneje nekajkrat posodobili 
in povečali njeno moč. Redno je obratovala do leta 1929, takrat pa je bila 
dograjena nova elektrarna na Starem jašku v Velenju z močjo 2 MW, ki 
so jo kasneje razširili na 7, 25 MW (Ževart 2004). 

Po drugi svetovni vojni se je začela takratna Jugoslavija industrializirati 
in za rastoče gospodarstvo je bilo potrebne vedno več električne energije. 
Velike zaloge lignita so dovoljevale mnogo večjo elektrarno od obstoječe. 
Odločili so se za gradnjo nove elektrarne v Šoštanju. Izbrana lokacija je 
bila od velenjske primernejša, saj je izven premogovnega bazena, tako da 
ni nevarnosti, da bi se območje elektrarne ugrezalo zaradi izkopavanja 
premoga. Pomemben dejavnik pri izbiri lokacije pa je bilo tudi dejstvo, 
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da je v Šoštanju na voljo več (za obratovanje elektrarne potrebne) vode 
kot v Velenju, ker se nad Šoštanjem v Pako izlije njen največji pritok, 
Velunja. 

Osnovni podatki o Termoelektrarni Šoštanj 

Termoelektrarna Šoštanj je družba z omejeno odgovornostjo, v kateri je 
večinski družbenik Holding Slovenske elektrarne (HSE). Holding je vo-
dilni slovenski dobavitelj električne energije, ki pod svojo streho poleg 
Termoelektrarne Šoštanj združuje še Dravske elektrarne Maribor, Savske 
elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarno Bre-
stanica, Premogovnik Velenje, TDR Metalurgijo, HSE Invest, HSE - IIP 
in HSE Italia. HSE ima tudi predstavništvo v Beogradu, poleg tega pa je 
19-odstotni lastnik družbe Stelkom. 

Z inštalirano močjo 755 MW v Šoštanju pridobijo povprečno več kot če-
trtino električne energije, ki je letno porabimo v Sloveniji. Ob določenih 
situacijah, na primer v sušnih obdobjih, ko je na voljo manj energije iz 
hidroelektrarn, šoštanjska elektrarna pokriva tudi več kot polovico celo-
tne slovenske porabe. Povprečna letna proizvodnja TEŠ se giblje med 3,8 
in 4,2 milijardami kWh električne energije ter 0,4 milijarde kWh toplotne 
energije (Rotnik, Ribarič Lasnik, 2004). 

Toplotna energija je za domače okolje elektrarne zelo pomembna. Po-
leg tega, da je to seveda daleč »najudobnejši« način ogrevanja, ki je bil 
hkrati za uporabnike vedno dovolj poceni, je pomembno predvsem to, 
da se s toplotno energijo iz termoelektrarne ogrevajo vsa večja dolinska 
naselja. Tako je v dolini malo individualnih kurišč, ki bi lahko sicer pre-
cej obremenjevala zrak in slabšala njegovo kakovost. V začetku leta 2004 
je minilo 45 let, odkar je v Šaleški dolini stekla prva daljinska oskrba s 
toplotno energijo v Sloveniji in v takratni Jugoslaviji, še vedno pa je to 
najsodobnejši tovrstni sistem v državi (Podgoršek, 2004). 

Razvoj Termoelektrarne Šoštanj 

Leta 1956 je začela v Šoštanju delovati prva faza TE Šoštanj z močjo 
2x30 MW. Šoštanjska elektrarna je bila sodobnejša, zato je bila cena kilo-
vatne ure nižja kot v Velenju. Tako ni bila izgradnja nove elektrarne do-
brodošla le zaradi dodatnih zmogljivosti, ampak predvsem zaradi novejše, 
vzdržljivejše opreme in bolj ekonomičnega delovanja. Pomen velenjske 
elektrarne se je močno zmanjšal in leta 1961 so obe elektrarni v dolini 
združili v TE Šoštanj. Leta 1967 so v Velenju prenehali pridobivati elek-
trično energijo, nekaj let kasneje (septembra 1971) pa je nehala delovati 
tudi kot toplarna. 

Že jeseni 1957. leta so se začele priprave na gradnjo druge faze šoštanj-
ske elektrarne. Prvotne načrte, ki so predvidevali štirikrat po 30 MW, 
so spremenili in se odločili, da bodo v drugi fazi vgradili en agregat z 
močjo 75 MW. 

Blok III je s svojimi 75 MW zaokrožil skupno moč elektrarne na 135 MW 
in s tem je Termoelektrarna Šoštanj postala največji termoenergetski ob-
jekt v tedanji Jugoslaviji. S takšno močjo je TEŠ obratovala dvanajst let. 
Četrti blok šoštanjske termoelektrarne z močjo 275 MW je začel redno 
obratovati maja 1972. V šestdesetih letih se je poraba električne energije 
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v Sloveniji več kot podvojila in kljub več kot dvakrat povečani moči elek-
trarne je ta v sorazmerno kratkem času doživela še eno nadgradnjo. 

Peti blok je začel poskusno obratovati 25. septembra 1977, redno januarja 
1978. Z močjo 345 MW je skupno inštalirano moč TEŠ povečal na 755 
MW, kar je v času pred dograditvijo jedrske elektrarne v Krškem pome-
nilo pokrivanje polovice vseh slovenskih energetskih potreb. 

2 Akutna onesnaženost obrobja Šaleške doline sredi 
osemdesetih let 
Z rastjo termoelektrarne je neizbežno rasla tudi obremenitev okolja, ki jo 
je s svojo dejavnostjo povzročala elektrarna. Sredi osemdesetih let je pri-
šlo do akutnih poškodb gozdov na vzpetem kotlinskem obodu. 

Naravnogeografski dejavniki, ki so prispevali k akutni onesnaženosti 

Šaleška dolina je po tektonskem nastanku kotlina. To je, še posebej zaradi 
njene majhnosti in zaprtosti, z vidika onesnaževanja zraka zelo neugod-
no. V kotlini se pogosto pojavlja izrazita temperaturna inverzija, zlasti 
med zimskim anticiklonalnim vremenom. V Šaleški dolini ločimo dve in-
verzij ski plasti. Prva, prizemna, sega do približno 100 m absolutne višine 
(okrog 500 m nadmorske), druga pa se pojavlja 400 m nad dnom doline 
oziroma na nadmorski višini 800 m (Hrček, 1988). Prizemno inverzijsko 
plast dimni plini elektrarne prebijejo in se pričnejo kopičiti pod zgornjo 
inverzijsko plastjo. Dlje kot traja temperaturna inverzija, bolj je ozračje 
nad Šaleško dolino onesnaženo. 

Da so emisije iz šoštanjske elektrarne presegle nosilnost okolja, se je naj-
prej pokazalo na gozdovih, zlasti tistih na severozahodnem obrobju Ša-
leške doline. Posledice intenzivnega onesnaževanja iz TEŠ so bile zaradi 
nekaterih dodatnih neugodnih dejavnikov še toliko hujše. Severozahodno 
dolinsko obrobje tvorijo kisle silikatne kamnine, preperelino pa zakisujejo 
še kisle padavine in iglice, ki odpadajo z dreves. Ožje vplivno območje 
elektrarne je naravno rastišče bukve, ki pa jo je človek nadomestil z go-
spodarsko mnogo ugodnejšimi iglastimi gozdovi. Ti so zaradi neprimerne-
ga rastišča mnogo bolj občutljivi za motnje v okolju (Kolar, 1988). 

Relativno dobra kakovost zraka na dolinskem dnu 

Kljub močni onesnaženosti kotlinskega obrobja so bile razmere na dnu 
Šaleške doline večinoma dokaj ugodne. Poglavitni razlog za to je ob 
ugodni legi daljinsko toplovodno omrežje, ki je tako razvejano, da doseže 
skoraj vsako gospodinjstvo v Šaleški dolini. 

Onesnaženost voda 

Zaradi proizvodnje elektrike je bilo v preteklosti močno onesnaženo pred-
vsem Velenjsko jezero. Vanj je tekla onesnažena voda, s katero so iz šo-
štanjske elektrarne odplavljali pepel. Transportne vode, ki vsebuje kalci-
jev hidroksid, je bilo 10 milijonov m3 letno, kar je v poznih osemdesetih 
letih predstavljalo skoraj polovico jezerske prostornine. Jezero je postalo 
izredno alkalno (pH 12), zato so živi organizmi v njem odmrli. Zaradi 
dotoka jezernice je bila posledično onesnažena tudi Paka (Šterbenk in 
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sodelavci, 2004). 

3 Ekološki sanacijski program Termoelektrarne Šoštanj 
Leta 1987 so prebivalci v Šaleški dolini protestirali zaradi tako intenziv-
nega onesnaževanja iz elektrarne in zaradi drugih okoljskih problemov. 
V Termoelektrarni Šoštanj so še istega leta pripravili sanacijski program 
s štirimi vsebinskimi sklopi: ekološki informacijski sistem, rekonstrukcija 
elektrofiltrov, rekonstrukcija odpepeljevanja in transporta pepela ter žlin-
dre, čiščenje dimnih plinov. V slednjem sklopu so načrtovali tako zmanj-
šanje emisij žveplovega dioksida kakor tudi dušikovih oksidov (Šterbenk, 
1989). Sanacijski program so pričeli uresničevati takoj po njegovem spre-
jetju, cilje pa so sproti dopolnjevali, saj so se mnogi vplivi pokazali šele 
z izvajanjem široko zastavljenega monitoringa (Vrtačnik, Ribarič Lasnik, 
2001). 

Sanacija 

Ekološka sanacija elektrarne je tehnološko, tehnično in finančno izredno 
zahteven projekt, ki poteka že skoraj dvajset let. 

Ekološki informacijski sistem 

Ekološki informacijski sistem (EIS) tvori šest stalnih imisijskih merilnih 
postaj (Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Graška gora, Velenje, Veliki vrh), 
eno občasno merilno mesto (mobilna postaja) in emisijski monitoring na 
vseh blokih. Z EIS, ki je začel redno delovati januarja leta 1990 (poskus-
no novembra 1989), redno spremljajo in nadzirajo vpliv TEŠ na okolje. 
Osnova EIS so avtomatična merjenja škodljivih snovi v dimnih plinih ter 
koncentracij teh snovi v širši okolici elektrarne. Leta 1998 so postavili 
novo centralno enoto EIS; razpoložljivih podatkov je bilo takrat že precej 
več, kot je bilo predpisano. Podatki iz EIS so od tega leta dostopni tudi 
na medmrežju. 

Na vseh emisijskih postajah spremljajo koncentracije S0 2 v zraku. V Za-
vodnjah merijo še koncentracije NOx in N02, ozon (03) pa spremljajo na 
merilnem mestu Zavodnje in na mobilni postaji. Koncentracije prašnih 
usedlin in kakovost padavin merijo na vseh merilnih mestih in na de-
poniji premoga, meteorološke parametre na vseh merilnih mestih, radio-
aktivnost pa na merilnem mestu Šoštanj in na mobilni postaji. Emisijski 
monitoring v elektrarni obsega stalne meritve koncentracij S02 , NOx, 
CO, C02 in skupnega prahu na vseh blokih (od 1997). Občasno v dimnih 
plinih merijo tudi koncentracije S03 , HCl in HF. 

Podatki EIS TEŠ so bili ključnega pomena za načrtovanje sanacijskih 
ukrepov, v prihodnje pa bodo pomembni tako za nadzor nad onesnaže-
vanjem kot za ugotavljanje uspešnosti delovanja čistilnih naprav. 

Aditivno razžveplanje 

Prvič se je onesnaževanje okolja zaradi delovanja šoštanjske elektrarne 
zmanjšalo po letu 1983, ko je pričela obratovati Nuklearna elektrarna Kr-
ško in so v Šoštanju znižali proizvodnjo. Prvi tehnični sanacijski ukrep 
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pa je bilo aditivno razžveplanje dimnih plinov v vseh elektrarniških ko-
tlih. Pri tem postopku v kotle vpihavajo fino zmleti kalcijev karbonat, ki 
reagira z žveplovim dioksidom, s čimer zmanjšajo vsebnost žvepla v dim-
nih plinih za 30 do 40 %. Tovrstno razžveplanje poteka od februarja leta 
1992 na blokih I, II in III, na bloku IV je potekalo do začetka obratova-
nja čistilne naprave z mokrim razžveplanjem leta 1995, na bloku V pa od 
oktobra leta 1990 (ob povišanih imisijskih koncentracijah) do izgradnje 
čistilne naprave za mokro pranje dimnih plinov leta 2000. 

Zaprti sistem transportne vode za pepel (ZKV) 

Ko so z analizami potrdili, kako močno pepelna transportna voda, ki 
je do leta 1983 tekla neposredno v jezero, onesnažuje Velenjsko jeze-
ro in Pako, so se v TEŠ odločili, da transport pepela spremenijo in ga 
skušajo urediti tako, da se bo transportna voda z odlagališča pepela na 
ugrezninskem območju vračala v ponovno uporabo. Spremenjeni način 
odpepeljevanja so načrtovali kot sklepno fazo ekološke sanacije. Ker pa 
se je pokazalo, da se stanje voda še slabša in da ni mogoče čakati na 
načrtovani termin, so v letu 1992 začeli s projektom in sistem zgradili 
do septembra 1994. Mesec kasneje so opravili tehnični pregled in zaprti 
krogotok je začel delovati. Po letu 1994 vse odpadne vode iz TEŠ skupaj 
s pepelno brozgo odplavljajo v zaprti krogotok. Sestavljajo ga trije sklopi: 
hidravlični transport pepela iz TEŠ na ugrezninsko območje, zbiranje in 
preusmerjanje voda z območja sanacije ugreznin s stranskimi produkti 
ter vračanje vode v TEŠ. Sistem zaprtega krogotoka vode je ukrep, s ka-
terim se je prenehalo močno onesnaževanje Velenjskega jezera in Pake. 

Pranje dimnih plinov bloka IV 

Naprave za razžveplanje dimnih plinov po tehnologiji mokrega kalcitnega 
postopka omogočajo več kot 95 % stopnjo izločanja S02, kar pri bloku IV 
v TEŠ pomeni zmanjšanje emisijske koncentracije žveplovih oksidov pod 
400 mg/m3 oziroma emisijo, zmanjšano za 30.000 do 35.000 ton letno. 
Opremo za čistilno napravo so naročili novembra 1992, z gradnjo pa so 
pričeli julija 1993. Decembra 1994 so potekali zagonski preizkusi, od fe-
bruarja 1995 je naprava poskusno, od junija 1995 pa redno obratovala. 

Pranje dimnih plinov bloka V 

Že med gradnjo čistilne naprave bloka IV so pričeli pripravljati razpisno 
dokumentacijo in sprejeli investicijski program za čistilno napravo bloka 
V. Leto kasneje so objavili razpis, leta 2000 je čistilna naprava pričela 
poskusno obratovati, leta 2001 pa redno. Tudi na V. bloku so dosegli 95 
% čiščenje in s tem bistveno zmanjšali onesnaževanje z žveplovim diok-
sidom ter izpolnili enega najpomembnejših ciljev sanacijskega programa. 

V spodnjem grafikonu so prikazane slovenske emisije SOz v primerjavi 
z emisijami iz Termoelektrarne Šoštanj. Zmanjšano onesnaževanje iz šo-
štanjske elektrarne se odraža tudi v celotni slovenski emisiji. Lepo sta 
vidni zmanjšanji v letih 1995 (čistilna naprava IV. bloka) in 2001 (čistilna 
naprava V. bloka). 
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Slika 1: Emisi ja S 0 2 v Sloveni j i 1980-2002 in iz T E Š v obdobju 1 9 8 0 - 2 0 0 4 * 

Vir: Pavšek, 2004, str. 65 
* Podatka o emisiji S02 za Slovenijo za leti 2003 in 2004 sta ocenjena na podlagi podatkov o emisijah snovi v 
zrak iz industrijskih obratov (www.arso.gov.si.) 

Drugo (primarni ukrepi za zmanjšanje emisij NOx in razžveplanje 
dimnih plinov blokov I, II, III v čistilni napravi bloka IV) 

Z rekonstrukcijo celotnega kurilnega sistema v letu 1992 so v TEŠ dosegli 
zmanjšanje dušikovih oksidov pod 350 mg/m3. Kasneje se je pokazalo, da 
obratovanje, ki daje takšne rezultate, povzroča poškodbe kotla, zato so 
stopnjo kisika v dimnih plinih in s tem tudi koncentracije dušikovih oksi-
dov ponovno povečali (okrog 500 mg/m3). Ob naštetih ukrepih so rekon-
struirali elektrofiltre obeh največjih blokov. Zelo pomembno pa je, da so 
čistilno napravo IV. bloka prilagodili za čiščenje dimnih plinov manjših 
blokov, kar sprva v sanacijskem programu ni bilo predvideno. Emisije iz 
dimnika manjših treh blokov so najbolj negativno vplivale na južno vzpe-
to obrobje Šaleške doline in Šoštanj. Uspešnost tega posega dokazujejo 
znižane imisijske vrednosti na merilnem mestu Veliki vrh v letu 2003. 

Nižje koncentracije onesnažil, izboljšanje okolja 

Zaradi manjšega onesnaževanja iz elektrarne se je okolje v njenem vpliv-
nem območju že precej regeneriralo in Šaleške doline ne moremo več 
uvrščati med najbolj onesnažene slovenske pokrajine (Plut 2000). Učin-
kovitost sanacije so preverjali z različnimi monitoringi in praktično vsi 
rezultati dokazujejo izboljšanje (Vertačnik, Ribarič Lasnik, 2001). 

4 Pogled v prihodnost 
Termoelektrarna Šoštanj je dokaj star objekt, saj je že najmlajši blok V 
star skoraj trideset let. Največja težava šoštanjske termoelektrarne je raz-
meroma slab izkoristek blokov IV in V, zaradi česar elektrarna le s težavo 
ohranja konkurenčnost. V bodoče ji bo to uspevalo le, če se bo posodab-
ljala tako, da bo lahko gospodarsko uspešna in hkrati okoljsko sprejem-
ljiva. Iz enake količine premoga naj bi v prihodnje pridobili tretjino več 
električne energije oziroma povedano drugače - z milijon ton premoga 
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manj bi pridelali enako količino električne energije. Izgradnja novega, 
modernega bloka elektrarne ni želja, ampak nuja, ki jo narekujejo trg, 
okolje in načela trajnostnega razvoja. 

Konec obratovanja blokov I - III 

Najmanjši bloki elektrarne so na koncu svoje obratovalne dobe. Njihov 
izkoristek je manjši od 30 odstotkov. V blokih I, II in III je za proizvod-
njo 1 MWh električne energije potrebnega 1,3 t premoga, v blokih IV in 
V pa 1,12 t oziroma 14 % manj (Strategija TEŠ, 2004). 

Plinske turbine 

V skladu s Kjotskim protokolom mora Slovenija do leta 2012 zmanjšati 
emisije ogljikovega dioksida za 8 %. Okrog 80 % te kvote bi bilo mogoče 
doseči že v šoštanjski elektrarni. Z gradnjo plinskih turbin se bo izkori-
stek elektrarne namreč povečal, emisije C02 pa se bodo kljub povečani 
moči elektrarne relativno zmanjšale (emisija na enoto proizvedene elek-
trične energije). V šoštanjski elektrarni se bo po prenehanju obratovanja 
najmanjših blokov emisija C02 tudi absolutno zmanjšala (Rotnik, 2004). 

Leta 2008 bodo inštalirali dve plinski turbini z močjo 42 MW na bloku V. 
Poraba vode pri proizvodnji elektrike v plinskih turbinah je v primerjavi 
z obstoječimi parnimi agregati zanemarljiva, izkoristki naprav pa so med 
34 in 42 %. Po prenehanju obratovanja manjših dveh blokov se bodo po-
trebe po hladilni vodi celo zmanjšale. Po izgradnji plinskih turbin se bo 
poraba premoga na V. bloku zmanjšala za 10 %. Izkoristek bloka V se 
bo s sedanjih 34,5 % povečal na 38 %, emisije C02 na enoto električne 
energije pa se bodo pri V. bloku zmanjšale za 18 %. Izkoristek elektrarne 
se bo povečal zaradi boljše učinkovitosti plinskih turbin in zaradi porabe 
toplote izpušnih plinov plinskih turbin za predgretje vode v kotlih. Tako 
za to ne bodo več porabljali toplote iz parnega kotla elektrarne in bo 
ostalo več energije za pogon parnih turbin (Strategija TEŠ, 2004). 

Fotografija 1: Termoelektrarna Šoštanj z Loma nad Topolšico. TEŠ je največji 
elektroenergetski objekt v Sloveniji. Po letu 2011 načrtujejo ob zmanjšanih okoljskih 
obremenitvah povečanje njene moči za skoraj tretjino. Z novim blokom se bo namreč 
znatno povečal izkoristek elektrarne in s tem tudi njena energetska učinkovitost. (Foto: E 
Šterbenk) 
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Blok VI 

Glede na usmeritve Nacionalnega energetskega programa (NEP 2003) v 
Termoelektrarni Šoštanj v letu 2011 načrtujejo izgradnjo VI. bloka z moč-
jo 600 MW. Zaradi boljšega izkoristka novega bloka se poraba premoga 
in s tem emisije C02 ne bodo povečale, ker se bo občutno izboljšal iz-
koristek. S tem se bo znatno povečala konkurenčnost šoštanjske elektrar-
ne. Ob enaki količini premoga bodo pridobili za tretjino več električne 
energije, negativni vplivi na okolje pa se bodo zaradi boljših tehnoloških 
rešitev še nadalje zmanjševali. Po letu 2011 bo moč šoštanjske elektrarne 
929 MW. Voda je pomemben omejitveni dejavnik proizvodnje električne 
energije v šoštanjski elektrarni. Zaradi povečane proizvodnje električne 
energije ni pričakovati večjih sprememb pri porabi vode. Manjši trije blo-
ki bodo prenehali obratovati, s tem se bo poraba vode zmanjšala za več 
kot 2 milijona m3 letno. Blok IV, kjer porabijo več kot 3 milijone m3 vode 
letno bo po začetku obratovanja bloka VI hladna rezerva in bo obratoval 
le občasno. Plinske turbine pa za svoje obratovanje vode skoraj ne po-
trebujejo. Ob večjem bloku v Šoštanju bo Slovenija morala zagotoviti tudi 
večji obseg t.i. hladnih rezerv. Naša država je namreč članica združenja 
UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity), ki od 
svojih članic zahteva, da pokrivajo potrebe svojih porabnikov in imajo do-
volj rezerve za primer izpada največjega agregata v sistemu ter za urav-
navanje sezonskih nihanj porabe (Rotnik, Ribarič Lasnik, 2004, str. 16). 
Pri termoelektrarnah na premog težko govorimo o trajnostno usmerjeni 
dejavnosti, toda boljši izkoristek goriva in manjši negativni okoljski vplivi 
pomenijo tudi približevanje načelom trajnostnega razvoja. Velenjski lignit 
bo z novo napravo mogoče koristiti dlje časa. 

5 Sklep 

Termoelektrarna Šoštanj je že desetletja največji elektroenergetski objekt 
v Sloveniji in to bo ostala tudi v prihodnje. Glede na usmeritve Nacio-
nalnega energetskega programa in razvojne načrte elektrarne se bo njen 
pomen že v bližnji prihodnosti še povečal. 

Kljub zmanjševanju zalog lignita v Šaleški dolini načrtujejo povečevanje 
elektrarne in o prilagajanju na novo vrsto energenta. V Sloveniji bi go-
tovo lahko našli lokacije, ki so ugodnejše z vidika prostora, transporta 
ali vplivov na okolje, vendar bi v tem trenutku, najverjetneje pa tudi v 
naslednjih desetletjih, takšnega objekta nikjer ne mogli zgraditi zaradi 
nasprotovanja prebivalcev. Za elektroenergetski sistem je torej bistvenega 
pomena ohraniti obstoječo lokacijo elektrarne, vsekakor pa v prid šo-
štanjski elektrarni govore tudi zgrajena elektroenergetska infrastruktura, 
uspešna dosedanja okoljska sanacija, usposobljen kader in nenazadnje 
pozitivna percepcija elektrarne v očeh prebivalcev. 

Za Šaleško dolino in širše območje (Savinjsko-šaleško regijo) ostaja šo-
štanjska termoelektrarna tudi v bodoče pomemben vir dohodka in za-
poslitveno središče. Prav tako ostaja eden izmed osnovnih lokacijskih 
dejavnikov, ki vzpodbujajo razvoj drugih dejavnosti. Ne smemo prezreti 
niti videznih in okoljskih vplivov elektrarne, ki jim bodo v prihodnje po-
svečali še večjo pozornost. Šaleška dolina je v veliki meri industrijska 
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pokrajina, ki pa je dovolj dobro urejena. Negativne okoljske vplive so v 
zadnjih dveh desetletjih učinkovito zmanjšali in s takšno politiko bodo 
nadaljevali, k čemur jih med drugim zavezuje certifikat po standardu 
kakovosti ISO 14001. 
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Povzetek 

Na Uradu za okolje in prostor MO Velenje so se leta 1999 odločili slediti usmerit-
vam dokumenta Agenda 21, pripravljenega na svetovni konferenci o okolju v Riu 
de Janeiru (1992), katerega podpisnica je bila tudi Slovenija. Tako je MO Velenje 
kot prva slovenska občina začela z aktivnostmi za oblikovanje Programa trajnost-
nega razvoja lokalne skupnosti - Lokalne agende 21. Pri pripravi trajnostnega 
razvojnega programa MO Velenje - Lokalne agende 21 so sodelovali predstav-
niki javnosti (skupina zainteresiranih udeležencev - SZU) ter strokovni delavci 
(organizacijska skupina - OS. Na podlagi strokovnih ocen okoljskih, družbenih 
in gospodarskih razmer ter predlogov SZU za reševanje problemov v občini smo 
pripravili Program trajnostnega razvoja v MO Velenje, ki vsebuje: 

• probleme, kot jih vidijo prebivalci lokalne skupnosti, 

• cilje, t.j. po mnenju predstavnikov javnosti želeno stanje okoljskih, 
družbenih in gospodarskih razmer v občini ter 

• ukrepe oz. predlogi za načrt reševanja problemov, prav tako po izboru 
SZU (Špeh, 2003). 

Lokalna agenda (LA) je uvedla načelo trajnosti in sonaravnosti v lokalne skup-
nosti, in hkrati omogočila zelo pomembno intenzivno vključevanje predstavnikov 
javnosti oz. vseh prebivalcev pri oblikovanju in sprejemanju razvojnih odločitev 
posamezne občine. Čeprav trajnostna načela LA 21 enakovredno upoštevajo tri 
glavna področja človekovega delovanja in vplivanja, ekonomskega, okoljskega in 
socialnega, pa se lokalne skupnosti pogosteje odločajo za pripravo Lokalnih pro-
gramov varstva okolja, ki izpostavljajo le okoljsko področje, premalo pa vrednotijo 
večplastnost pokrajinske strukture. Tudi njim se pripisuje premajhen pomen, saj 
slovenska zakonodaja (ZVO 1993, ZVO-1 2004, 38. člen), ki se zgleduje po evrop-
ski, obvezuje z njimi samo mestne občine. 

Ključne besede: trajnostni razvoj, Lokalna agenda 21, Slovenija, MO Velenje 
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LA 21 programme as implementation of sustainable development 
paradigm in Velenje community 

Abstract 

In 1999 the Head of the Office of the environment and spatial planning of Ve-
lenje Community decided to follow the Agenda 21 directions, which were legal-
ized at the World Summit in Rio de Janeiro in 1992. Slovenia also adopted the 
Agenda 21, but first Sustainable Development Programme - Local agenda 21 has 
been prepared and adopted as a document in Velenje community. Public rep-
resentatives cooperating in workshops with members of the organization group 
established it. The Programme was founded on experts' evaluation of environ-
mental, social and economic state in the community and public representatives' 
suggestions for solution of problems. It contains: 

� Problems, as local inhabitants see them, 

� Aims; the wished state of environmental, social and economic condi-
tions of community in opinion of local inhabitants and 

� Measures, that should be taken to solve the problems (also in public 
opinion). 

Local agenda 21 introduced the principle of sustainability into our communities 
and opened the door to public consultation, what is of great importance. Although 
LA 21 guidelines prescribe the incorporation of all three sustainable development 
pillars: environmental, social and economic, which inseparably compound every 
society, it is regrettable that Slovenian communities mostly decided to prepare 
only the Environmental programmes instead of complete Local agenda 21 pro-
grammes. There is a lack of holistic and multidisciplinary approach obvious. 

Key words: sustainable development, Local agenda 21, Slovenia, Velenje com-
munity 
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Uvod 
Namen izdelave Programa trajnostnega razvoja je bil pripraviti smernice 
za dodatno izboljševanje kakovosti življenja v MO Velenje. Po Mayorju 
(1999) moramo prihodnjim rodovom izročiti dediščino, ki ne bo nepo-
pravljivo poškodovana in onesnažena. Zapustiti jim moramo pravico do 
življenja v ohranjenem svetu. To pa se tiče najprej našega živega okolja 
- nove naloge sedanje dobe - in takšnih trajnih vrednot, kot so zdrav-
je, izobraževanje, kultura, enakopravnost, svoboda, mir, strpnost in vza-
jemnost. Človeštvo je tako v prostoru kot tudi času eno telo in mi smo 
njegovi udje. 

Po Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Rio de Janeiru 
leta 1992 je Agenda 21 postala model za okoljske dejavnosti po vsem 
svetu. V 28. poglavju Agende 21 je vključen poziv vsem lokalnim skupno-
stim, naj pripravijo svoje lastne Lokalne agende 21, v katerih naj splošne 
cilje Agende 21 preoblikujejo v konkretne načrte in dejavnosti za svoje 
posebne in značilne razmere (Hewitt, 1997). To pomeni, da se predstav-
niki lokalne oblasti posvetujejo s prebivalci in skupnostjo, podjetniki in 
industrijo, da pridobijo informacije in dosežejo soglasje o trajnostnem 
razvoju. To soglasje jim pomaga pri oblikovanju lokalnih programov, poli-
tike, zakonov in predpisov. Agendo 21 je podpisalo 176 držav, med njimi 
tudi Slovenija. Do leta 1997 se je v proces uresničevanja ciljev Agende 
21 vključilo več kot 2000 velikih in malih mest, od tega več kot 1000 v 
Evropi (Markowitz, 1998). 

Potek dela 

Program trajnostnega razvoja MO Velenje je bil pripravljen na podlagi 
strokovnih ocen (zbiranje informacij pri strokovnih organizacijah, javno-
sti in drugih virih) analize in stanja okoljskih in družbenih razmer v MO 
Velenje (Svetina, Flis, Špeh, 2000) ter ugotovitev moderatorskih delavnic 
(Svetina, Druks, 2001), kjer so zbrani predstavniki skupine zainteresira-
nih udeležencev (SZU) različnih področij javnosti (kmetijstvo, gospodar-
stvo, šolstvo, zdravstvo, ipd.), zavezani s pristopno izjavo, imenovali in 
presojali probleme, ki so jih izpostavili kot najbolj pereče na območju MO 
Velenje. Da bi že omenjenim problemom pripisali kar najbolj primerno 
težo in pomen, so se predstavniki SZU v nadaljevanju sestali v obliki 
delovnih skupin, kjer so ponovno strokovno presojali, tokrat le probleme, 
povezane z njihovim delovnim in strokovnim področjem, hkrati pa že 
predlagali cilje in ustrezne ukrepe, ki bi pripomogli k reševanju proble-
mov. Sledila je poslednja delavnica ter javni forum, kjer smo dali mož-
nost sodelovanja pri oblikovanju razvojnega programa MO Velenje vsem 
prebivalcem občine. Tako smo pridobili podatke in informacije, ki so bile 
temeljno gradivo za Program trajnostnega razvoja MO Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 6/04), oblikovan po meri in potrebah lokalnih 
prebivalcev. V nadaljevanju predvidevamo dopolnjevanje in preverjanje 
izvajanja programa. Rezultati javnomnenjske ankete SZU so pokazali, da 
bi se tovrsten nadzor izvajal vsako leto (34 % vprašanih). 
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Slika 1: Shema izdelave programa trajnostnega razvoja MO Velenje (po Hewittovi, 1997) 

Z javnim forumom, t.j. predstavitvijo predloga trajnostnega (dolgoročnega 
in sonaravnega - s potrebami narave usklajenega) razvoja MO Velenje, 
se je v letu 2002 zaključilo najzahtevnejše delo priprave Lokalne agen-
de 21, kjer smo s pomočjo predstavnikov javnosti, skupine zainteresi-
ranih udeležencev (SZU v nadaljevanju), ter pod strokovnim vodenjem 
organizacijske skupine (OS v nadaljevanju), pridobili pomembne poda-
tke o stanju okolja in družbe v MO Velenje. Predlogi za reševanje pro-
blemov lokalne skupnosti (zbrani v poročilih posameznih faz projekta), 
ki so bili hkrati strokovna podlaga za pripravo občinskega dokumenta 
(programa), so rezultat strokovnega dela na delavnicah ter sodelovanja 
delovnih skupin za posamezna področja (okolje in prostor, gospodar-
stvo...) v letih 2000 in 2001. Istočasno z odvijanjem aktivnosti na delav-
nicah in v delovnih skupinah je bilo poskrbljeno za medijsko seznanjanje 
in obveščanje vseh lokalnih prebivalcev, ki so imeli možnost sodelo-
vanja tudi prek svetovnega spleta (Medmrežje; http://www.velenje.com/ 
diskusijesporocila.php pod rubriko Velenje čez 100 let). S sprejetjem pro-
grama trajnostnega razvoja MO Velenje v občinskem Svetu (Uradni vest-
nik MO Velenje št. 6/2004) je le-ta postal zavezujoč dokument odgovor-
nih za upravljanje lokalne skupnosti. 
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Lokalna agenda še zdaleč ni namenjena samo izboljšanju okolja, ampak 
pomeni napredek na vseh področjih življenja, dela in bivanja v lokalni 
skupnosti. 

Slika 2: Pridobitve lokalne skupnosti in njenih razvojnih nosilcev 

Vir: Šterbenk, Pavšek, 2002 
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Vključevanje trajnostno-sonaravnih načel v programe 
lokalnih skupnosti Slovenije 

Slika 3: Udejanjanje trajnostnih in sonaravnih ciljev v razvojne programe slovenskih 
občin, stanje 2004 

Viri: Medmrežje 1, 2, 3 

Pred več kot desetimi leti se je Slovenija vpisala na seznam držav podpis-
nic listine Organizacije združenih narodov, Agende 21. Načela trajnostne-
ga razvoja (v ZVO okolje ohranjajočega oziroma obstojnega) so bila sicer 
sprejeta na najvišji ravni, vendar pa jih v praksi vse prepočasi uresniču-
jemo, tako na pravno-normativni, kot tudi na programsko-akcijski ravni 
(Agenda 21 za Slovenj o, 1995). Kljub mnogim delavnicam, pripravljenim 
za predstavnike lokalnih skupnosti, gospodarskih dejavnosti in nevladnih 
organizacij, ideja o Agendi 21 kot nacionalni strategiji trajnostnega in so-
naravnega razvoja v Sloveniji ni prav zaživela. 

Od 194 slovenskih občin jih je le 26 (13,4 %) vključilo v svoje razvojne 
programe in akcijske načrte trajnostna in sonaravna načela. Od tega ima-
jo občine večinoma (53,8 %) izdelane programe varstva okolja, ki zakon-
sko obvezujejo le mestne občine. Poleg slovenjgraške mestne občine ob-
veze ne izpolnjuje tudi mestna občina Kranj. Na koroškem, občini Črna 
in Mežica, ter šest zgornjesavinjskih občin imajo pripravljena poročila o 
stanju naravnega in/ali družbenega okolja, ki bodo lahko dobra izhodiš-
ča morebitnim programom varstva okolja ali celo regionalnim lokalnim 
agendam. Za lokalno agendo kot razvojni program lokalne skupnosti, ki 
enakovredno upošteva celotno zalogo kapitalov (tj. okoljskega, človeškega, 
ustvarjenega in družbenega) posamezne skupnosti, so se do sedaj odločili 
le v treh občinah oz. 1,5 % vseh slovenskih občin: MO Velenje, MO Celje 
in občina Šmartno ob Paki (slika 3). Verjetno bi se delež trajnostno in so-
naravno ozaveščenih lokalnih skupnosti povečal, če bi odgovorni državni 
organi izrazili večjo tovrstno pobudo in podporo regijam in občinam, kot 
je bilo v usmeritvah dokumenta Agenda 21 tudi predvideno, trenutno pa 
se izdelujejo (12 let po konferenci v Riu) šele nacionalne razvojne strate-
gije s trajnostnimi cilji za posamezna področja (npr. NPVO) 
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Trajnostni koraki dosedanjega razvoja v MO Velenje 
Na mestni občini Velenje (83 km2, 33331 prebivalcev ob popisu leta 2002, 
Medmrežje 4) so kot prvi v Sloveniji pristopili k pripravi Lokalne agende 
21 kot celostnega programa trajnostnega razvoja, ki zajema gospodarsko, 
okoljsko in socialno področje. V desetletjih povojne hitro napredujoče 
industrializacije in urbanizacije so območje občine in njeno širše zaled-
je zaznamovali mnogi okoljski problemi, nastali zaradi neusklajene rabe 
prostora in interesov različnih družbenih dejavnosti, ki so povzročali 
močne okoljske pritiske in spreminjali pokrajinsko strukturo: 

• termoelektrarna Šoštanj v sosednji občini je obremenjevala zrak z 
ogromnimi količinami izpuščenega žveplovega dioksida, dušikovih 
oksidov in ogljikovega dioksida, 

• površje v pridobivalnem prostoru premogovnika se še vedno pogreza 
zaradi intenzivnega podzemnega rudarjenja in 

• različne proizvodne dejavnosti so z odpadnimi vodami onesnaževale 
glavno dolinsko odvodno žilo Pako. 

V zadnjem desetletju prejšnjega tisočletja je gospodarskemu razvoju sle-
dil tudi okoljski: izdelani so bili sanacijski programi za zrak (Ur. vestnik 
MOV št. 6/1993, 15/98), vode (Ur. vestnik MOV št. 4/1994 ) in tla (Ur. 
vestnik MOV št. /2003), njihovi ukrepi pa se v veliki meri že izvršujejo, 
npr. razžveplalna naprava v TE Šoštanj, zasebna kurišča uporabljajo manj 
okolje obremenjujoča fosilna goriva. 

Preglednica 1: Primeri uspešnih okoljskih sanacijskih ukrepov v MO Velenje v letih 1991-
2000 

Nosilec Obremenjeni 
pokrajinski vir 

Izvedeni sanacijski ukrepi 

Termoelektrarna 
Šoštanj 

zrak, vodni viri, 
rastje 

razžveplalna naprava 
zaprti krogotok tehnološke vode 
(pepelna brozga) 
pridobljen okoljski standard ISO 
14001 

Podjetje za ravnanje 
z odpadki PUP-
Saubermacher 

prst, tla uvedeno ločeno zbiranje odpadkov po 
sistemu BIOPASS 

Komunalno podjetje vodni viri čistilne naprave za komunalne 
odpadne vode 

Gorenje zrak, vodni viri Sanacijski program podjetja, 
Čistilna naprava za odpadne vode, 
pridobljen okoljski standard ISO 
14001, izpolnjevanje IPPC direktive 

Premogovnik Velenje tla (prsti), vodni viri rekultivacija degradiranih 
(pogreznjenih) (ob)jezerskih površin 
pridobljen okoljski standard ISO 
14001 

ERICo-Inštitut za 
ekološke raziskave 

zrak, vodni viri, 
tla (prsti), rastje, 
živalstvo 

Izdelava sanacijski programov, 
Izobraževanje in ozaveščanje javnosti, 
izvedba javnomnenjskih raziskav za 
potrebe podjetij, ki pridobivajo 
okoljski standard ISO 14001 

Vir: Špeh, Plut, 2001 
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Poraba tehnološke vode v termoelektrarni Šoštanj se je prepolovila, zara-
di leta 1994 izgrajenega zaprtega krogotoka (do leta 1983 je bilo Velenj-
sko jezero odlagališče za pepel iz šoštanjske termoelektrarne) pa se je 
zmanjšalo obremenjevanje jezerskih in tekočih površinskih vod. 

Izboljšanje Pake je posledica še drugih sanacij v Šaleški dolini v devetde-
setih letih. Najpomembnejše so izgradnja in obratovanje kanalizacijskega 
sistema ter Centralne čistilne naprave, izgradnja in obratovanje čistilne 
naprave v Šoštanjski usnjarni, prenehanje onesnaževanja Velenjskega je-
zera zaradi transporta pepela iz šoštanjske elektrarne, zmanjšanje porabe 
in koncentracij onesnaževalcev v Gorenju, d. d., ter druge. 

Usnjarna je Pako v Šoštanju obremenjevala z več kot 30.000 PE. Od-
padna voda je odtekala v Pako samo skozi manjši usedalnik. V začetku 
devetdesetih let so zgradili napravo za predčiščenje odpadnih voda in 
delno očiščeno vodo speljali na Centralno čistilno napravo (Šterbenk in 
sod., 2000). 

Na predlog mestne občine Velenje (njenega Urada za okolje in prostor) je 
leta 1997 ERICo Velenje - Inštitut za ekološke raziskave začel s pripravo 
sanacijskega programa tal, ki obravnava tla kot eno temeljnih naravnih 
prvin (Svetina in sod., 1997). Program se nanaša na pet področij, ki so 
lokalnega pomena za Mestno občino Velenje: degradacija tal kot posledi-
ca odkopavanja premoga, onesnaženost tal zaradi onesnaženja zraka, ra-
dioaktivnost tal kot posledica pridobivanja električne energije, kmetijska 
zemljišča in odpadki (Šterbenk in sod., 2000). Predlagani ukrepi v pro-
gramu (Ur. Vestnik..., 2003) vključujejo ugotovitev in spremljanje stanja 
obremenjenosti tal, evidentiranje in sanacijo zemeljskih plazov, sanacijo 
virov emisij ter izvajanje dejavnosti za ustrezno ravnanje z odpadki (sa-
nacija divjih odlagališč, ozaveščanje javnosti...). 

Sklep 
Pojem lokalna agenda pomeni celovit lokalni razvojni program. Morda 
bi bil boljši izraz proces, saj dejansko ne gre za program za katerega se 
odločimo, da ga bomo pripravili, načrtovali, izvedli in zaključili. V resnici 
je to proces, v katerem identificiramo probleme, zastavimo cilje, jih ran-
giramo po pomembnosti, izdelamo programe, jih izvedemo in ponovno 
ovrednotimo ter se vrnemo na izhodišče ali katero od vmesnih faz (He-
witt, 1997, str. 17). 

Tako program varstva okolja kot lokalna agenda sta zelo kompleksna 
projekta. Pri njuni pripravi moramo identificirati najpomembnejše druž-
beno in naravnogeografske dejavnike razvoja, uskladiti poglede različnih 
strok, dejavnosti in javnosti ter pripraviti uravnotežen akcijski program. 
To pa so tematike, ki jih geografi dobro obvladamo, zato je geograf lah-
ko uspešen nosilec oziroma sodelavec v nalogi. ERICo Velenje, inštitut 
za ekološke raziskave trenutno pripravlja oziroma je pripravil vrsto pro-
gramov lokalnih skupnosti v smeri trajnostnega razvoja in pri vseh so 
sodelovali geografi. Raziskovalci so pri aplikativnem delu naleteli na 
različne probleme, ki so jih v večini primerov uspešno rešili (Šterbenk, 
Pavšek, 2002). 
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Kljub celovito zasnovanemu programu trajnostnega razvoja MO Velenje 
so pred odgovornimi za lokalno skupnost še nekatere naloge: 

• redno dopolnjevanje in preverjanje izvedbe sanacijskih programov, 

• priprava dolgoročno usmerjenih razvojnih programov za družbene de-
javnosti. 

Nerešeni ostajajo tudi nekateri okoljski problemi, ki bi jih z aktivnostmi, 
predvidenimi v Lokalni agendi 21 za MO Velenje, lahko rešili: 

• kakovost vode reke Pake kot največjega vodotoka v dolini pripada 2.-3. 
razredu, v spodnjem toku pa celo v 3.-4., 

• zaradi neozaveščenosti prebivalcev se še vedno ohranjajo divja odla-
gališča predvsem v primestnih pogozdenih predelih občine, 

• nedokončana čistilna naprava za komunalne odpadne vode (biološki 
del v izgradnji) 

(Špeh, Plut,2001). 

Intenzivno urbanizirani in industrializirani pokrajini navkljub predstav-
lja velenjska občina primer uspešno rekultiviranega in preoblikovanega 
okolja. Sanacijski programi so se izkazali za primerno metodo uvajanja 
sonaravnih in trajnostnih ukrepov, prilagojeni naravnim in družbenim 
posebnostim izbranega območja pa so uporabni tudi v drugih degradira-
nih okoljih. Tako se lahko dejavnosti Lokalne agende 21 v MO Velenje 
osredotočijo na gospodarsko in socialno področje, istočasno pa preverjajo 
skladnost socio-ekonomskega razvoja s trajnostno in sonaravno usmerje-
no rabo okoljskih virov. 

S strani slovenske vlade je bilo od leta 1995 premalo podpore trajnostnim 
in sonaravnim ciljem lokalne agende 21, ki se zato tudi ni uveljavila in 
udejanjila v slovenskem prostoru. Po Webstru (2003) je bilo povsem nere-
alno pričakovati, da se bo desetletjem industrializacije in masovne potroš-
nje v tako kratkem času zoperstavil neuzakonjen "čudež" lokalne agende 
21. Mednarodnemu svetu lokalne okoljske pobude (ICLEI) je uspelo do-
biti podporo na srečanju v Johannesburgu, kjer so preimenovali Lokalno 
agendo 21 v Lokalno dejanje (učinek) 21 (Local Action 21). To lahko razu-
memo tudi kot tih sporazum s tistimi, ki so pri lokalnih agendah dejansko 
aktivni. Nepošteno bi bilo trditi, da ni rezultatov lokalnih agend, vendar 
bi bilo potrebno poskrbeti za njihovo večjo prepoznavnost. 

Podobni so tudi kratkoročni cilji za udejanjanje lokalnih agend 21 v Slo-
veniji, kar bi pripomoglo k povezovanju državnih, regionalnih in lokalnih 
oblasti (Agenda 21 za Slovenijo, 1995): 

• pogostejša in primernejša predstavitev sonaravnih in trajnostnih raz-
vojnih načel med politiki, podjetniki, znanstveniki, umetniki, kmetoval-
ci, študenti itd., 

• raziskovalna dejavnost bi morala biti usmerjena določanje kvantita-
tivnih parametrov okoljskega prostora v Sloveniji in vzorcev sedanje 
porabe tega prostora, pa tudi v družbene razsežnosti sprememb, ki jih 
trajnostni razvoj prinaša, 

• priprava nacionalnega programa za trajnostni razvoj, pri katerem bi 
morali sodelovati vsi ključni nosilci programa: vlada, gospodarstvo, lo-
kalne skupnosti in nevladne organizacije. Za posamezna področja de-
lovanja pa moramo pripraviti področne programe in akcijske načrte. 
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