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IZVLEČEK
Vpliv izgradnje 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline
Šaleška dolina je pomembno gospodarsko in zaposlitveno središče v širšem regionalnem
prostoru. Kljub reliefni zaprtosti ima dolina velik prometni pomen, saj je tu stičišče poti med
osrednjimi in severnimi slovenskimi pokrajinami. Glavni namen magistrskega dela je oceniti
vpliv projekta izgradnje 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline. Obstoječa
prometna infrastruktura ne zadostuje vsem potrebam gospodarstva in prebivalstva na
preučevanem območju, zato smo preučili, kako se bo to spremenilo z izgradnjo nove
prometnice. V raziskovalnem procesu sta bila kot glavni metodi vrednotenja regionalnega
razvoja uporabljena sistem kazalnikov in Delfi metoda. Sama infrastruktura ne bo pospešila
gospodarskega, demografskega in prostorskega razvoja območja, v kolikor ne bo
predstavljala sestavnega dela celovite regionalne razvojne strategije.
Ključne besede: regionalni razvoj, sistem kazalnikov, Delfi metoda, Tretja razvojna os,
Šaleška dolina

ABSTRACT
Impact of the third development axis’ construction on the regional development of the
Šalek Valley
The Šalek Valley is an important economic and employment centre in the wider regional
area. Despite its relief confinement, the valley is significant for the transport since it is the
junction of the roads from central and northern Slovenian regions. The main purpose of the
master’s thesis is to evaluate the impact of the project of the third development axis’
construction on the regional development of the Šalek Valley. The existing transport
infrastructure does not suffice for the needs of the economy and the population of the
investigated area, therefore, we examined in what way this will change with the
construction of the new traffic route. The main methods used for the evaluation of the
regional development during the research process were the indicators system and the
Delphi technique. The infrastructure will not accelerate the area’s economic, social, and
spatial development if it does not function as an integral part of a comprehensive regional
development strategy.
Key words: regional development, indicators system, Delphi technique, third development
axis, Šalek Valley
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UVOD

Šaleška dolina leži v severnem delu Slovenije in je del severovzhodnih Predalpskih pokrajin.
Dolina, ki jo nekateri imenujejo tudi Velenjska kotlina, je za kvartarno tektonsko udorino
Ljubljanskega barja najmlajša v Sloveniji (Počkaj Hrovat, 1998). Podoba Šaleške doline je
danes bistveno drugačna od tiste iz prve polovice 20. stoletja. Dolina se je v tem času
preoblikovala iz pretežno agrarne v izrazito industrijsko pokrajino – ne samo po funkciji,
temveč tudi po fiziognomiji, to pa predvsem zaradi premogovništva in z njim pogojenimi
posegi v prostor, najmočnejšimi ravno v dnu doline. Zaradi tega je tudi fizičnogeografska
preobrazba pokrajine velika, obe pa hkrati daleč presegata procese preoblikovanja kulturnih
pokrajin v Sloveniji (Šalej, 1999). Kljub reliefni zaprtosti ima Šaleška dolina precejšno
prometno vlogo, saj je tu stičišče poti med osrednjimi in severnimi slovenskimi pokrajinami
(Velenje, 1992).
Z izgradnjo avtocestnega križa v Sloveniji so nekateri deli države postali bolje in hitreje
dostopni, kar je poleg drugih dejavnikov omogočilo njihov hitrejši razvoj. Prišlo je do
koncentracije gospodarskih subjektov, poselitve in znanja, ki so ključnega pomena za razvoj
regije in večjih gospodarskih središč. Nekateri deli Slovenije pa so tudi zaradi slabše
prometne povezanosti izgubili razvojne potenciale in v teh je prišlo do razvojnih težav. S
projektom 3. razvojne osi bo zgrajena cestna infrastruktura, ki je eden od potrebnih (vendar
ne tudi zadostnih) pogojev za doseganje ciljev celovitega in trajnostnega razvoja družbe.
Razvojna os bo prispevala k doseganju konkurenčnosti, skladnejšemu regionalnemu razvoju
in k bolj uravnoteženi prostorski politiki. Regionalni razvojni potenciali bodo z izpeljanim
projektom bolje izraženi, kar bo omogočilo razvoj gospodarstva in kakovostno življenjsko
okolje za ljudi v regijah (Resolucija …, 2006).
V zadnjem obdobju sproža 3. razvojna os na širšem območju Šaleške doline veliko debat in
polemik. Govora je predvsem o sami izgradnji prometne infrastrukture in poteku trase
daljinske ceste od obstoječe avtoceste do Velenja, saj se z njim veliko deležnikov ne strinja.
Načrtovana razvojna os ima veliko širši pomen kot le izboljšano prometno omrežje, saj bo
prispevala k celovitemu razvoju regije. Magistrsko delo se osredotoča na oceno vplivov na
regionalni razvoj Šaleške doline, predvsem na gospodarstvo in prebivalstvo.
Glavne ugotovitve magistrskega dela bodo lahko v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju 3.
razvojne osi ter izogibanju njenih neželenih posledic. Izsledki raziskave bodo služili pri
načrtovanju regionalne politike, pripravi regionalnih razvojnih programov in prostorskem
načrtovanju na regionalni ravni. Magistrsko delo je tudi metodološki prispevek k vrednotenju
vplivov infrastrukturnih projektov.
V geografsko zaokroženi Šaleški dolini se nahajata dve občini – Mestna občina Velenje in
Občina Šoštanj, ki sta med seboj neločljivo funkcijsko povezani in sestavljata »velenjsko-
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šoštanjsko« aglomeracijo. Ker je v magistrskem delu obravnavana Šaleška dolina kot celota,
se obravnavani podatki nanašajo na obe občini.

1.1

Namen, cilji in hipoteze

Glavni namen magistrskega dela je oceniti vpliv projekta izgradnje 3. razvojne osi na
regionalni razvoj Šaleške doline. »Razvojna os« je celovit strukturni projekt in vključuje razvoj
vseh vrst infrastrukture, gospodarske, stanovanjske politike idr., pri magistrskem delu pa
smo se osredotočili le na prometno infrastrukturo. Sedanja infrastruktura ne zadostuje vsem
potrebam gospodarstva in prebivalstva na preučevanem območju, zato je izgradnja hitre
ceste in navezava na mednarodno prometno omrežje zelo pomembna. Magistrsko delo se
poglobljeno ukvarja s potencialnimi vplivi, ki jih bo 3. razvojna os prinesla na gospodarski in
demografski razvoj Šaleške doline, okoljski vplivi pa bodo povzeti po obstoječih raziskavah.
Cilji:





Analizirati regionalni razvoj Šaleške doline.
Izoblikovati nabor kazalnikov, s katerim bo opredeljena stopnja razvoja Šaleške doline
in prikazan vpliv 3. razvojne osi na gospodarski in demografski razvoj v Šaleški dolini.
Ovrednotiti kratkoročne in dolgoročne vplive 3. razvojne osi na regionalni razvoj
Šaleške doline.
Opredeliti pozitivne in negativne vplive 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške
doline.

Hipotezi:




1.2

Izgradnja 3. razvojne osi bo pozitivno vplivala na regionalni razvoj Šaleške doline
predvsem z izboljšano povezavo z mednarodnim prometnim omrežjem, ki bo
spodbudila gospodarstvo v Šaleški dolini in povečala njegovo konkurenčnost.
3. razvojna os bo zmanjšala regionalne razvojne razlike med Šaleško dolino in
sosednjimi območji.

Metode in tehnike dela

V procesu nastajanja magistrskega dela je bilo uporabljenih več različnih metod in tehnik
dela. Za seznanitev in boljše razumevanje tematike je bila izvedena analiza sekundarnih
virov. S pomočjo dostopnih virov in literature je bil narejen teoretični del magistrskega dela,
ki obsega pregled pristopov preučevanja infrastrukturnih posegov v okolje, značilnosti
projekta 3. razvojne osi ter geografski oris preučevanega območja Šaleške doline in njen
zgodovinski razvoj.
Na podlagi sekundarnih virov in ob upoštevanju ciljev raziskovalnega dela je bil izdelan
sistem kazalnikov, s katerim je bil podrobneje preučen in analiziran novejši regionalni razvoj
2

Šaleške doline. Analizirani in vrednoteni so bili kvantitativni podatki, ki so bili pridobljeni s
strani različnih institucij, ki se ukvarjajo z zbiranjem podatkov (Statistični urad RS, AJPES). Pri
izboru kazalnikov je bil upoštevan glavni namen magistrskega dela – izbrati kazalnike, s
pomočjo katerih smo lahko v nadaljevanju ocenili vpliv nove prometnice.
Pri ocenjevanju vplivov na podlagi opredeljenega sistema kazalnikov smo uporabili Delfi
metodo, ki temelji na mnenjih skupine izvedencev in omogoča oblikovanje teorij in
modeliranje prihodnosti. V Delfi metodo so bili vključeni predstavniki občin, gospodarskih
združenj, regionalnih razvojnih agencij, pripravljavci strokovnih podlag za novo prometnico,
nevladne organizacije v Šaleški dolini in drugi. Na podlagi mnenj sogovornikov smo izpeljali
teze, kako bo nova prometna infrastruktura in navezanost na mednarodno prometno
omrežje vplivala na regionalni razvoj Šaleške doline.
Oceno vplivov 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline smo naredili s povzemanjem
ter združevanjem ugotovitev in rezultatov (nomotetična metoda), ki smo jih pridobili z
raziskovalnimi metodami in tehnikami v prejšnjih sklopih magistrskega dela. Opredelili smo
kratkoročne in dolgoročne ter pozitivne in negativne vplive 3. razvojne osi na regionalni
razvoj Šaleške doline.

1.3

Opredelitev temeljnih pojmov

Regionalni razvoj zajema družbene spremembe, ki so z razvojnimi strategijami, politikami in
ukrepi v krajšem časovnem obdobju namenjene zmanjševanju razlik v stopnji razvitosti regij,
v daljšem obdobju pa njihovemu odpravljanju in zmanjševanju razlik v kakovosti življenja
njihovega prebivalstva (Geografski terminološki slovar, 2005). S pospeševanjem regionalnega
razvoja skušamo odpraviti ali vsaj ublažiti posledice tržnega gospodarstva, ki povzročajo
regionalne razlike med pokrajinami in zaradi katerih nekateri deli Slovenije uživajo prednosti,
drugi pa so zapostavljeni in njihov razvoj stagnira ali celo relativno nazaduje (Ravbar, 2000).
Skladni regionalni razvoj je uravnotežen prostorski in družbenogospodarski razvoj, ki temelji
na načrtnih prizadevanjih za zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih
razmerah med pokrajinami določene države ali večje upravne enote, preprečuje nastajanje
novih območij z večjimi razvojnimi problemi, ohranja poseljenost na celotnem območju,
pospešuje razvoj okolju prijaznih gospodarskih dejavnosti in varuje naravne vire (Geografski
terminološki slovar, 2005).
Regionalne razlike oz. disparitete so posledica odstopanja oziroma neskladnosti v najbolj
pomembnih prvinah družbenega življenja na funkcijsko ali/in naravnogeografsko
zaokroženem območju (Geografski terminološki slovar, 2005). Vzroki za regionalne razlike so
različni: zgodovinski razvoj, privlačnost za naložbe, prometni položaj, obmejna lega, uvajanje
inovacij (zlasti tehniških in tehnoloških), socialne razmere, samogibno kopičenje prednosti, ki
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jih prinašajo velike naložbe na določeni lokaciji, in tudi družbena psihološka naravnanost za
uvajanje novosti in dosego napredka (Ravbar, 2000).
Regionalne razlike ustvarjajo neutemeljeno razlikovanje med posameznimi območji, ki imajo
negativne posledice na celotno družbeno skupnost. Povzročajo tudi politične probleme, ki se
jim skušajo v naprednih družbah izogniti z regionalno razvojno politiko in z njo uveljaviti
družbeno načelo »o enakih pogojih in možnostih za vsakega prebivalca ne glede, kje biva«
(Ravbar, 2000). Regionalne razlike vplivajo na sprejemanje nekaterih ukrepov zaradi visoke in
stalne nezaposlenosti, nizke ravni dohodka, počasne gospodarske rasti, migracije
prebivalstva idr. Z regionalno politiko poskuša vlada doseči razvoj regij na območju države in
ob tem upošteva prostorski vidik razvoja (Černe, 2005).
Regionalna politika zajema sistem usklajenih ukrepov za zagotavljanje skladnega
regionalnega razvoja, ki temelji na gospodarskem in socialnem povezovanju, uravnoteženem
razvoju in uravnoteženi konkurenčnosti na območju celotne države. Gre za sistem ukrepov
za zaščito območij z razvojnimi problemi, ki jim država s finančno pomočjo izboljšuje
infrastrukturne pomanjkljivosti, gospodarskim subjektom pa s subvencijami proizvodne
stroške (Geografski terminološki slovar, 2005).
Promet v geografiji opredeljujemo kot gospodarsko panogo za prevoz potnikov, tovora z
vozili iz kraja v kraj (Geografski terminološki slovar, 2005). Gre za proces, ki zelo hitro
spreminja človekovo okolje in je hkrati dejavnik povezovanja človeštva v širšo, tesneje
povezano skupnost. Na značaj prometa in njegov razvoj vpliva vrsta dejavnikov, ki jih lahko
razvrstimo v dve skupini: naravne in družbene. Narava daje izhodišče za razvoj prometa,
njegovo glavno gibalo pa je človek (Belec, 1982).
Med naravne razvojne dejavnike prometa sodijo geološka osnova, površje, vodovje,
podnebje in rastje, njihov učinek pa se kaže v prostorski razširjenosti in vrsti prometa. Ob
današnjih tehničnih spoznanjih ne pomeni nobena pokrajina na zemlji absolutne ovire za
razvoj prometa, vendar so nekatere lahko zanj zelo neugodne. Družbenoekonomski
dejavniki razvoja prometa so zelo pestri, mednje sodijo ekonomski, družbenopolitični,
znanstveno-tehnični, demografski, zgodovinski idr., njihovi učinki pa so neposredni in
posredni (Belec, 1982).
Promet ima očiten vpliv na gospodarstvo, saj si brez njega ni mogoče predstavljati sodobne
proizvodnje, trgovine in turizma. Promet in gospodarstvo sta tesno povezana in lahko
govorimo o prometu kot gospodarski veji. Čim bolj je gospodarstvo napredovalo, tem bolj se
je razvil tudi promet, ki ni le posredni dejavnik razvoja gospodarstva, temveč tudi njegov
neposredni nosilec. Prebivalstvo je hkrati subjekt in objekt prometne dejavnosti, njegov
nosilec ter udeleženec v prometu. Obseg prometa je v veliki meri odvisen od števila
prebivalstva, saj so redko naseljena območja praviloma prometno manj razvita. Vpliv
prometa se kaže tudi v nastanku in razvoju naselij, njihovih funkcijah, videzu in drugih
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elementih. Mnoga naselja, ki so jih sodobne prometnice obšle, so nazadovala v razvoju ali
celo propadla (Belec, 1982).
Poleg vrste pozitivnih učinkov razvoja prometa, kot so povečana mobilnost prebivalstva,
boljša dostopnost do delovnih mest ter manjše odseljevanje, spodbujanje hitrejšega
regionalnega razvoja, ima promet tudi številne negativne, predvsem okoljske učinke (Zep in
sod., 2004; cv: Lampič, Ogrin, 2009).
Infrastruktura je celota materialnih in nematerialnih naprav, objektov in ustanov, ki
omogočajo normalno gospodarsko dejavnost določene skupnosti, izboljšujejo kakovost
bivalnega okolja in prebivalstvu zagotavljajo vsakdanje življenje in nemoteno delovanje
(Geografski terminološki slovar, 2005). Infrastrukturni sistemi omogočajo povezanost in
oskrbo urbanih in podeželskih območij ter povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi
infrastrukturnimi sistemi. Potrebno jih je načrtovati tako, da prispevajo k razvoju
policentričnega razvoja mest in drugih naselij, h kvalitetnemu razvoju in privlačnosti mest ter
drugih naselij, k skladnemu razvoju območij s skupnimi razvojnimi značilnostmi ter k
medsebojnemu dopolnjevanju funkcij podeželskih in urbanih območij. Z usklajenim razvojem
prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture se zagotavlja
gospodarske možnosti in privlačno bivalno okolje (Strategija prostorskega …, 2004).
Pojem razvojna os je opredeljen kot strnjeno naselbinsko območje z raznovrstnimi
funkcijami vzdolž pomembne prometne žile, ki povezuje dve ali več mest (Geografski
terminološki slovar, 2005). Umeščanje razvojnih osi v prostor ni le prometna politika države.
Razvojne osi so razvojna vprašanja regij in krajev ob trasah razvojnih osi in zato je
pomembno, da so v izvedbo projektov močno vpete regije in občine, kjer so projekti
predvideni. Postopki umeščanja tras razvojnih osi v prostor so širše načrtovani, saj je tako
omogočeno vsebinsko in tudi infrastrukturno navezovanje projektov na razvojne osi ter
prilagajanje infrastrukture potrebam in koristim. Za načrtovane trase razvojnih osi je nujno
izboljšanje prometnih zmogljivosti z odpravo ozkih grl in vzpostavitev prometne povezave, ki
bo usklajena z razvojnimi potrebami regij in mest ob trasi, posredno pa bo razvoj razvojnih
osi omogočil izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva (razvoj podjetij, razvoj poslovnih con,
logistične storitve, turizem in drugo) (Resolucija …, 2006).
Tretja razvojna os je strukturni projekt, ki med seboj povezuje sekundarna središča Slovenije
in njihove razvojne potenciale ter jih hkrati pripenja na omrežje mednarodnih prometnih
povezav. Namen 3. razvojne osi je povečanje konkurenčnosti tega geografsko zelo širokega
območja skozi povečano dostopnost ter posledično okrepitev institucionalnih in
gospodarskih povezav ob sami razvojni osi. Na ta način postaja 3. razvojna os instrument, ki
bo v prihodnosti prispevali k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji ter bolj
uravnoteženemu razvoju evropskega prostora (Ficko, 2006).
V okviru projekta 3. razvojne osi bo zgrajena hitra cesta, ki bo predstavljala pomembno
prometno povezavo. Opredeljena je kot cesta za promet motornih vozil med
5

najpomembnejšimi regionalnimi središči, navadno navezana na avtocestno omrežje in
cestno omrežje v sosednjih državah (Geografski terminološki slovar, 2005). Nova prometnica
je razvojna vzpodbuda prostora, saj omogoča interakcijo med globalnimi in lokalnimi
omrežji. S tem se v prostoru poveča kompleksnost in nastanejo sinergije daljinskega prometa
z navezujočimi se dejavnostmi. V procesu nalaganja in povezovanja različnih vsebin in
omrežij se množi število novih povezav v urbanem ali regionalnem sistemu, avtocesta pa
tako ni več le tehnični infrastrukturni objekt, temveč ima širši razvojni, socialni in simbolni
pomen v krajini (Prelovšek, 2007).
Dostopnost predstavlja »kakovost posamezne lokacije« v razmerju do razporeditve
prebivalstva, dejavnosti, naravnih in drugih virov. Predvsem gre za dostop prebivalcev do
posameznih dejavnosti, delovnih mest, centralnih funkcij, rekreacijskih območij itd. Dolgo
časa je veljalo prepričanje, da predstavlja dobra stopnja dostopnosti do kraja zaposlitve ali
do mestnega središča enega izmed najpomembnejših dejavnikov pri izbiri kraja bivanja
(Černe, 1989).
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2

TEORETIČNO METODOLOŠKI PRISTOP

2.1

Preučevanje vplivov načrtovanih infrastrukturnih projektov

Skoraj vse človekove dejavnosti na določen način vplivajo na okolje. Vpliv dejanja
posameznika je morda majhen, toda posledice gradnje nove infrastrukture, denimo
avtoceste ali stanovanjske soseske, so lahko velike in dolgotrajne. Zato je smiselno, da še
pred začetkom del preučimo njihov morebitni vpliv na okolje, družbo in gospodarstvo
(Presoja vplivov projektov, 2014). Strategija trajnostnega razvoja Evropske unije (European
Sustainable Development Strategy) predvideva presojo vplivov za vse predloge politik oz.
ukrepe z namenom zagotoviti oceno njihovih gospodarskih, socialnih in okoljskih posledic.
Različne potrebe in pestra strokovna praksa v državah Evropske unije so prinesli različne
oblike presojanja. Na ravni projektov, planov in programov so široko uveljavljene presoje
vplivov na okolje (PVO in CPVO), na strateški ravni številne druge (medsektorska celovita
presoja vplivov, zakonodajna presoja, presoja vplivov na prostor, presoja trajnosti) (Golobič
in sod., 2008).
Presoje (angl. assessment) so širša nadzorna dejavnost, ki na podlagi rezultatov monitoringa
in drugače pridobljenih informacij sodi o pozitivnih in negativnih učinkih javnih ukrepov z
različnih zornih kotov. Presoje so vezane na obravnavo stvari (pojavov), v katere imamo
neposreden vpogled – ker poznamo njihove določujoče vzročno-posledične povezave (npr.
presoje o ustreznosti prometnih rešitev glede na pretočnost prometa). Najbolj znane in tudi
formalno uveljavljene so verjetno Presoje vplivov na okolje in Strateške presoje vplivov na
okolje (Radej, 2010).
Širša kategorija, ki uporablja rezultate predhodnih presoj tako, da jih tehta s stališča več
različnih, vendar enako pomembnih vrednot, vpletenih v dolgem časovnem razdobju, je
vrednotenje (angl. evaluation). Vrednotenje učinkov oz. vplivov je namenjeno presoji javnih
dilem, v katere pa večinoma nimamo neposrednega vpogleda, ker gre za preveč heterogena
vprašanja, na primer zato, ker nek javni ukrep učinkuje na več področij, ki zadevajo različne
akterje (predvsem posameznike in podjetja), in ker na vsako področje vpliva veliko različnih
javnih ukrepov, ki morda niti ne vedo eden za drugega (Radej, 2010).
Pomembna oblika vrednotenja je predhodno vrednotenje, ki je verjetno najtežje opredeljivo
področje vrednotenja javnih politik, saj imamo pri njem opravka s prihodnostjo. Spremlja ga
visoka negotovost in visok političen naboj. Namenjeno je vrednotenju konteksta ter verjetnih
učinkov predlaganih javnih politik in projektov, in sicer tako, da oceni njihovo ustreznost,
upravičenost ter napove njihovo uspešnost in učinkovitost (Radej, 2010). Pri predhodnem
vrednotenju je potrebno dobro proučiti socio-ekonomske razmere danega območja, saj nam
te kažejo na potrebe in priložnosti, ki jih obravnavana regija ima, obenem pa nam njihovo
poznavanje služi tudi za oceno načrtovanih strategij (Nared, Ravbar, 2003). V okvir
predhodnega vrednotenja sodi tudi izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
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Namen presoje je zagotoviti visoko raven varstva okolja in prispevati k vključevanju okoljskih
vidikov v pripravljanje in sprejemanje načrtov in programov (Operativni program …, 2008).
Kot instrument za presojo velikih infrastrukturnih projektov je v dokumentu Evropske
prostorsko razvojne perspektive (European Spatial Development Perspectives) omenjena
presoja vplivov na prostor (Territorial Impact Assessment – TIA). Presoja je lahko del procesa
oblikovanja in sprejemanja politike, lahko pa služi kot orodje za oceno že obstoječe politike.
Za zdaj TIA ni zakonsko zahtevan postopek, ampak je integralni del bolj formalnih presoj ali
pa je izvedena neodvisno. TIA vključuje vse vidike drugih vrst presoj (tako okoljske kot
družbene in ekonomske) in jih sooča s cilji prostorskega razvoja ter se pri tem osredotoča
predvsem na tiste vplive, ki so še posebej odvisni od prostorskih dejavnikov (Golobič in sod.,
2008).
Za preučevanje vpliva infrastrukture predvsem na gospodarstvo in prebivalstvo je
najprimernejši pristop presoja socio-ekonomskih vplivov (Socio-economic Impact
Assessment – SEIA). Gre za vse bolj uporabljeno orodje za ugotavljanje mogočih sedanjih in
prihodnjih socialnih in ekonomskih vplivov predlaganih infrastrukturnih in ostalih razvojnih
projektov. Presoja je podlaga za pripravo ustreznih politik in ukrepov, s katerimi se
ugotovljeni negativni vplivi odpravljajo oz. blažijo, pozitivni socialni in ekonomski vplivi pa
učinkovito izkoriščajo za blagor skupnosti, v kateri naj bi se prostorsko umestil načrtovani
projekt. V Sloveniji je bila presoja socio-ekonomskih vplivov nove infrastrukture opravljena v
okviru projekta Študija izvedljivosti vzpostavitve železniške infrastrukture do novega V.
koridorja na relaciji Bad Radkesburg – Murska Sobota (Gulič, 2012).
V dosedanji načrtovalski praksi in praksi vrednotenja politik sta se presoji socialnih in
ekonomskih vplivov običajno pripravljali in izvajali ločeno, velikokrat v navezavi na strateško
presojo vplivov. V novejšem obdobju pa se vse bolj kaže potreba po njihovem tesnejšem
povezovanju in razvoju celostnega pristopa, ki lahko zagotovi vseobsežne in stroškovno
učinkovite rezultate, ki zagotavljajo informacije o mogočih gospodarskih učinkih in tudi o
mogočih vplivih na prevladujoče družbene vrednote, stališča ter odzive prebivalcev in ostalih
deležnikov na predlagane spremembe. Presoje socio-ekonomskih vplivov v Sloveniji niso
zakonsko obvezne, zato je njihova uporaba odvisna od vsebine in narave konkretnih
razvojnih projektov ter projektnih zahtev naročnikov (Gulič, 2012).
Tudi pred izgradnjo že obstoječih daljinskih cest v Sloveniji so bile narejene različne študije.
Pred začetkom gradnje prve slovenske hitre ceste sta bili narejeni študiji
Narodnogospodarski vidiki izgradnje hitre ceste Šentilj–Gorica (Novakovič in sod., 1969) in
Ekonomski učinki izgradnje hitre ceste Šentilj–Ljubljana–Gorica (Dolenc in sod., 1969). Leta
1994 je Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje organiziral mednarodni seminar na
temo Načrtovanje in izbor variant daljinskih cest s poudarkom na presojah vplivov na
okolje (1994), kjer so strokovnjaki z različnih področij predstavljali vplive načrtovanja in
izgradnje avtocest.
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2.2

Tretja razvojna os

Tretja razvojna os je bila kot glavni medregionalni koridor prvič določena v slovenskem
Regionalnem prostorskem planu leta 1974. V devetdesetih letih so bile ob tej osi v okviru
Dolgoročnega prostorskega plana načrtovane tudi glavne železnice, ceste in intermodalni
terminali (Šolar, 2006). Leta 2004 je bila v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
opredeljena kot ena izmed sekundarnih (prečnih) povezav, ki zagotavljajo primerno
dostopnost in povezanost z mednarodnimi tokovi vseh območij. Sekundarne povezave se
navezujejo na TEN evropsko infrastrukturno omrežje, V. in X. panevropski prometni koridor
ter na Jadransko-Jonsko prometno os (Strategija prostorskega …, 2004).
Leta 2006 je bila potrjena Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–
2023, ki je modernizacijo državnega cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh
predstavila kot enega izmed pomembnih projektov, ki podpirajo doseganje ciljev pete
prioritete Strategije razvoja Slovenije – povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega
razvoja. Tretja razvojna os bo razvojno gledano prispevala h koncentraciji gospodarskega
razvoja ob trasi, na drugi strani pa izboljšala prometno varnost in pretočnost prometa
(Resolucija …, 2006).
Slika 1: Tretja razvojna os

Vir: Šolar, 2010.
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Priprava državnih prostorskih načrtov za 3. razvojno os se je začela na podlagi Zakona o
urejanju prostora, se s spremembo zakona v letu 2007 nadaljevala na podlagi Zakona o
prostorskem načrtovanju (Oven, 2010), danes pa postopki tečejo na podlagi določb Zakona o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
Tretja razvojna os povezuje regionalna središča Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega
Posavja in Jugovzhodne Slovenije s pomembnimi središči in razvojnimi območji tako v
Sloveniji kot tudi v Avstriji in na Hrvaškem. Celotna trasa poteka preko velikega števila regij,
ki se odražajo z različnimi možnostmi razvoja ter različno stopnjo razvitosti, za to je bilo
nujno pristopiti k celovitemu načrtovanju posega v prostor (Oven, 2010).
Namen nove prometne povezave je (Program priprave …, 2006):
 zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in
regionalnega pomena na širšem območju Slovenije in zagotoviti njihovo povezanost z
mednarodnimi središči in povezavami;
 zagotoviti prometno povezavo na V. in X. koridor ter s tem omogočiti povezanost
tujih središč mednarodnega pomena prek ozemlja Slovenije;
 navezava pomembnejših lokalnih središč v obravnavanem območju na ustrezne
razvojne povezave;
 razbremenitev sedanjih prometnic, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben in
varen promet;
 izboljšanje kakovosti potovanja, skrajšanje potovalnih časov in povečanje prometne
varnosti.
V Sloveniji bo nova prometna povezava podpirala razvoj policentričnega omrežja mest in
drugih naselij, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi,
medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij ter njihovo povezanost z
mednarodnimi prometnimi sistemi in urbanim omrežjem (Študija variant …, 2008).
Skupna dolžina trase razvojne osi je približno 200 km in poteka večinoma po novih koridorjih,
le deloma po obstoječih. V prometnem smislu je območje 3. razvojne osi razdeljeno na tri
glavne odseke (Oven, 2010):
 severni del se v prostor umešča pretežno kot štiri-pasovna hitra cesta in poteka od
meje z Republiko Avstrijo do avtoceste A1 Šentilj–Koper (dolžina odseka – prib. 62
km);
 srednji del se v prostor umešča kot dvopasovna cesta in poteka med avtocesto A1
Šentilj–Koper in avtocesto A2 Karavanke–Obrežje pri Novem mestu (dolžina odseka –
prib. 61 km);
 južni del se v prostor umešča delno kot štiri- in delno kot dvopasovna cesta in poteka
od avtoceste A2 Karavanke–Obrežje pri Novem mestu do meje z Republiko Hrvaško
(dolžina odseka – prib. 79 km).
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2.2.1 Severni del 3. razvojne osi
Za Šaleško dolino je bistvenega pomena severni del 3. razvojne osi. Postopek umeščanja osi
se je pričel konec leta 2004 s pobudo takratnega ministra za promet za pripravo državnega
lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in Velenjem,
Slovenj Gradcem, Dravogradom in mejo z Republiko Avstrijo. V začetku leta 2006 sta sledili
še pobudi za srednji in južni odsek 3. razvojne osi (Oven, 2010).
Za potek trase nove prometnice so bile v letu 2008 zaključene študije variant, katerih
rezultat so bile predlagane najustreznejše rešitve. Zaradi velike dolžine celotne trase,
velikega števila občin, skozi katere poteka, ter različne stopnje sprejemljivosti predlagane
variante so severni del 3. razvojne osi razdelili na ločene odseke (Oven, 2010):
 Odsek 1: od priključka Šentrupert na AC A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje-jug;
 Odsek 2: od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug;
 Odsek 3: od priključka Slovenj Gradec-jug do Dravograda z obvoznicami;
 Odsek 4: Holmec–Otiški Vrh do meje z Republiko Avstrijo.
Slika 2: Prikaz pododsekov in poteka obravnavanih variant na odseku od Slovenj Gradca do
avtoceste A1 Šentilj–Koper

Vir: Študija variant…, 2008.
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V Študiji variant je bilo prevetrenih več alternativ, ki se bile vrednotene in medsebojno
primerjane po različnih kriterijih, da bi skozi postopek optimizacije prišli do čim boljših
rešitev. Na podlagi vseh ugotovitev so ocenili, da je najprimernejši potek načrtovane nove
ceste po kombinaciji variant A3–B2–C1–D–E2–F2–N1 (Študija variant …, 2008).
Na samo območje Šaleške doline ter občin Velenje in Šoštanj posegata prvi in drugi odsek
severnega dela 3. razvojne osi. Za odsek med Velenjem in Slovenj Gradcem je bila leta 2013
sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto (različica E2), vendar se
gradnja še ni začela (Kušnik, 2015).
Za odsek od priključka Šentrupert na avtocesto A1 do priključka Velenje jug je bila prvotno
izbrana kot najustreznejša varianta F2-2. V obdobju 2008–2010 je Družba za avtoceste RS
zagotovila osnutek državnega prostorskega načrta, idejni projekt, okoljsko poročilo ter druge
potrebne strokovne podlage. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nato v
letih 2011 in 2012 izdalo 3 negativna mnenja na okoljsko poročilo in ocenilo, da je poseg na
kmetijska zemljišča prevelik. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da se umeščanje
nove prometnice na tem odseku nadaljuje po varianti F3b. Po obdobju 2012–2015, ko je
DARS zagotovil dopolnitve Študije variant za različico F3b, je Vlada RS ponovno odločala o
ustreznosti cestne povezave in sprejela sklep, da se nadaljuje priprava Državnega
prostorskega načrta za optimizirano varianto F2-2 (Kušnik, 2015). 12. januarja 2017 je Vlada
RS sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka
Šentrupert do priključka Velenje jug in izdala sklep, da se projekt gradnje hitre cestne
povezave uvrsti v načrt razvojnih programov 2017–2020 (Zakošek, 2017).
Načrti za preostala dva odseka, ki potekata od Slovenj Gradca do meje z Avstrijo, na podlagi
sklepa Vlade RS iz leta 2012 mirujejo, saj je bila izkazana potreba po ponovni preveritvi
načrtovalskih izhodišč (Kušnik, 2015). Kljub optimistično zastavljenim ciljem ob začetku
načrtovanja, se do danes gradnja še ni začela na nobenem izmed odsekov celotne 3. razvojne
osi.
2.2.2 Dosedanja preučevanja vpliva 3. razvojne osi na Šaleško dolino
Leta 2006 je bila izdelana strateška študija razvoja prometne infrastrukture na območju
celotne 3. razvojne osi v Sloveniji. Projekt celovitega razvoja območja tretje razvojne osi je
vsebinsko in glede območja obravnave razširjena obravnava scenarijev razvoja prometne
ponudbe, ki je bila izdelana zaradi zagotavljanja vsebinske in prostorske celovitosti pri
umeščanju državnih prostorskih ureditev v prostor. Uspešno uresničevanje razvojne osi
namreč ni pogojeno samo z izboljšano prometno ponudbo, temveč zahteva povezovanje
posamičnih sektorskih pristopov v skupno in usklajeno razvojno vizijo. Da bi celovito
obravnavali območje ob 3. razvojni osi, so še posebej pomembni vidiki gospodarstva,
prometa, turizma v povezavi s kulturno krajino, naravno in kulturno dediščino, urbanega
razvoja in okolja (Projekt celovitega …, 2006). Osnova za analizo posameznih variant
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celovitega prostorskega razvoja je bila metodologija analize prostorskih učinkov (TIA), ki
ocenjuje prispevek k regionalnemu razvoju (Šolar, 2006).
V okviru Študije variant je bilo narejeno vrednotenje in primerjava variantnih rešitev.
Različne variantne rešitve načrtovanega posega so bile proučene in ocenjene s prostorskega,
varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Za vse navedene segmente primerjave
so bile izdelane strokovne podlage kot osnova za sintezno ovrednotenje vseh obravnavanih
variantnih rešitev ter ugotavljanje njihovih prednosti in slabosti (Študija variant …, 2008).
Uporabljen je bil metodološki pristop, kjer se po posameznih vidikih v uvodu opredelijo vsi
relevantni kriteriji za vrednotenje, čemur sledi obravnava variant po posameznih kriterijih
(Študija variant …, 2008). Strokovne podlage, ki so bile uporabljene za vrednotenje variant, so
navedene v nadaljevanju. Izpostavljene so ugotovitve ter zaključki, povezani z vplivom na
regionalni razvoj Šaleške doline.
2.2.2.1

Razvojno urbanistični elaborat (Razvojno …, 2008)

V Razvojno urbanističnem elaboratu študije variant so bile posamezne variante primerjane
in vrednotene z vidika racionalne rabe prostora, vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju ter
prostorskega razvoja širšega območja. Izhodišča za pripravo so bili dokumenti Strategija
prostorskega razvoja Slovenije, Prostorski red Slovenije, Regionalna zasnova prostorskega
razvoja Koroške, Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske regije, prostorski načrti
občin ter smernice nosilcev urejanja prostora.
Primernost variant so obravnavali z vidika prostorskega razvoja po področjih, opisanih v
nadaljevanju. Pri vsakem posameznem področju so izpostavljena izhodišča in ključne
ugotovitve, pomembne za nadaljnjo raziskavo magistrskega dela:
1.

Navezovanje in povezovanje naselij
- Obstoječa cestna infrastruktura ima več ozkih grl, ki s slabo prepustnostjo ovirajo
normalen razvoj občin in naselij – odsek med Velenjem in Mislinjo. Neprimerna je
tudi povezava med Velenjem in Arjo vasjo. Na več odsekih nima primerne vzporedne
cestne povezave, ki bi v izrednih primerih lahko prevzela del prometa.
- Izpostavljena je pomembna ideja delitve nekaterih funkcij med Celjem in Velenjem, ki
bi vzpostavila sistem kooperativnih mest. Za takšno povezovanje je seveda nujna
boljša prometna povezanost.
- Primernost variant je bila ocenjena z merila navezovanja naselij na načrtovano cesto.
Pomemben vidik je predstavljal kriterij vzpostavitve dobrih povezav med naselji,
predvsem v regionalnem merilu. Na odseku E so bile bolje ocenjene variante, ki na
novo prometnico ustrezno navezujejo obe mesti v Šaleški dolini. Na odseku med
Velenjem in avtocesto je bila kot najbolj primerna izbrana varianta F2, ki poveže 4
občinska središča (Velenje, Šmartno ob Paki, Braslovče, Polzela), sledi varianta F6, ki
poveže dve občinski središči (Velenje, Dobrna).
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2.

Kakovost bivalnega okolja
- Na kakovost bivalnega okolja vpliva več medsebojno povezanih in v mnogih primerih
težko izmerljivih dejavnikov. Kot primerne so bile ocenjene variante, ki ne
poslabšujejo obstoječega stanja bivalnega okolja in pozitivno vplivajo na izboljšanje
kakovosti bivalnega okolja.
- Na območju Šaleške doline sta bili slabše ocenjeni varianti, kjer navezava
industrijskega območja poteka preko območja rekreacije (N1). Na odseku F so bile
vse variante ocenjene kot primerne, z minimalnimi vplivi na kakovost bivanja.
3. Centralne dejavnosti
- Kot primernejše so bile ocenjene variante, ki ne potekajo preko obstoječih centralnih
dejavnosti, jih primerno navežejo in izboljšajo dostopnost ter s tem povečajo njihovo
gravitacijsko območje.
- Večina variant na odseku E ne poteka mimo območij centralnih dejavnosti. Izjema je
varianta E2, ki pri poteku mimo Velenja pri industrijskem območju poteka po robu
območja za oskrbo. Na odseku F so bile slabše ocenjene variante, ki potekajo mimo
glavnega pokopališča.
4. Stanovanjske površine
- Za večino naselij ob poteku hitre ceste lahko ocenimo, da obstaja možnost
nadaljnjega razvoja stanovanjskih površin z zgoščevanjem in prenavljanjem znotraj
obstoječih površin. Nova prometnica se mora tem območjem izogniti, neprimerne pa
so rešitve, ki bi presekale obstoječa območja stanovanjskih površin.
- Večina variant na odseku E poteka ali preko razpršenih stanovanjskih območij ali po
robu le-teh. Izjema je varianta E2, ki v Velenju sicer poteka po robu stanovanjskega
območja, vendar v pokritem ukopu, tako da nima negativnih vplivov. Prav tako preko
razpršenih stanovanjskih območij potekajo variante na odseku F, z izjemo vzhodne
trase (F6), katere potek je v obstoječem koridorju ceste.
5. Površine za proizvodne dejavnosti
- Ker so industrijska območja razmeroma slabo združljiva s površinami za stanovanja in
centralne dejavnosti, je opazen trend selitve industrije iz mest v industrijske cone,
parke ali tehnološke inkubatorje. Ta območja so navadno locirana v bližini mesta in
dobro navezana na cestno omrežje ter preostalo infrastrukturo.
- Dobra prometna navezava je ključnega pomena za proizvodne površine in
vzpostavitev nove cestne povezave v neposredni bližini je lahko močna spodbuda za
razvoj.
- Ena izmed možnosti razvoja območij za proizvodne dejavnosti je ponovna uporaba že
zapuščenih industrijskih območij in objektov.
- Na območju Šaleške doline je bila z vidika proizvodnih površin kot najbolj primerna
ocenjena varianta E2 z navezavo N1, ki poteka neposredno mimo industrijskega
območja Velenja. Pri tej rešitvi ima dobro navezavo tudi rudnik, industrijsko območje
na vzhodnem delu Šoštanja in termoelektrarna. Na odseku F so bile bolje ocenjene
variante, ki neposredno navežejo območja proizvodnih dejavnosti v Velenju (F2, F3).
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6.

Rekreacija in turizem
- Območja za rekreacijo in turizem imajo pomemben vpliv na kakovost bivanja in
večplasten pomen za naselje (ekološki, klimatski, socialni idr.). Območja za turizem
imajo tudi gospodarski pomen, še posebej dobro ohranjena naravna območja in
lokalne posebnosti, ki pridobivajo na pomenu. Zato je pomembno, da variante ne
posegajo v območja rekreacije in turizma, temveč le izboljšajo dostopnost do njih.
- Variante na odseku E, ki posegajo v območje Družmirskega jezera, namenjenega
športu in rekreaciji, so bile slabše ocenjene.
7. Primarna gospodarska raba
- Z vidika kmetijskih in gozdnih zemljišč so bile bolje ocenjene tiste variante, ki so na
njih čim manj posegle, ohranile njihovo celovitost ter dostopnost in prehodnost med
gospodarstvi in njihovimi površinami.
- Na območju Šaleške doline variante večinoma potekajo po obronkih gozdov ter
večkrat presekajo manjša območja kmetijskih zemljišč. Večja kmetijska zemljišča
presekata le varianti E1 (pri Ravnah in zahodno od Šoštanja) ter E2 (pri Družmirjah).
8. Komunalna infrastruktura
- Kot bolj primerne so bile ocenjene variante, ki v čim manjši meri posegajo v območje
komunalne infrastrukture in zahtevajo čim manj prilagoditev in prestavitev objektov
in vodov.
- Večji del variant, ki potekajo na območju Šaleške doline, je bilo ocenjenih kot bolj
primernih (brez posega v območje oz. minimalni vplivi).
V Razvojno urbanističnem elaboratu so na odseku E kot najprimernejšo varianto ocenili E2 v
kombinaciji z navezovalno cesto N1, ki je bila kasneje tudi uradno potrjena. Ta od vseh
variant najprimerneje rešuje prometno situacijo Velenja, saj so predvideni priključki
umeščeni na vseh kritičnih točkah v mestu (industrijsko območje, Paka pri Velenju), primerno
se navezuje tudi Šoštanj. Na odseku F so enakovredno ocenili varianti F2 in F6. Prednostno je
bila predlagana varianta F2, ki naveže več občinskih središč in omogoča navezavo Zgornje
Savinjske doline (priključek Letuš).
2.2.2.2

Gradbeno tehnični elaborat (Geološko-geotehnični …, 2008)

V Geološko-geotehničnem elaboratu študije variant so bile variante vrednotene in
primerjane s funkcionalnega vidika. Vrednotenje je bilo narejeno na podlagi gradbenotehničnih elementov tras posameznih pododsekov variant in njihovih investicijskih stroškov
(dolžina trase, geološke razmere, potreben čas za gradnjo, investicijska vrednost v EUR idr.).
V srednjem odseku severnega dela 3. razvojne osi je bila z geotehničnega vidika kot
najprimernejša ocenjena trasa E4a+N2, vendar le pogojno, saj navezovalna cesta poteka po
pridobivalnem območju rudnika Velenje in je za to potrebno njihovo soglasje. Kot najbolj
primerna trasa med Velenjem in avtocesto A1 Koper-Šentilj je bila ocenjena trasa F2.
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2.2.2.3

Prometno ekonomski elaborat (Izdelava prometnega …, 2008)

Prometni in ekonomski del študije variant je primerjal posamezne različice s prometnega in
prometno-ekonomskega vidika na podlagi prometnih obremenitev obstoječega omrežja. V
študiji so naredili analizo obstoječega cestnega stanja in preučili družbenoekonomske
značilnosti severnega dela 3. razvojne osi, ki podajajo osnovo za analizo in prognozo
prometnih tokov.
Analizirani so bili dejavniki družbenoekonomskega razvoja, katerih posledica je rast
blagovnega in osebnega prometa:
 število prebivalstva,
 delovno aktivno prebivalstvo,
 število zaposlenih,
 število gospodinjstev,
 število članov v gospodinjstvu in
 število zaposlenih po dejavnostih.
Na podlagi družbenoekonomskih podatkov in razporeditve aktivnosti v prostoru, terenskih
raziskav beleženja registrskih tablic na celotnem območju severnega dela 3. razvojne osi
(2006), podatkov iz avtomatskih števnih mest in obstoječih prometnih študij so izdelali
matrike potovanj za posamezne vrste vozil.
Na podlagi napovedi demografskega in ekonomskega razvoja so izdelali napoved prometnih
tokov za leta 2015, 2030 in 2035. Pri izdelavi napovedi so upoštevali obstoječe demografsko
in ekonomsko stanje, razvojne trende na obravnavanem območju, prihodnje prostorske
plane in razvojne podatke o razporeditvi delovnih mest.
Napoved demografskega razvoja:
 Ocena demografskega razvoja severnega dela 3. razvojne osi je bila izdelana na
podlagi osnovne Eurostatove projekcije prebivalstva Slovenije 2004–2050. Le-ta
predvideva naraščanje števila prebivalcev Slovenije do leta 2014, nato pa počasen, a
vztrajen upad do leta 2050.
 Na osnovi navedene projekcije naj bi se prebivalstvo mesta Velenje v obdobju med
popisnim letom 2002 in ciljnim letom študije 2026 povečalo za 3,9 %. Število
prebivalcev v mestu Velenje bi naraslo s 26.900 v letu 2002 na 27.950 v letu 2026.
Napoved ekonomskega razvoja:
 Glavne makroekonomske napovedi so bile izdelane na ravni celotne države, pri čemer
je bilo predpostavljeno, da se bo obravnavano gravitacijsko območje Velenja razvijalo
z enako dinamiko, kot po projekcijah velja za Slovenijo.
 Izdelana je bila napoved števila delovnih mest po dejavnostih v ciljnem letu 2035.
Število delovnih mest je odvisno od rasti obsega dejavnosti (izraženo z dodano
vrednostjo) in rasti produktivnosti po posameznih dejavnostih. Dolgoročna napoved
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za celotno Slovenijo je bila korigirana na podlagi regionalnih programov za Savinjsko
in Koroško regijo in se nanaša na celotno obravnavano območje severnega dela 3.
razvojne osi.
Ocenili so, da je upadanje zaposlenosti zaradi visoke rasti produktivnosti pričakovati v
kmetijstvu (-1,49 %), rudarstvu (-0,05 %), predelovalnih dejavnostih (-0,29 %) in
dejavnostih oskrbe z elektriko, plinom, paro in vodo (-0,56 %). Medtem je največjo
rast zaposlenosti zaradi relativno visokih rasti dodane vrednosti pričakovati v tržnih
storitvah (trgovina (1,12 %), gostinstvo (1,03 %), promet (1,36 %), nepremičnine (1,00
%)). Dvig zaposlenosti je napovedan tudi v dejavnostih izobraževanja (1,11 %),
zdravstvu in socialnem skrbstvu (0,97 %).

V zaključnem delu so bile variante oz. različice vrednotene s prometnega in prometnoekonomskega vidika. Skupna ocena vrednotenja je bila sestavljena z ocenami po kriterijih:
koristi uporabnikov, promet na obstoječih daljinskih cestah, promet na mestnih cestah v
Velenju ter na podlagi stopnje donosnosti. Kot najboljša je bila ocenjena različica K19
(D1+E2+F3b+N1) s sredinskim potekom, ki se je izkazala tudi za ekonomsko upravičeno.
2.2.2.4

Okoljsko poročilo (Okoljsko …, 2008)

V okoljski študiji so bile variante preučene z varstvenega vidika. Opredeljeni, opisani in
ovrednoteni so bili pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo
človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternativne, ki upoštevajo okoljske cilje
in značilnosti območja. Okoljsko poročilo za gradnjo ceste med A1 Šentilj–Koper in mejo z
Republiko Avstrijo je bilo izdelano kot podlaga za postopek celovite presoje njegovih vplivov
na okolje, ki ga je potrebno izvesti v sklopu postopka priprave in sprejemanja plana.
V študiji so vplive izvedbe plana vrednotili na podlagi posledic plana na okoljske cilje in
uporabili merila vrednotenja po segmentih okolja. V nadaljevanju so povzete glavne
ugotovitve okoljskega poročila po posameznih segmentih okolja, pomembne za Šaleško
dolino (za plansko leto izvajanja plana je bilo določeno leto 2035):
1. Podzemne vode – Okoljska cilja plana sta zagotovitev gradnje in zagotovitev
obratovanja prometnice, ki ne bosta pomembno vplivala na poslabšanje količinskega
obsega (vodni režim) in stanja podzemne vode (kemijsko stanje) ter posredno na
kakovost in količino pitne vode iz sistemov javne oskrbe s pitno vodo.
Na območju Šaleške doline sta sprejemljivi varianti E1 in E2, kjer je pričakovan vpliv le v
času gradnje. Trase, ki potekajo po oz. v neposredni bližini vodovarstvenih območij, so
manj primerne in sprejemljive le z izvedbo omilitvenih ukrepov (E3, E4a in E4b).
2. Površinske vode – Okoljski cilj plana je zagotovitev gradnje in obratovanje prometnice,
ki ne bo vplivala na hidromorfološke lastnosti in poplavno varnost ter kemijsko stanje
površinskih vodotokov. Na območju Šaleške doline je kot vodotok 1. reda opredeljena
Paka, ki je v »dobrem« kemijskem in ekološkem stanju, preostali vodotoki so 2. reda.
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3.

4.

5.

6.

Varianti E1 in E2 sta sprejemljivi, preostale variante na območju Šaleške doline (E3, E4a,
E4b) pa manj primerne zaradi prečenja vodovarstvenih območij in posebnih zahtev
glede ravnanja s padavinskimi vodami.
Podnebne spremembe – Okoljski cilj plana je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
izbrani kazalec stanja okolja pa emitirana količina toplogrednih plinov (CO 2) (izračun
vrednosti za obstoječe stanje v letih 2015 in 2035 ter stanje z izvedbo plana v letu 2035).
Neposredni in daljinski vpliv načrtovane prometnice za vse kombinacije na odseku od
Slovenj Gradca do avtoceste A1 je nebistven do pozitiven (vse variante so primerne).
Kakovost zraka – Izbrana sta bila dva okoljska cilja plana: zmanjšanje emisij onesnaževal
ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Kazalca stanja okolja sta
emitirana količina onesnaževal in število prebivalcev, ki živijo v območju, kjer se lahko ob
neugodnih pogojih širjenja onesnaženega zraka pojavljajo čezmerne koncentracije
(izračun vrednosti za obstoječe stanje v letih 2015 in 2035 ter stanje z izvedbo plana v
letu 2035).
Neposredni in daljinski vpliv načrtovane prometnice na kakovost zraka je za vse
kombinacije na odseku od Slovenj Gradca do avtoceste A1 nebistven do pozitiven (vse
variante so primerne).
Hrup – Okoljski cilj plana je omejitev obremenitve okolja s hrupom zaradi cestnega
prometa pod mejne vrednosti. Kazalec je število preobremenjenih prebivalcev in se
nanaša na celotno vplivno območje plana (izračun vrednosti za obstoječe stanje v letih
2015 in 2035 ter stanje z izvedbo plana v letu 2035).
Na območju nove prometnice bo število s hrupom preobremenjenih prebivalcev enako
0. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nova prometnica ne bo imela neposrednega
vpliva na dodatno obremenitev okolja s hrupom.
Narava
 Rastlinstvo, živalstvo, habitatni tipi – Okoljski cilj je preprečevanje zmanjševanja
biotske raznovrstnosti na ravni ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (in
habitatov) ter genomov (in genov).
Z vidika živalstva je pomembno območje Škalskega in Velenjskega jezera, ki
predstavlja pomemben habitat za mnoge vrste ptic. Vplivi na floro, favno in
habitatne tipe so pri vseh predlaganih trasah odseka E (z izjemo navezovalnih cest)
ocenjeni kot nebistveni pod omilitvenimi pogoji. Kot najprimernejša je ocenjena
varianto E2.
 Varovana območja – Okoljska cilja sta ohranitev varovanih območij in
preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni ekosistemov (in
habitatnih tipov), vrst (in habitatov) ter genomov (in genov).
Na območju Šaleške doline trase E1, E2, E3, E4a in E4b ter vse navezovalne ceste
potekajo izven varovanih območij (vpliva ni).
 Naravne vrednote in ekološko pomembna območja – Okoljski cilj je ohranitev
naravnih vrednot in preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti.
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Na območju Šaleške doline se nahaja EPO Velenjsko-Konjiško hribovje in nekaj
naravnih vrednot, kamor posegajo nekatere izmed predlaganih variant. Vendar je
njihov vpliv na segment ocenjen kot nebistven pod dodatnimi pogoji.
7. Kmetijska zemljišča – Okoljski cilj za kmetijska zemljišča je usmerjen v ohranjanje
proizvodne funkcije kmetijskih površin, merilo za doseganje cilja je prisotnost in
prizadetost opredeljenih kmetijskih zemljišč.
Na odseku E, ki poteka po Šaleški dolini, ima največji vpliv na kmetijske površine varianta
E1, sledi E2. Ostale variante imajo manjši vpliv, ki je precej izenačen. Vse variante so
ocenjene kot sprejemljive, v kolikor bodo upoštevani omilitveni ukrepi.
8. Gozd – Okoljski cilj plana je usmerjen v zagotavljanje stabilnosti in vitalnosti gozdov, da
so sposobni opravljati proizvodne, ekološke in socialne funkcije. Merilo vpliva sta kazalca
prisotnosti in prizadetosti varovalnih gozdov in vseh treh funkcij gozda.
Na odseku E je pretežno gozd, ki ima ponekod poudarjeno ekološko in varovalno
funkcijo: dolina Pake, okolica Šoštanja in Velenja. Na južnem zelenem robu mest se
nahaja gozd s posebnim namenom, t.i. zeleni pas ob večjih naseljih. Vpliv izvedbe plana
na okoljski cilj za gozd je nebistven, v kolikor bodo upoštevani omilitveni ukrepi.
9. Kulturna dediščina – Okoljski cilji plana za kulturno dediščino so usmerjeni k varovanju
enot kulturne dediščine ter k preprečevanju posegov, s katerimi bi se utegnile
spremeniti lastnosti, oblike, vsebina in s tem vrednost dediščine.
Na vplivnem območju načrtovane prometnice v Šaleški dolini se nahaja nekaj enot
kulturne dediščine (v glavnem arheološka najdišča), vendar je vpliv na le-te ocenjen kot
manj pomemben (ob upoštevanju omilitvenih ukrepov). Trase variant so bile že v
preliminarni fazi izbora tako optimizirane, da je bil vpliv zmanjšan na minimalno mero.
10. Krajina – Okoljski cilji za krajino so usmerjeni v ohranjanje ključnih prepoznavnih
krajinskih značilnosti. Merila za opredelitev vpliva prometnice so krajinske značilnosti in
elementi prepoznavnosti krajine na območju plana.
Območje prometnice na odseku E se uvršča v krajinsko enoto Šaleško-Konjiško hribovje,
ki ima več krajinskih podenot (območje Belih vod, osrednji del Šaleške doline, Paški
Kozjak). Najbolj primerna varianta skozi Šaleško dolino je E1, saj zahteva najmanj
krajinsko vpadljivih elementov, sledita varianti E2 in E3. Najmanj primerna je varianta
E4, predvsem zaradi obsežnih gradbenih ukrepov v dolini Pake.
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2.3

Policentrični razvoj

V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je opredeljen policentrični urbani sistem in
regionalni prostorski razvoj države. Da bi dosegli skladen prostorski razvoj Slovenije je
potrebno spodbujati razvoj dvostopenjskega policentričnega strukturiranega omrežja središč
nacionalnega in regionalnega pomena, na katerega se, s primerno delitvijo funkcij in
medsebojnimi prometnimi povezavami, navezuje omrežje ostalih središč. Razvoj
policentričnega omrežja mest in drugih naselij temelji na spodbujanju razvoja središč
nacionalnega in regionalnega pomena kot središč regionalnih območij, na spodbujanju
funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij ter na zagotavljanju
povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z učinkovitejšo mobilnostjo. Pomemben cilj je
tudi boljša povezanost prometnih infrastrukturnih omrežij z evropskimi prometnimi koridorji
(Strategija prostorskega …, 2004).
Slika 3: Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij

Vir: Strategija prostorskega…, 2004.

V zasnovi policentričnega razvoja Slovenije je opredeljeno razvijanje Velenja kot središča
nacionalnega pomena regionalnega območja, ki se funkcijsko in prometno navezuje na Celje,
Dravograd in Zgornjo Savinjsko dolino. Velenje skupaj s Celjem, ki ga je potrebno razvijati kot
pomembno zaposlitveno, proizvodno, storitveno središče in pomembno regionalno vozlišče,
predstavlja širše mestno območje (Strategija prostorskega …, 2004). V Regionalni zasnovi
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prostorskega razvoja Savinjske regije je izpostavljen pomen zagotavljanja smiselne
teritorialne delitve funkcij na področju razvoja storitvenih in gospodarskih dejavnosti med
Celjem in Velenjem, kar bi razvojno krepilo obe mesti in regijo kot celoto (Regionalna
zasnova …, 2006).
Že v Konceptu prostorskega razvoja Slovenije so bila izpostavljena pomembna čezmejna
razvojna območja in kot pomembno območje medregionalnega pomena je bilo izpostavljeno
Koroško–Šaleško–Savinjsko čezmejno razvojno območje – St. Andra–Dravograd–Slovenj
Gradec–Velenje–Celje–Rogaška Slatina–Krapina. Gre za zgoščeno območje prostorsko,
gospodarsko, prometno, družbeno in kulturno integriranih urbanih regij na razvojni osi,
povezano s soodvisnimi podeželskimi območji v zaledju in z območji sosednjih držav
(Koncept prostorskega …, 2001).
V Strategiji prostorskega razvoja je zapisano, da Slovenija podpira razvoj tistih prometnih
sistemov, ki neposredno služijo slovenskemu prostoru, sledijo temeljnim prostorskim
usmeritvam Slovenije in jih je možno uresničevati ob upoštevanju zahtev za varstvo okolja
(Strategija prostorskega …, 2004). Temeljne državne prostorske usmeritve se navezujejo na
policentrični razvoj omrežja mest in poraja se vprašanje, ali je načrtovana trasa nove
prometnice v zahodnem koridorju v skladu s tem razvojem.
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2.4

Metodološki pristop k preučevanju

2.4.1 Sistem kazalnikov za vrednotenje regionalnega razvoja
Kot orodje za vrednotenje novejšega regionalnega razvoja Šaleške doline smo uporabili
sistem kazalnikov. Pri izbiri kazalnikov smo preučili dostopno literaturo in podobne raziskave
vrednotenja regionalnega razvoja. Na podlagi preučenih virov ter namena in ciljev
magistrskega dela smo sestavili izbor kazalnikov, ki smo jih ocenili kot najprimernejše za
preučevanje regionalnega razvoja Šaleške doline in v nadaljevanju vpliva 3. razvojne osi.
Sistem kazalnikov se je kljub številnim pomanjkljivostim izkazal za najprimernejše sredstvo
pri spremljanju in vrednotenju regionalne politike. Omogoča ugotavljanje temeljnih
strukturnih pomanjkljivosti določenega območja in nadaljnjo opredelitev aktivnosti, ki bodo
vodile k odpravi zaznanih šibkosti (Nared, Kavaš, 2009). Z metodološkega in teoretičnega
vidika obstajajo številni poskusi kvantitativnih in kvalitativnih izpeljav vrednotenja stopnje
razvitosti prostorskega in regionalnega razvoja bodisi z ekonomske, socialne, naselbinske,
infrastrukturne ali ekološke plati. S praktičnega vidika pa je izjemno težko s kvantitativnimi
ali kvalitativnimi kazalniki določiti dominantno stopnjo le izbrani skupini kazalnikov (Nared,
Ravbar, 2003).
Sistem kazalnikov je izredno pomemben že v procesu priprave, vodenja in vrednotenja
razvojnih aktivnosti, ki so povezane s pripravo razvojnih dokumentov. Pri tem se uporabljajo
tako kvantitativni kot tudi kvalitativni kazalniki, vendar imajo kvantitativni prednost (Nared,
Ravbar, 2003). Pred izvajanjem kakršnekoli aktivnosti se je potrebno dodobra seznaniti s
posameznim območjem, ugotoviti njegove šibkosti in na njih usmeriti vsa razvojna
prizadevanja (Nared, Kavaš, 2009).
Znanost še ni sposobna oblikovati objektivne metode, na podlagi katere bi lahko opredelili
primerne kazalce za kompleksen regionalni in prostorski sistem, saj je število možnih
kazalnikov neskončno. Zato je pri opredeljevanju potrebno biti selektiven (Černe, Kušar,
2010). Izbira kazalnikov je velikokrat odvisna od namena in ciljev raziskave. V magistrskem
delu smo izbrali manjše število kazalnikov, za katere smo sklepali, da nam bodo podali
najboljše rezultate glede na cilje raziskave.
Vrednotenje regionalnega razvoja je pomembno pri ugotavljanju sedanjega in načrtovanju
prihodnjega regionalnega razvoja. Obstajajo številni različni pristopi in metode, vendar je
težko oceniti, kaj je najboljše in najbolj učinkovito. V metodološkem smislu smo se zgledovali
po Ravbarju (2000), ki je za oceno stopnje regionalne razvitosti slovenskih pokrajin naredil
izbor kazalnikov regionalnega razvoja, ki bi pomagali k uspešnejšemu oblikovanju regionalne
razvojne politike. Pri ugotavljanju stopnje razvitosti območij je kot razvojna gibala v
regionalnem razvoju izpostavil gospodarsko strukturo in trg delovne sile, naselbinsko
strukturo, osebni standard prebivalcev in infrastrukturno opremljenost območij ter naravne
vire in stanje okolja (Ravbar, 2000). Ker je cilj magistrskega dela izbrati takšne kazalnike, ki
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bodo celovito zajeli gospodarsko in demografsko sliko Šaleške doline ter bodo podlaga za
nadaljnje preučevanje vpliva nove prometnice, smo se osredotočili na kazalnike gospodarske
in naselbinske strukture ter deloma tudi za osebni standard oz. družbeno infrastrukturo
(izobrazba). Obstoječi sistem kazalnikov smo priredili za potrebe magistrskega dela in ga
dopolnili.
Kazalnike smo razdelili na demografsko in gospodarsko področje, kot dodaten sklop smo
izbrali dostopnost, saj gre za enega izmed ciljev načrtovane prometnice. V okviru dostopnosti
so bile analizirane tudi prometne obremenitve, vendar niso bile izpostavljene kot samostojni
kazalnik. Pri izboru kazalnikov smo upoštevali tudi razpoložljivost podatkov, ki je bila eden
ključnih kriterijev pri izboru. Demografske in gospodarske značilnosti Šaleške doline bi lahko
dodatno preučili s katerim izmed drugih kazalnikov, vendar podatki niso bili dostopni oz. niso
obstajali za občine, temveč le na višjih ravneh (regije, država).
Preglednica 1: Seznam kazalnikov za vrednotenje regionalnega razvoja Šaleške doline
Skupina kazalnikov

Ime kazalnika

Izračun vrednosti

Selitveno gibanje

Selitveni prirast na 1000 prebivalcev

Izobrazba

Delež prebivalcev, starih 15 ali več let z višjo
ali visoko izobrazbo

Število poslovnih subjektov

Število poslovnih subjektov na 1000 preb.

Gospodarska struktura

Delež delovno aktivnega prebivalstva po
dejavnostih (SKD) po občini delovnega mesta

Kvaliteta delovnih mest

Povprečna mesečna bruto plača

Brezposelnost

Stopnja registrirane brezposelnosti

Delovne migracije

Indeks delovne migracije

Potovalni časi

Potovalni čas

Demografski

Gospodarski

Dostopnost

Vir: Povzeto po Ravbar, 2000.

Vsak kazalnik, ki je vključen v sistem kazalnikov opredeljevanja regionalnega razvoja Šaleške
doline, je natančneje opisan v priloženih metodoloških listih (Priloga 2). Slednji služijo kot
metoda za poenotenje izrazoslovja, hkrati pa vključujejo tudi strokovno obrazložitev vsakega
posameznega kazalca (Černe, Kušar, 2006).
2.4.2 Ocenjevanje vplivov 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline
Ocenjevanje kratkoročnih in dolgoročnih vplivov 3. razvojne osi v prihodnosti je z
znanstvenega vidika zelo težavno, zato smo uporabili metodo Delfi. Metoda je kombinacija
kvalitativnega in kvantitativnega procesa, ki temelji na mnenjih skupine izvedencev in
omogoča oblikovanje teorij in napovedovanje prihodnosti. Prednost metode je v tem, da jo
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lahko uporabimo tudi takrat, ko o problemu nimamo zadostnega znanja in ga ne moremo
dopolniti s klasičnimi raziskovalnimi metodami (npr. zaradi pomanjkanja podatkov). Z njeno
pomočjo lahko raziščemo nekaj, kar trenutno »še ne obstaja« (Urbanc, Perko, Petek, 2008).
Potek Delfi metode je podrobneje opisan v poglavju 7.
Na podlagi strokovne literature, analize dosedanjega regionalnega razvoja Šaleške doline in
ugotovitev, pridobljenih z Delfi metodo smo podali kvalitativno oceno vplivov, ki jih lahko
pričakujemo po izgradnji nove prometnice. Ocene vplivov smo podali glede na posamezne
kazalnike. Dobljene ugotovitve smo primerjali s sorodnimi ugotovitvami iz strokovnih gradiv,
ki so bila pripravljena ob načrtovanju nove prometnice.
Metodološki okvir vrednotenja s štirimi različnimi vidiki, na katerem temelji Študija variant,
ima številne pomanjkljivosti. Strokovnjaki opozarjajo, da se v praksi dostikrat uporablja
nabor standardnih kriterijev, ki se med seboj matematično seštevajo in dajejo naključen izid.
Namesto dajanja natančnih utežnih vrednosti, ki jih je težko objektivno postaviti, bi bilo bolj
smiselno odločanje na podlagi ključnih lastnosti trase. Prostorski vidik je nemalokrat
podrejen ostalim, ker ima primerjalno slabšo argumentacijo in na račun izključujočih vidikov
manjši manevrski prostor (Jeriha, 2010). Pri naši raziskavi smo se tematike 3. razvojne osi
lotili na drugačen način ter izpostavili področja prebivalstva, gospodarstva in dostopnosti
Šaleške doline.
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3

GEOGRAFSKI ORIS PROUČEVANEGA OBMOČJA

3.1

Lega in ime območja

Šaleška dolina je del Predalpskih pokrajin Slovenije, ki obsegajo 20–50 km širok pas hribovja
ter vmesnih kotlin in dolin, ki kot lok obdajajo Alpske pokrajine na njihovem jugu in vzhodu
(Ogrin, 2012).
Za širše območje srednjega toka reke Pake med vzhodnim delom Velenja ter Šoštanjem, kjer
se Paka s svojim tokom vreže v gričevje in hribovje proti jugu, v strokovni geografski literaturi
ni enotnega poimenovanja. V regionalizaciji Slovenije ji je najbližje Melikovo poimenovanje
Šaleška dolina, v Gamsovi regionalizaciji je poimenovana kot Velenjska kotlina. Novejša
regionalizacija nenaravno združuje reliefno razgiban hribovit svet in kotlinsko osredje Šaleške
doline s Konjiškim hribovjem, zato je »Velenjsko in Konjiško hribovje« neustrezna skovanka
(Šalej, 2001). Izraz dolina pomeni nižji, naravno podolgovat svet med hribi ali tudi v
gričevnati pokrajini. Izraz je ustrezen, upoštevati pa je potrebno, da dolina reke Pake z
njenimi desnimi pritoki med Šalekom, Šoštanjem in Topolšico presega dolinski značaj. Lahko
jo opredelimo kot kotlino, ki predvsem v svojem južnem delu ni izrazito zaprt svet, saj južni
rob doline predstavljajo severni odrastki Ložniškega gričevja, ki reliefno ločuje Velenjsko in
Celjsko kotlino. Poleg prebojne prečne doline Pake v Hudi luknji in soteski Penk je kotlina
reliefno izrazito odprta proti jugovzhodu v Dobrnsko podolje (Šalej, 1999).
Slika 4: Šaleška dolina

Vir: Modrijan, 2010.
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V večini doline dobivajo imena po vodotokih, ki so jih reliefno dokončno oblikovali. Šaleška
dolina je v tem posebnost, saj nosi ime po gradu in naselju Šalek, kjer se dolina odpre in ob
prehodu iz ozkega dela porečja Pake priteče v odprt dolinski svet. To geografsko
poimenovanje doline je najbolj uveljavljeno med domačim prebivalstvom, zato ga velja
ohraniti in uporabljati v domoznanskih vedah (Šalej, 1999). Za območje se večkrat uporabi
tudi izraz Velenjska kotlina, po naselitvenem, gospodarskem in storitvenem središču. Obe
poimenovanji sta smiselni in se pravzaprav dopolnjujeta (Šalej, 2001). V magistrskem delu bo
uporabljen izraz Šaleška dolina.
Šaleška dolina je svet med skrajnimi vzhodnimi odrastki Savinjskih Alp in predgorjem
Karavank. V naselju Šalek se soteska Pake razmakne v širino skoraj za 2 km in dolžino okoli 8
km. Šaleško dolino od Zgornje in Spodnje Savinjske doline ločijo Golte, Skornski hribi, Paški
vrhovi z Goro Oljko in Ponikovska planota. Na severni strani se 150 do 200 m nad dolinskim
dnom v obliki stopenj dvigajo zložne gorice in hrbti, za njimi se bočijo 600 do 1.300 m visoki
hribi in planote, ki zapirajo dolino proti slovenjgraški strani. Od severovzhoda proti
severozahodu se vrstijo: Paški Kozjak z Basališčem in Špikom, Smodivnik, Stropnica,
Vodemlja, Ljubela, Graška Gora, Krištanova planina, Veliki in Staknečev vrh, najvišje v ozadju
pa se dvigujeta Plešivec ali Uršlja gora ter Smrekovec. Velenjska kotlina poteka v smeri
severozahod–jugovzhod, kjer preko zloženega prehoda pred Vinsko Goro vodi v Dobrniško
podolje in naprej v Celjsko kotlino. Z Mislinjsko in Spodnjo Savinjsko dolino jo veže Paka, ob
kateri so speljali tudi cesto in železnico (Sore, 1963). Na zahodnem delu doline so
razmeščena naselja občine Šoštanj, medtem ko mlajše mesto in mestna občina Velenje
zapolnjujeta vzhodni in osrednji del doline (Velenje 2002, 2002).

3.2

Geološke značilnosti

Šaleška dolina je za kvartarno tektonsko udorino Ljubljanskega barja najmlajša v Sloveniji. Za
njeno današnjo obliko površja je bilo najpomembnejše obdobje pliocena, ko sta se močno
spremenila površje in rečna mreža. Šaleško dolino v geološkem pogledu imenujemo tudi
velenjska udorina in je del večje velenjsko-dobrniške udorine, ki jo omejujeta dve
neotektonski prelomnici: smrekovška prelomnica na severu in šoštanjska prelomnica na jugu
(Počkaj Hrovat, 1998), ki se razhajata pri Smrekovcu. Zgornja, starejša poteka na severni
strani Loma in Ljubele, spodnja, mlajša se drži Belih Vod, Šoštanja in Velenja in se nadaljuje
proti Vojniku (Sore, 1963). Ozemlje severno od smrekovškega preloma se je dvigovalo,
ozemlje južno je pri orogenetskem dvigovanju zelo zaostajalo in se celo ugreznilo (Počkaj
Hrovat, 1998). Zaradi dolgotrajnega ugrezanja dolinskega dna je nastalo močvirje in jezero, v
katerem so izginjali gozdovi. Prekrila jih je debela plast rečnih in jezerskih usedlin, les je začel
ogleneti in nastal je lignit. Vode iz hribovitega zaledja so odlagale ogromno finega in grobega
gradiva, jezero je počasi izginjalo ter pustilo sledove tudi v obliki jezerskih teras (Sore, 1963).
Med nanosi je ponekod več kot 100 metrov debela premogovna plast lignita, ki se proti
severu in jugu tanjša. Na zahodu jo prekrivajo okoli 300 metrov debeli nanosi, na vzhodu le
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okoli 100 metrov (Počkaj Hrovat, 1998). Ob šoštanjski prelomnici in v njeni bližini (ob manjših
stranskih prelomih) so znani termalni izviri v Topolšici in Dobrni, ki se nadaljujejo v Rogaškem
podolju (Šalej, 1999).
Šaleška dolina, predvsem njen zahodni del, je po geološki strukturi posebna, saj redkokje v
Sloveniji zasledimo toliko različnih vrst kamnin, še posebej magmatskih in metamorfnih. V
geološki osnovi doline in okolice sta prisotna predvsem andezitni tuf (strjen vulkanski pepel),
ki ga je v Sloveniji največ ravno v Smrekovškem pogorju, ter tonalit. Tri kilometre široka
tonalitna proga, ki je nastala v paleogenu, poteka severno od andezitov in andezitnih tufov
preko Železne Kaple, Slemena, Šentvida in izgine pod terciarnimi sedimenti največjega
pritoka Pake v Šaleški dolini – Velunje. Poleg pohorskega tonalita je to območje edini
obsežnejši del Slovenije, kjer prevladujejo magmatske kamnine in ne sedimentne kamnine,
kot so paleozojski in mezozojski karbonati ter terciarni in kvartarni sedimenti. Karbonatne
kamnine in sedimente v obravnavanem območju zasledimo na območju Sv. Križa, v večji
meri pa predvsem v severnem in vzhodnem delu doline (Lubela, Vodemlja, Stropnica, Paški
Kozjak …) ter ponekod ob dolinskem dnu, kjer se nahajajo predvsem sipki, nesprijeti in
neobstojni sedimenti (Šalej, 1999).
Slika 5: Nadmorske višine in vodovje na območju Šaleške doline
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3.3

Hidrološke značilnosti

Vodno omrežje daje Šaleški dolini poseben in enkraten značaj. Reka Paka, ki izvira na
Pohorju, priteka v Šaleško dolino in se iz nje izteka skozi prebojne soteske. Njen tok, razen v
njenem srednjem delu – Šaleški dolini, ni skladen z reliefom. Na severovzhodu v Hudi luknji
prebija verigo Karavank med Tisnikom in Paškim Kozjakom, na jugu pa se prebije med
Skornskimi hribi proti Spodnji Savinjski dolini. Najboljši naravni pogoji za nastanek naselij so
na območjih, kjer Paka priteka v dolino in odteka iz nje. Zato ni čudno, da sta stari naselbinski
jedri Šalek in Šoštanj nastali prav tu. Njeni pritoki so izrazito nesorazmerni, saj so desni dolgi,
levi pa kratki. Na desni strani porečja so pritoki Ljubela, Velunja, Bačovnica, Toplica in
Šentflorjanščica, ki v zgornjem toku tečejo od severozahoda proti jugovzhodu, v spodnjem
toku pa naredijo izrazit ovinek in proti Paki tečejo v južni smeri. Na levi strani porečja Pake so
potoki Jablanski greben, Loka, Trebušnica, Lokoviški potok, Hudi potok in Pozničev graben
(Počkaj Hrovat, 1998). V sami Šaleški dolini se v reko Pako iztekajo skoraj izključno pritoki iz
severnega dela kotline, kar še bolj poudarja polkrožnost Šaleške doline v njenem severnem
delu. Pritoki so s svojim nasipavanjem danes že regulirano strugo reke Pake potisnili ob sam
rob doline. Večji del desnega porečja Pake se v njo izliva v neposredni bližini Šoštanja, kjer je
naravnogeografsko središče doline, hidrografsko vozlišče in hkrati najnižja točka doline (355
m) pri prehodu Pake v sotesko Penk (Šalej, 1999).
Pred začetkom odkopavanja premoga je bila v Šaleški dolini rečna mreža sklenjena. Zaradi
ugrezanj so v osredju desnega dela porečja Pake nastala štiri ugrezninska jezera – Škalsko,
Velenjsko, Družmirsko in danes že zasuto Turistično jezero (Počkaj Hrovat, 1998).

3.4

Klimatske značilnosti

Šaleška dolina ima zmernocelinsko podnebje in spada v osrednjeslovensko klimatsko
območje. Po Koppenovih merilih spada med zmernotopla vlažna podnebja s toplim poletjem
(Cfb podnebje). Zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije ima povprečne temperature
najhladnejšega meseca med 0 in -3 °C, najtoplejšega med 15 in 20 °C ter povprečne
oktobrske padavine višje od aprilskih. Podnebje ima omiljeni celinski padavinski režim, za
katerega je značilno največ padavin v poletnih mesecih in najmanj pozimi. Letna količina
padavin se giblje med 1000 in 1300 mm (Ogrin, 1996). Podnebje v Šaleški dolini je nekakšna
sredina med celjskimi in slovenjgraškimi razmerami: zmerno topla poletja in mrzle zime.
Kadar se na dnu doline zajezi mrzel zrak, je na višjih planotah topleje kot na dnu doline in
pojavi se toplotni obrat (Sore, 1963). Pred mrzlimi vetrovi s severa jo varuje hribovito
obrobje, najbolj gorati del obrobja doline na zahodu pa preprečuje izjemne situacije in blaži
izrazit vpliv zahodne zračne cirkulacije (Šalej, 1999).
V obdobju 1961–1990 je bila v Velenju povprečna letna temperatura 9,2 °C, povprečna
januarska temperatura -1 °C, povprečna julijska pa 18,8 °C (Konovšek, 2006). V
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klimatološkem obdobju 1981–2010 se je povprečna letna temperatura dvignila na 10,1 °C,
povprečna januarska je bila 0 °C, povprečna julijska 20 °C (Agencija RS za okolje, 2016). V
zadnjih letih je opazen trend zviševanja temperatur – leta 2014 je bila povprečna letna
temperatura 12,0 °C (Podnebni kazalniki, 2016), kar je povezano s podnebnimi
spremembami in globalnim segrevanjem ozračja.
Slika 6: Klimogram Velenje – 1981–2010
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Vir: Agencija RS za okolje, 2016.
Povprečna letna višina padavin v Velenju v obdobju 1961–1990 je bila 1233 mm (Konovšek,
2006). V klimatološkem obdobju 1981–2010 se je povprečna letna višina padavin zmanjšala
in je znašala 1114 mm (Agencija RS za okolje, 2016). Več padavin je v hladnejšem,
severozahodnem delu pokrajine, preko 1300 mm. Največ padavin je junija in julija, najmanj
januarja in februarja. Snežna odeja traja povprečno 48 dni na leto. Prevladujejo vzhodni in
zahodni vetrovi, kar se ujema s smerjo kotline (Počkaj Hrovat, 1998).

3.5

Prst in rastje

Prsti v Šaleški dolini so zelo raznolike. Na ravninskem delu so na pliocenskih usedlinah v
okolici Velenja psevdooglejene prsti, na katerih so večinoma travniki. Ob vznožjih pobočij so
vrhnji horizonti prsti debelejši. Ob Paki in pritokih so na kvartarnih rečnih nanosih rjave
aluvialne prsti, kjer zaradi ugodnih lastnosti in majhnega naklona površja prevladujejo njive.
V dolinah pritokov, ki pritečejo iz severnega dela, so oglejene prsti, na katerih so večinoma
travniki, le redko njive (Počkaj Hrovat, 1998). Za dolinsko dno so, kot posledica temperaturne
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inverzije, značilne nižje nočne temperature, zaradi pozeb pa slabo uspevajo občutljivejše
kulture (Šalej, 1999).
Na apnencih in dolomitih v hribovitem obrobju sta se razvili rjava prst in rendzina, na
silikatnih kamninah kisla rjava prst (Počkaj Hrovat, 1998). Termalni pas, ki predstavlja
klimatsko najtoplejši del doline, omogoča gojenje občutljivejših kultur, največ sadjarstva.
Naravna vegetacija so toploljubne gozdne združbe – gozd hrasta puhavca in črnega gabra.
Poleg prevladujočega gozda in sadovnjakov so v tem pasu še njive in travniki v višje ležečih
delih pliocenskega ravnika (Šalej, 1999). V hribovskem pasu od 350 do 750 m je naravno
rastje bukov gozd, ki ga je zaradi posegov človeka nadomestil mešani in iglasti gozd. V
nadmorskih višinah nad 750 m gozd pokriva tri četrtine površja. Tu se začenjajo obsežni in
strnjeni gozdovi, kjer zaradi selektivnega redčenja listavcev prevladujejo iglavci (Počkaj
Hrovat, 1998).
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4

REGIONALNI RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE DO 21. STOLETJA

4.1

Poselitev

Arheološki ostanki poselitve v Šaleški dolini so redki, a bogati in pričajo o naseljenosti regije
že v starejšem paleolitiku. Postojanki Mornova Zijalka in Huda Luknja, ki sta kazalec
poseljenosti in primernosti prostora za naselitev ob koncu terciarja in v pleistocenu, se
nahajata na skrajnem zahodnem in vzhodnem obrobju Šaleške doline (Šalej, 1999). Ostanki iz
rimskega obdobja pričajo, da je bila nekoč na prostoru Šaleške doline rimska naselbina. Na
osnovi najdb in starih ledinskih imen temelji domneva, da je bila nekje na mestu današnjega
Velenja locirana rimska poštna postaja Upellae, ki je skupaj s Colatiom (Stari trg pri Slovenj
Gradcu) stala ob pomembni cestni povezavi med Celeo (Celje) in Virunumom (Gosposvetsko
polje) (Hudales, Kljajič, Ravnikar, 1990).
Največja lisa zgodovinskega razvoja Šaleške doline je v obdobju od konca rimske dobe do 12.
stoletja, ko zasledimo prve listine o prebivalcih in škalski prafari. V srednjem veku se pričnejo
pojavljati pomembni pisni viri, ki pričajo o tem, da je bila Šaleška dolina zaradi velikega
števila gradov znana tudi kot »dolina gradov« (Šalej, 1999).
Slovani so se sprva naseljevali na predelih, kjer so bila zemljišča že kultivirana in iztrgana
gozdu, predvsem v nižinah in gričevju. Poselili so območja, kjer je bila prst rodovitna in
možna oskrba z vodo. Z uvajanjem triletnega kolobarjenja v poljedelstvu so se poselitvene
razmere spremenile, obsežnejši pridelek je omogočil preživetje večjemu številu ljudi in
posledica je bila obsežnejša kolonizacija, med katero so nastala številna nova naselja, stara
pa so se povečala (Šalej, 1999). Nižinska naselja so začela nastajati predvsem na severnem
delu doline na dvignjenih rečnih terasah, ki so bile varne pred poplavami (Stara vas,
Družmirje, Škale, Gaberke). Postopoma se je oblikoval poselitveni vzorec in večina današnjih
naselij v dolini izvira iz časov srednjeveške kolonizacije (Hudales, Kljajič, Ravnikar, 1990).
Šaleška dolina je bila odmaknjena od močnejših žarišč, predvsem pa od pomembnejših, v
srednjem veku zasnovanih mest. Zaradi tega so tu razmeroma pozno nastali le manjši
fevdalno-tržni kraji, vsak zase kot krajevno središče manjšega agrarnega območja (Velenje,
1976). V ravnini ob Paki sta se razvila edina urbana središča doline Šoštanj in Velenje, ki sta
zrastla predvsem zaradi utrjenih gradov nad njima. Prvič se naselji omenjata v 13. stoletju,
ugoden strateški in prometni položaj pa je iz obeh vasi oblikoval naselji s trškimi pravicami –
Šoštanj leta 1348 in Velenje leta 1374 (Hudales, Kljajič, Ravnikar, 1990). Šaleška dolina je bila
kolonizirana zgodaj. Ledinska imena, povezana z živinorejo in vzporednimi dejavnostmi
(nastanek usnjarske industrije v Šoštanju), ter dejstvo, da v dolini do 20. stoletja ni bilo mest,
temveč le dva trga, nakazujejo vlogo območja, ki se v svojih trških centrih ob dominaciji
bližnjega Celja prebivalstveno ni moglo hitreje razvijati (Šalej, 1999).
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Šoštanj in Velenje sta bila do 19. stoletja predvsem trgovski in oskrbovalni središči z obrtjo in
nekaj upravnimi funkcijami. Z industrializacijo in pojavom meščanstva se je začel
intenzivnejši razvoj obeh trgov, pri čemer je imel prednost v razvoju Šoštanj, in sicer zaradi
naravne središčne lege in močne obrtne tradicije (Šalej, 1999). Velenje je bilo skozi srednji
vek dokaj majhen trg, ki je po številu prebivalcev, hiš in centralnih funkcij zaostajalo za
Šoštanjem in celo za mnogimi podeželskimi naselji v dolini. Šaleška dolina je močnejši
gospodarski razmah doživela konec 19. in v začetku 20. stoletja, ko so odprli premogovnik.
Velenjski premog in šoštanjska tovarna usnja sta v dolino pritegnila tudi železnico, ki je leta
1891 povezala Velenje s Celjem, leta 1899 pa tudi s Koroško (Kljajič, 1997; cv: Šalej, 1999).
V letu 1951 je začelo rasti povsem novo naselje Velenje, kjer je število prebivalcev hitro
naraščalo. Na drugi strani pa je v tem času močno upadlo število prebivalcev starih naselij,
nekatera med njimi so zaradi izkopavanja premoga celo izginila v ugrezninah (Družmirje).
Premogovništvo je po 2. svetovni vojni dominiralo in docela spremenilo gospodarsko in
pokrajinsko sliko doline (Hudales, Kljajič, Ravnikar, 1990). Šaleško dolino je močnejša
urbanizacija, za razliko od preostale Slovenije, zajela šele v 50. letih 20. stoletja z izgradnjo
novega Velenja. Urbanizacija je z industrijo v minulih petih desetletjih zajela praktično vsa
nižinska oz. dolinska naselja v Šaleški dolini. Mnoga med njimi so se priključila Velenju, ki je
razširilo svoj mestni rob do nekdanjih zaselkov. Danes poteka proces suburbanizacije
podeželskih, nekoč pretežno agrarnih naselij v satelitska spalna naselja (Šalej, 1999).
4.1.1 Upravna razdelitev
Po koncu 2. svetovne vojne je v Šaleški dolini prišlo do naglega industrijskega razvoja,
korenite spremembe pa je doživela tudi uprava. Namesto sedmih predvojnih občin je nastala
le ena – občina Šoštanj. Novemu upravnemu središču sta bili odvzeti občini Šentjanž in
Šentandraž, priključena pa nekdanja občina Šmartno ob Paki (Velenje, 1992). Meje občine se
niso ujemale z naravno geografsko razmejitvijo Šaleške doline. Izven območja je k občini
spadal še matični okoliš Šmartno ob Paki, ki je bolj težil k mozirski in delno k žalski občini,
vendar so takratne razmeroma dobre prometne zveze in privlačnost šaleške industrije
pretehtala prehodno območje k šoštanjski občini. Vinska Gora je spadala pod žalsko občino,
vendar razmejitev ni bila posebno prepričljiva, saj je večina delavcev dnevno migrirala v
Velenje (Sore, 1963).
V letih po vojni je imel Šoštanj še vedno vodilno vlogo v Šaleški dolini. Velenje je 20.
septembra 1959 postalo mesto in hkrati tudi novo središče, staro središče Šoštanj pa je
počasi začelo nazadovati (Velenje, 1992). Leta 1963 je bil sprejet sklep o prestavitvi občine
Šoštanj v Velenje. Istega leta se je, s preselitvijo uprave, občina Šoštanj preimenovala v
občino Velenje. Mesto Velenje je formalno postalo gospodarsko, kulturno in
upravnopolitično središče Šaleške doline. Leta 1994, s spremembami lokalne samouprave, se
je občina ozemeljsko spremenila (Velenje 2002, 2002). Dotedanja občina Velenje, ki je
obsegala celotno področje Šaleške doline oziroma porečje reke Pake, je bila razdeljena na
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občine Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje, kateri je bilo hkrati priključeno področje Vinske
Gore. Občina Velenje je leta 1995 pridobila status mestne občine in zadržala upravno enoto
za področje vseh treh občin (Vrbič, 1999).
Slika 7: Naselja v Šaleški dolini

Današnja upravna delitev je z naravnogeografskega vidika izrazito umetna, saj deli reliefno
enotno ozemlje srednjega toka reke Pake na dva dela, pa tudi zgodovinsko lahko govorimo o
enakih družbeno- in fizično-geografskih pogojih za razvoj družbe v dolini. Predhodna upravna
ureditev je bila pravzaprav bolj naravna, saj je poleg obeh današnjih občin zajemala še
območje Šmartnega ob Paki oz. spodnji del porečja Pake. Mesti Šoštanj in Velenje povezuje
industrijska cona, ki ju združuje v nekakšen industrijski in urban kompleks oz. urbanizirano
somestje (Šalej, 1999).
Preglednica 2: Gostota naseljenosti
Površina (km2)
Število prebivalcev
Gostota naseljenosti (preb./ km2)

Mestna občina Velenje
83,5
32.747
392,2

*Opomba: podatki za stanje na dan 1.1.2016.

Vir: Statistični urad RS, 2016.
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Občina Šoštanj
95,6
8.705
91,1

Šaleška dolina
179,1
41.452
231,5

Vzhodni del Šaleške doline obsega Mestna občina Velenje, ki ima večji delež prebivalcev in je
razmeroma gosto poseljena – na kvadratni kilometer ima kar 392 prebivalcev, kar precej
presega slovensko povprečje (101,8 preb./ km2). Zahodni del doline, ki ga obsega po površini
večja občina Šoštanj, je poseljen redkeje. Velike razlike v poseljenosti so tudi znotraj občin –
središči občin, mesti Velenje in Šoštanj, ki ležita na dolinskem dnu, imata visoko gostoto
prebivalstva, v obrobnih naseljih in hribovitem svetu pa je poselitev bolj razpršena.
V Mestni občini Velenje je 25 naselij – Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovec, Janškovo selo,
Kavče, Laze, Lipje, Lopatnik, Lopatnik Pri Velenju, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak,
Pirešica, Plešivec, Prelska, Podgorje, Podkraj, Silova, Šenbric, Škale, Škalske Cirkovce,
Šmartinske Cirkovce, mesto Velenje, Vinska Gora. Občina je razdeljena na 16 krajevnih
skupnosti in 3 mestne četrti (Mestna občina Velenje, 2016).
Občina Šoštanj ima 9 krajevnih skupnosti, ki obsegajo 11 naselij – Bele Vode, Družmirje,
Florjan, Gaberke, Lokovica, Ravne, Skorno pri Šoštanju, Šentvid pri Zavodnju, Šoštanj,
Topolšica, Zavodnje (Občina Šoštanj, 2016).

4.2

Demografski razvoj

Pred pričetkom premogovništva je bila Šaleška dolina pretežno kmetijska in redko naseljena,
od industrije je bila razvita le usnjarska v Šoštanju (Šterbenk, 1999). Po popisih iz različnih
virov je razvidno, da je bila za Šaleško dolino do leta 1953 značilna zelo neenakomerna rast.
Najhitrejši vzpon je doživela v obdobju 1890-1900, nato je sledila stagnacija in depopulacija,
ki je zajela predvsem hribovske vasi. Povečalo se je izseljevanje v dolino, v industrijske kraje
Slovenije in tujino. Dejavnost premogovnika v prvem desetletju rudarjenja v Šaleški dolini je
zajela predvsem okoliške podeželske kraje na južnem in severnem robu doline. Velenje je še
vedno ostalo tipično trgovsko-obrtniško naselje, Šoštanj pa se je v začetku 20. stoletja razvil v
močan industrijski in obrtni center. Industrijski razvoj je povzročil tudi demografsko rast, ki
so jo upočasnila predvojna leta gospodarske depresije, izseljevanje in okupatorjevo nasilje
(Hudales, Kljajič, Ravnikar, 1990).
V letih po koncu druge svetovne vojne je v Šaleški dolini prišlo do oživitve in nato hitrega
industrijskega razvoja. Leta 1948, ob prvem popisu po vojni, je v občinah Šmartno ob Paki,
Šoštanj in Velenje, ki so po letu 1955 predstavljale občino Šoštanj in kasneje občino Velenje,
prebivalo 16.541 oseb. V naslednjih letih se je število prebivalcev v velenjskem okolišu
podvojilo, v šoštanjskem pa so se že kazali znaki stagnacije oziroma nazadovanja.
Prebivalstveno so se zmanjšala tudi vsa ostala naselja v dolini, zlasti hribovska (Kljajič, 1999).
Po podatkih popisa prebivalcev leta 1961 se je v občini Šoštanj število prebivalcev v
primerjavi z letom 1948 povečalo za 34,5 %. V tem obdobju večjega dotoka prebivalcev iz
republik nekdanje Jugoslavije še ni bilo, večina priseljencev je bila iz sosednjih ali bližnjih
občin. V glavnem je torej šlo za migracije v okviru Slovenije, saj se je v tistih letih pričel tako
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imenovani »beg z vasi v mesta« oz. »beg iz kmetijstva v industrijo« (Kljajič, 1999). V
naslednjih letih je območje Šaleške doline postalo izrazito imigracijsko, saj so ga zaznamovale
medrepubliške ekonomske migracije. Zaradi hitrega gospodarskega razvoja doline
(premogovništvo, elektroenergetika, industrija …) se je v 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja
priseljevanje stopnjevalo in velik del začasne ekonomske emigracije je prešel v stalno. Največ
priseljencev je prišlo iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Črne Gore ter Makedonije, kar
se še danes odraža na narodnostni sestavi prebivalstva Šaleške doline, ki je zelo heterogena
(Plut, Šterbenk, Kotnik, 2006).
Slika 8: Gibanje prebivalstva, Šaleška dolina, 1948–2016
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*Podatki v obdobju 1948–1981 se nanašajo na občino Šoštanj oz. kasneje preimenovano v Velenje, ki je do leta
1994 obsegala današnje občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Kljub temu so razvidne demografske težnje
Šaleške doline v preučevanem obdobju.

Vir: Kljajič, 1999; Popis prebivalstva 1991; Popis 2002; Statistični urad RS, 2016.

Priselitve so imele največji obseg okoli leta 1980 in so do konca osemdesetih let upadle na
dobro tretjino glede na najvišje vrednosti (Josipovič, 2006). Razlog je bil v omejevanju
zaposlovanja in s tem tudi priseljevanja iz manj razvitih delov Slovenije in republik nekdanje
Jugoslavije (Kljajič, 1999). Kljub temu da se je priseljevanje po letu 1991 zmanjšalo, je bil
selitveni prirastek na začetku 21. stoletja še vedno pozitiven (Plut, Šterbenk, Kotnik, 2006).
Skupno število prebivalcev Šaleške doline je po osamosvojitvi Slovenije začelo stagnirati in
po podatkih iz leta 2002 je na območju prebivalo 41.585 ljudi, kar je 21 več kot leta 1991.
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4.3

Gospodarstvo

V 19. in deloma 20. stoletju sta bili glavni gospodarski panogi v Šaleški dolini poljedelstvo in
živinoreja. V drugi polovici 19. stoletja je zacvetela lesna trgovina, sečnja in spravljanje lesa,
nastali so številni mlini in žage. Šoštanj kot največji in najpomembnejši kraj v dolini je bil še
izrazito obrtniško usmerjen, vendar, z izjemo Vošnjakove usnjarne, težko govorimo o
kakršnih koli zametkih industrije. O prvih opaznejših vplivih rudarstva govorimo v začetku 19.
stoletja, ko se je v dolini razvila živahna rudarska dejavnost. Zaradi rudarske dejavnosti so v
dolino začeli prihajati predstavniki moderne industrijske dobe, ki so bili predvsem tujci
(Hudales, Kljajič, Ravnikar, 1990). Pred drugo svetovno vojno so industrijo Šaleške doline
predstavljali premogovnik, TE Velenje in šoštanjska usnjarna, poleg tega so obstajale še večje
žage v Velenju, Pesju in Šoštanju (Sore, 1963). Premogovništvo je konec 19. stoletja v dolino
pripeljalo tudi železnico, ki je bila eden izmed lokacijskih faktorjev za razvoj drugih panog.
Vendar pričakovanega razvoja ni bilo do konca 2. svetovne vojne (Šterbenk, 1999).
Po drugi svetovni vojni se je obseg pridobivanja premoga in pridobivanja električne energije
stalno večal, vzporedno z njim je močno naraščalo tudi število zaposlenih v premogovniku in
šoštanjski elektrarni. Zaradi nezaposlene ženske delovne sile je v Velenju nastala tovarna
gospodinjskih aparatov Gorenje GA, razvijati so se začele tudi druge industrijske panoge in
številna manjša podjetja (Šterbenk, 1999).
Sredi šestdesetih let je prišlo do krize premogovništva in začel se je hiter razvoj drugih
gospodarskih panog, zlasti kovinsko predelovalne industrije in gradbeništva. Gradbeno
podjetje Vegrad in Gorenje sta do začetka sedemdesetih let že prerasli v podjetji, ki sta bili
pomembni v slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Dolina ni bila več odvisna le od
premogovništva in začelo se je obdobje »pluralističnega razvoja« (Hudales, Kljajič, Ravnikar,
1990). Tretjina skupnega dohodka v dolini je nastajala izven energetike in bele tehnike, kar je
bil korak k najpomembnejši usmeritvi tega območja – pridobiti in ustvariti delovna mesta
izven obeh v dolini najpomembnejših panog. Začel se je večati tudi delež zaposlenih v
terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Med terciarnimi dejavnostmi se je močno razvila
trgovina (Era, NAMA, Kovinotehna) in različne storitvene dejavnosti, v kvartarnih dejavnostih
je velik napredek doživelo šolstvo (Šterbenk, 1999).
Konec osemdesetih let je Jugoslaviji prinesel preusmeritev v tržno gospodarstvo, dal je
možnosti privatnemu kapitalu in s tem nakazal preobrat iz socialističnega v kapitalistično
gospodarstvo. Z osamosvojitvijo Slovenije in začetkom privatizacijskih procesov je večini
slovenskega gospodarstva povzročil velike težave, saj je šlo na eni strani za izgubo
donosnega in razmeroma velikega trga, na drugi strani pa za nove zakone kapitalističnega
gospodarstva. Kljub temu da je v Sloveniji čez noč propadlo veliko število dotlej uspešnih
podjetjih in se je brezposelnost bliskovito povečala, se je Šaleška dolina gospodarski krizi več
ali manj uspešno izognila. Med najpomembnejšimi razlogi za to je bilo predvsem dejstvo, da
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sta jedro gospodarstva predstavljala strateško pomembna Premogovnik Velenje in
Termoelektrarna Šoštanj ter evropsko orientirano Gorenje (Vrbič, 1999).
Brezposelnost je naraščala iz več razlogov, predvsem zaradi manjšega povpraševanja,
stečajev, ugotavljanja tehnoloških presežkov in priliva generacije mladih ljudi iz šol. Med leti
1991 in 1993 je število zaposlenih padalo, potem se je situacija umirila (Vrbič, 1999). Konec
prejšnjega stoletja se je ohranjala zaposlenost, kakršna je bila konec osemdesetih let. To je
bilo za takratne razmere izjemno, saj so bili za nekatere slovenske regije (celjsko, zasavsko,
mariborsko) značilni upadanje števila zaposlenih in povečana brezposelnost. Na velenjskem
zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih kot brezposelnih le dobrih 5 % prebivalcev, za
razliko od Slovenije, kjer je brezposelnost konec leta 1996 znašala 14,4 % prebivalstva
(Poslovni almanah, 1998; cv: Šterbenk, 1999).
Ob koncu dvajsetega stoletja je bila Šaleška dolina gosto naseljeno, gospodarsko intenzivno
območje, ki je kljub svoji ozemeljski majhnosti zasedala pomembno mesto v slovenskem
gospodarstvu. Šaleška dolina nosi pečat premogovniško-industrijskega območja, kar je v
obdobju po drugi svetovni vojni držalo in Velenje prikazovalo kot socialistični čudež. Konec
prejšnjega stoletja se je začela spreminjati zaposlitvena sestava, saj so se poleg delovnih
mest v premogovništvu, energetiki in industriji začela pojavljati delovna mesta v terciarnih in
kvartarnih dejavnostih (storitvene dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, uprava). Tako je Šaleška
dolina postajala vedno bolj tudi trgovsko, šolsko in upravno središče (Šterbenk, 1999).

4.4

Prometni položaj

Šaleška dolina ima zelo prehodno lego in dobre povezave osrednje slovenskih pokrajin s
severnimi. Od Slovenj Gradca in Podgorja do Velenja je stranska cesta potekala že v rimskem
času (Hudales, Kljajič, Ravnikar, 1990). V srednjem veku so preko Šaleške doline vodile
pomembne poti iz Celjske kotline in Savinjske doline na koroško stran. Zaradi slabotnih
gospodarskih tokov na večje razdalje so bile sprva v ospredju predvsem krajevne prometne
zveze. Celo pri prometu na daljavo so imele prednost tovorne poti čez hribe. Čez Šaleško
dolino je potekala tedaj zelo pomembna in uporabljana pot, ki je med seboj povezovala
Slovenj Gradec in Kamnik (Velenje, 1976).
Razvoj premogovništva v Šaleški dolini, železarskih fužin v Mislinji in Črni in svinčevega
rudarstva v Mežiški dolini je spodbudil pomembno in tehnično preureditev dolinskih cest.
Posodobljena cesta skozi sotesko Huda luknja je ustvarila boljšo povezavo med Šaleško in
Mislinjsko dolino. Premog in usnjarna sta v dolino pritegnila tudi železnico, ki je stekla skozi
Savinjsko dolino leta 1891 in povezala Velenje s Celjem, sedem let kasneje pa je bila
podaljšana do Dravograda (Velenje, 1976). Železnica ni koristila le premogovništvu, temveč
je vsem gospodarskim dejavnostim v dolini omogočila hitrejši razvoj (Hudales, Kljajič,
Ravnikar, 1990).
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Železniška proga od Velenja do Otiškega Vrha je bila ukinjena leta 1968, proga od Celja do
Velenja pa je še vedno v uporabi. Večji del prometa do Šaleške doline je vezan na cestni
promet in regionalno cesto Arja vas–Velenje–Slovenj Gradec.
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5

NOVEJŠI REGIONALNI RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE

Novejši regionalni razvoj Šaleške doline je v nadaljevanju poglavja analiziran in vrednoten na
podlagi demografskih in gospodarskih kazalnikov. Gospodarski in demografski oz. socialni
razvoj se sicer lahko razlikujeta, vendar sta običajno povezana in ju je potrebno prednostno
obravnavati skupaj (Horn, 1993; cv: Arora, Tiwari, 2007). Področje dostopnosti, opredeljeno
s kazalnikom potovalni časi, je bilo v regionalno analizo dodano glede na vsebino in namen
raziskave. Osredotočili smo se na analizo novejšega regionalnega razvoja po letu 2000, ki je
podkrepljena z dostopnimi statističnimi podatki.

5.1

Demografski razvoj

Danes je Šaleška dolina skoraj popolnoma urbanizirana, večina prebivalstva živi v mestnih
naseljih v Velenju in Šoštanju. Demografske značilnosti Šaleške doline se v primerjavi s
Slovenijo ne razlikujejo dosti. Razvoj prebivalstva je privedel do znižanja rodnosti,
precejšnega staranja prebivalstva, zelo nizke ali celo negativne stopnje naravnega prirastka
prebivalstva, specifične izobrazbene strukture ipd. (Plut, Šterbenk, Kotnik, 2006).
V prejšnjem stoletju je bilo za Šaleško dolino značilno zelo intenzivno in hitro naraščanje
števila prebivalcev. Že v 90. letih se je demografska rast upočasnila, v 21. stoletju pa se je ta
trend nadaljeval in število prebivalcev je začelo stagnirati. Po podatkih za 1. januar 2016 je
bilo v Šaleški dolini 41.452 prebivalcev, kar je 133 oseb manj kot leta 2002 (41.585 preb.).
Upad števila prebivalcev je v Mestni občini Velenje, medtem ko se je število prebivalcev v
občini Šoštanj povečalo (Statistični urad RS, 2016).
Z intenzivnim priseljevanjem v preteklem stoletju je povezana tudi današnja pestra narodna
sestava Šaleške doline. Večji del priseljenega prebivalstva živi v Velenju, manjši del v
Šoštanju, medtem ko je podeželje še vedno narodnostno precej homogeno.
Preglednica 3: Demografski podatki

Indeks rasti 2002-2016
Povprečna starost
Indeks staranja
Naravni prirast
Naravni prirast na 1000 preb.
Skupni prirast na 1000 preb.

Mestna občina
Velenje
98,3
42,0
102,2
54
1,6
0,1

Občina Šoštanj

Šaleška dolina

Slovenija

105,5
42,4
110,9
0
0,0
-0,7

99,7
104,1
54
1,3
-0,1

105,1
42,7
124,1
807
0,4
0,6

*Opomba: podatki za indeks rasti, povprečno starosti in indeks staranja so za stanje na dan 1. 1. 2016, preostali
podatki so za leto 2015.

Vir: Statistični urad RS, 2016.

Indeks staranja, ki kaže razmerje med starim (65 in več let) in mladim prebivalstvom (0-14
let), je v Šaleški dolini pod državnim povprečjem in znaša 104,1. Zaradi podaljševanja
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življenjske dobe in vse manjše rodnosti je starega prebivalstva vedno več, kar prinaša novo
razsežnost pri razvoju posameznih območij, ki jo je potrebno vedno bolj upoštevati (Pečar,
Kavaš, 2006). Tudi povprečna starost prebivalstva se viša. Na začetku 21. stoletja (2000) je
bila povprečna starost v občini Velenje 36 let, v občini Šoštanj pa 37,8 let (Statistični urad RS,
2016). Poviševanje povprečne starosti in visok indeks staranja nam nakazujeta na negativen
trend gibanja prebivalstva v Šaleški dolini.
Podatki za leto 2015 kažejo, da je naravni prirast na 1000 prebivalcev v primerjavi s Slovenijo
precej višji – v občini Velenje znaša 1,6, v občini Šoštanj stagnira (0,0). Od leta 2000 do danes
je naravni prirast na 1000 prebivalcev v občini Velenje vseskozi pozitiven in nad povprečjem
Slovenije, v občini Šoštanj pa ves čas variira. Skupni prirast na 1000 prebivalcev v Šaleški
dolini je v zadnjem obdobju zelo razgiban, kar je povezano z intenzivnim migracijskim
gibanjem. Leta 2015 je bil negativen in pod slovenskim povprečjem (Statistični urad RS,
2016).
5.1.1 Selitveno gibanje
Selitveno gibanje prebivalstva smo opredelili s selitvenim prirastom na 1000 prebivalcev, ki
predstavlja razmerje med selitvenim prirastom in številom prebivalstva na določenem
območju (Naravno in selitveno gibanje …, 2011). Kazalnik selitvenega gibanja predstavlja
socialno-geografsko strukturo območja in prikazuje razliko med številom priseljenih in
odseljenih z območja v obdobju 2000–2015.
Selitveno gibanje prebivalstva v 21. stoletju je bilo zelo razgibano. Do leta 2005 je bil
selitveni prirast negativen, sledilo je obdobje pozitivnega migracijskega gibanja. Selitveni
prirast med občinami je bil celotno preučevano obdobje negativen, zato lahko rast števila
priseljenih opredelimo kot posledico priseljevanja tujcev (Statistični urad RS, 2016). Izrazit
višek priseljenih je bil leta 2007, kmalu pa se je situacija ponovno obrnila in z začetkom
finančno gospodarske krize ter zmanjšanjem števila delovnih mest je Šaleška dolina ponovno
postala emigracijsko območje. Od takrat naprej do danes selitveno gibanje prebivalstva ni
več pozitivno, vmesni porast lahko pripišemo gradnji 6. bloka v Termoelektrarni Šoštanj
(začetek leta 2011) in priseljevanju tuje delovne sile. Medobčinske selitve so tudi znotraj
Šaleške doline, zlasti gre za preseljevanje ljudi iz velenjske v šoštanjsko občino.
V primerjavi s Slovenijo in Savinjsko statistično regijo ima Šaleška dolina skoraj celotno
preučevano obdobje nižji skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev, z izjemo leta 2007.
Tudi v Sloveniji in Savinjski regiji je viden upad priselitev zaradi gospodarske krize, ki je
vplivala na povpraševanje po delovni sili. V zadnjih letih se selitveni prirast Slovenije giblje
okoli 0, v Savinjski regiji pa je zaznati manjši porast števila priseljenih.
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Slika 9: Selitveni prirast na 1000 prebivalcev, 2000–2015
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Vir: Statistični urad RS, 2016.

5.1.2 Izobrazba
Izobraženost prebivalstva je pomemben dejavnik za razvoj območja, zato je pomembno, da
je izobraževalna infrastruktura kakovostna in dostopna vsem. Izobražen kader, ki lahko
deluje in izkoristi svoje potenciale v bližnjem okolju ter je za njih ustrezno nagrajen, se v
manjši meri odloča za selitev izven območja, hkrati pa pomaga pri gospodarskem razvoju.
Kazalnik izobrazbe smo prikazali z deležem prebivalstva, starega 15 ali več let, z višjo ali
visoko izobrazbo, ki kaže na izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva Šaleške doline.
Podatki so dostopni od leta 2011 naprej, opazno pa je povišanje deleža tistih, ki imajo višjo
ali visoko izobrazbo. Zadnji podatki iz leta 2015 kažejo na 18,1 % visoko izobraženih
prebivalcev Šaleške doline. V preučevanem obdobju se je število visoko izobraženih v Šaleški
dolini povišalo za 3,5 %, delež tistih, ki imajo srednješolsko izobrazbo, se je znižal za 1 %,
slabše izobraženih (osnovnošolska ali manj) pa je za 2,5 % manj. To lahko povežemo z vedno
večjim pomenom izobraževanja in dostopnostjo le-tega širši množici ljudi.
Kljub temu da se delež visoko izobraženih v Šaleški dolini viša, je še vedno pod povprečjem
Slovenije – po zadnjih podatkih (2015) ima v Sloveniji 21,3 % prebivalstva, starejšega od 15
let, višjo ali visoko izobrazbo. Tudi Savinjska statistična regija ima nekoliko boljšo
izobrazbeno strukturo – delež visoko izobraženih znaša 18,5 %.

41

Slika 10: Delež prebivalstva, starega 15 ali več let z višjo ali visoko izobrazbo, 2011–2015
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Vir: Statistični urad RS, 2016.

Izobraževanje otrok in mladine je pomemben dejavnik razvoja človeškega kapitala. V Šaleški
dolini so prisotne institucije, ki pokrivajo izobraževanje vseh starostnih skupin. Predšolska in
osnovnošolska vzgoja sta v Šaleški dolini dobro pokriti, velik obseg ima tudi ponudba
srednješolskega izobraževanja. Višješolsko in visokošolsko izobraževanje je v veliki meri
povezano z obstoječimi gospodarskimi panogami in usmeritvami Šaleške doline – med
drugim izobražujejo na področju elektrotehnike, geotehnologije, informatike, mehatronike,
varstva okolja. Šolski center vključuje tudi Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), ki je
nastal z namenom krepitve vezi med industrijo in šolstvom.
Število dijakov in študentov v zadnjih letih upada, kar je povezano z manj številčnimi
generacijami otrok. Število študentov se je od leta 2007 do danes zmanjšalo celo za 45 %, kar
je povezano z več spremembami v visokem šolstvu. Leta 2015 je bilo v Šaleški dolini 1.523
dijakov in 1.534 študentov, ki se šolajo na različnih izobraževalnih ustanovah v dolini, drugod
v Sloveniji in v tujini (Statistični urad RS, 2016).

42

5.2

Gospodarstvo

Gospodarski razvoj Šaleške doline v 21. stoletju je nadgradnja temeljev, ki so bili začrtani v
začetku intenzivnejšega razvoja območja. Danes še vedno prevladujejo sekundarne
gospodarske dejavnosti – dolina se je uveljavila na področju premogovništva z energetiko, v
proizvodnji bele tehnike ter drugih predelovalnih vejah industrije (Strategija razvoja …,
2011).
5.2.1 Število poslovnih subjektov
Število poslovnih subjektov nam prikazuje splošno gospodarsko stanje Šaleške doline.
Poslovni subjekti, ki so registrirani v Poslovnem registru Slovenije (PRS), so razdeljeni v šest
skupin: gospodarske družbe in zadruge, samostojni podjetniki, pravne osebe javnega prava,
nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva in druge fizične osebe, ki
opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti (Poslovni …, 2016).
Kazalnik prikazuje število poslovnih subjektov na 1000 prebivalcev v obdobju 2008 do 2015
(stanje na dan 31. 12. 2016). Čeprav se število poslovnih subjektov v Šaleški dolini povečuje,
še vedno zaostaja za Slovenijo in Savinjsko statistično regijo. To lahko pripišemo strukturi
gospodarstva, ki temelji na manjšem številu velikih gospodarskih družb, ki zaposlujejo ne
samo velik del prebivalstva doline, temveč tudi številne delovno aktivne prebivalce iz
sosednjih regij.
Slika 11: Število poslovnih subjektov na 1000 prebivalcev, 2008–2015, stanje na dan 31. 12.
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Vir: Poslovni register Slovenije, 2016.

Posamezne skupine poslovnih subjektov nam prikažejo podrobnejšo sliko gospodarstva v
Šaleški dolini. Na dan 31. 12. 2015 je bilo v občinah Velenje in Šoštanj skupaj 2.835 poslovnih
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subjektov – večji del (80 %) v velenjski občini, ki velja za gospodarsko središče Šaleške doline.
Najštevilčnejši so bili samostojni podjetniki, sledijo gospodarske družbe. Razvita je tudi
društvena dejavnost, ki predstavlja pomemben socialni kapital območja.
Slika 12: Število poslovnih subjektov po skupinah, Šaleška dolina, stanje na dan 31. 12.
2015
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oziroma s predpisom določene dejavnosti

154

Društva

439

Nepridobitne organizacije - pravne osebe
zasebnega prava

108

Pravne osebe javnega prava
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Samostojni podjetniki
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Vir: Poslovni register Slovenije, 2016.

Steber gospodarstva v Šaleški dolini so velike gospodarske družbe. Kljub majhnemu številu
velikih družb (1,5 % vseh), so le-te v letu 2014 zaposlovale več kot polovico delavcev in
dosegale dobrih 70 % vseh čistih prihodkov od prodaje. Na rezultate poslovanja so imela
največji vpliv podjetja predelovalnih dejavnosti (Almanah občin Velenje …, 2016).
Preglednica 4: Največja podjetja po prihodkih od prodaje, 2014
10 največjih podjetij po prihodkih od prodaje v letu 2014
Prihodki od prodaje
Naziv, kraj
v 1000/EUR
GORENJE gospodinjski aparati, d.d., Velenje
687.210
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, d.o.o., Šoštanj
185.474
PREMOGOVNIK VELENJE, d.d., Velenje
100.127
ALSTOM POWER SYSTEMS GmbH, Mannheim, Šoštanj
49.782
HTZ, invalidsko podjetje, d.o.o., Velenje
39.288
ESOTECH, d.d., Velenje
38.360
PLASTIKA SKAZA, d.o.o., Velenje
29.395
GORENJE PROJEKT, d.o.o. Velenje
25.397
RGP, d.o.o., Velenje
21.542
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., Velenje
20.193
Vir: Almanah občin Velenje …, 2016.
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Gospodarstvo Šaleške doline še vedno temelji na velikih gospodarskih sistemih – poslovnem
sistemu Gorenje, skupini Premogovnik Velenje in Termoelektrarni Šoštanj. Največ zaposlenih
v Šaleški dolini ima Skupina Gorenje, ki poleg glavne matične družbe Gorenje d.d. obsega
tudi več hčerinskih družb (Gorenje IPC, d.o.o., Gorenje GTI, d.o.o., Gorenje Orodjarna, d.o.o.,
Gorenje GAIO, d.o.o. idr.) in se uvršča med vodilne evropske proizvajalce izdelkov za dom.
Na temeljih bogate, 65-letne tradicije na področju gospodinjskih aparatov razvija in izdeluje
sodobne, inovativne, energetsko varčne, tehnološko dovršene in vrhunsko oblikovane velike
in male gospodinjske aparate, klimatske naprave ter aparate za ogrevanje in prezračevanje.
Več kot 95 % prihodkov ustvarijo v tujini, kjer še naprej širijo razvejano prodajno mrežo.
Najpomembnejši trgi so Nemčija, Rusija, Nizozemska, države jugovzhodne in srednje Evrope
ter Avstralija, ZDA in Jugovzhodna Azija. V zadnjih letih je poslovanje skupine Gorenje močno
zaznamovalo nestabilno in nepredvidljivo okolje, še posebej razmere v Rusiji in Ukrajini.
Zaradi političnih in ekonomskih razmer so utrpeli veliko izgubo trga in prometa, podobno kot
tudi drugi proizvajalci potrošnih dobrin (Almanah občin Velenje …, 2016).
Pomemben zaposlovalec delovne sile je tudi podjetje Premogovnik Velenje, d.d., katerega
temeljna dejavnost je pridobivanje premoga in razvoj premogovnih (rudarskih) tehnologij.
Podjetje je del skupine Premogovnik Velenje, ki obsega še hčerinske družbe HTZ, invalidsko
podjetje, d.o.o., PV Invest, d.o.o. in RGP, d.o.o.. Delovanje Premogovnika Velenje je tesno
povezano s Termoelektrarno Šoštanj, d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo električne in toplotne
energije (Almanah občin Velenje …, 2016). Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno
tretjino energije v državi, zato Šaleška dolina predstavlja pomemben energetski bazen
državnega strateškega pomena (Strategija razvoja …, 2011).
Med pomembnejšimi podjetji v Šaleški dolini so Plastika Skaza, d.o.o., Esotech, d.d., Skupina
Fori, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o., Pup
Velenje, d.d., Veplas, d.d., Andrejc, d.o.o., Turna, d.o.o., Firšt, d.o.o., Leplast, d.o.o., Naravno
zdravilišče Topolšica, d.d., Krevzel instalacije, d.o.o. in druga.
Poslovanje gospodarstva v celotni Savinjsko-Šaleški regiji so v letu 2015 zaznamovale
nepredvidljive in spreminjajoče se razmere na tujih trgih, stopnjevanje negotovosti v
energetiki in prvi rezultati oživljanja domačega povpraševanja. Velike in srednje gospodarske
družbe, ki so pretežno usmerjene v izvoz, so sicer poslovale stabilno, a so se spopadale z
negativnimi posledicami rusko-ukrajinske krize in gibanj valutnih razmerij (Almanah občin
Velenje …, 2016). Tudi v prejšnjih letih je gospodarstvo poslovalo v zaostrenih pogojih.
Izvozno usmerjene gospodarske družbe so bile soočene z ohlajanjem nemškega trga in
padcem prodaje v Rusiji in Ukrajini, manjši gospodarski subjekti, vezani pretežno na domači
trg, so se spopadali s stagnacijo domačega povpraševanja in oteženim financiranjem
tekočega poslovanja (Almanah občin Velenje …, 2015).
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5.2.2 Gospodarska struktura
Kazalnik gospodarske strukture Šaleške doline je prikazan z deležem delovno aktivnega
prebivalstva po dejavnostih (SKD) po občini delovnega mesta (2015), ki nam prikazuje
strukturo delovnih mest po dejavnostih.
Današnja struktura gospodarstva v Šaleški dolini je posledica preteklega gospodarskega
razvoja, ki od začetka industrializacije temelji na premogovništvu z energetiko in industriji.
Delež zaposlenih v primarnem zaposlitvenem sektorju – kmetijstvo in lov, gozdarstvo in
ribištvo, je v Šaleški dolini zelo nizek (1,8 %). Rudarsko in industrijsko usmerjen razvoj
območja je funkcijsko močno spremenil dno Šaleške doline – prostora za kmetijske površine
skorajda ni. Le-te se nahajajo pretežno na obrobju in v hribovitem delu doline.
Slika 13: Delež delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih (SKD) po občini delovnega
mesta, 2015
A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
B - Rudarstvo
C - Predelovalne dejavnosti
D - Oskrba z električno energijo, plinom in paro
E - Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
F - Gradbeništvo
G - Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil
H - Promet in skladiščenje
I - Gostinstvo
J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L - Poslovanje z nepremičninami
M - Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
O - Dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti
P - Izobraževanje
Q - Zdravstvo in socialno varstvo
R - Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S - Druge dejavnosti

Vir: Statistični urad RS, 2016.

Najmočnejši zaposlitveni sektor je še vedno sekundarni, ki obsega 60,2 % delovnih mest v
Šaleški dolini. Največ jih je v predelovalnih dejavnostih, kjer je zaposlenega 41,1 % delovno
aktivnega prebivalstva. Večji del je zaposlenih v skupini Gorenje, preostali v srednjih in
manjših podjetjih (Plastika Skaza, Veplas idr.). Pomembnejši dejavnosti v sekundarnem
sektorju sta funkcijsko povezana rudarstvo (7,2 %) in oskrba z električno energijo, plinom in
paro (2,5 %), ki imata velik pomen ne samo v dolini, temveč tudi v državi. Delovna mesta v
teh dejavnostih nudita Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj. V sekundarni
sektor sodijo tudi oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (2,8 %)
ter gradbeništvo (6,7 %).
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Terciarni in kvartarni zaposlitveni sektor sta bila v prejšnjem stoletju v manjšem obsegu,
danes pa predstavljata skupno 38 % zaposlenih v Šaleški dolini. V terciarnem sektorju sta
dobro razvita trgovina (7,6 %) in gostinstvo (3,8 %), promet nekoliko slabše (2 %). V
kvartarnem zaposlitvenem sektorju je največ zaposlenih na področju izobraževanja (6,6 %).
Delovna mesta so v dobro razvitem izobraževalnem sistemu (vrtci in osnovne šole, Šolski
center Velenje, visokošolsko izobraževanje). Sledijo strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti (4,9 %), zdravstvo in socialno varstvo (4,6 %) ter dejavnosti javne uprave,
obrambe in obvezno socialne varnosti (2,5 %).
Slovenija je leta 2009 vstopila v finančno-gospodarsko krizo, kar je vplivalo tudi na večino
gospodarskih dejavnosti v Šaleški dolini. V obdobju pred gospodarsko krizo je število
delovnih mest naraščalo, leta 2008 je zaradi ugodnih razmer doseglo vrhunec (Strmšek,
2014). Leta 2008 je bilo v Šaleški dolini 23.305 delovno aktivnih prebivalcev, s pojavom krize
pa se je začelo število delovnih mest hitro zmanjševati. V letu 2009 se je število zaposlenih
zmanjšalo za 961, nato pa je sledil večji upad, povezan z zaprtji podjetij, zmanjšanim
obsegom dela v podjetjih in posledično odpuščanjem zaposlenih oz. zmanjševanjem števila
delovnih mest. Leta 2015 je bilo v Šaleški dolini 17.986 delovno aktivnih prebivalcev, kar je le
77,5 % delovnih mest, ki so bila v Šaleški dolini na voljo pred krizo (2008) (Statistični urad RS,
2016).
Pred finančno-gospodarsko krizo je delež zaposlenih v primarnih dejavnostih upadal, po letu
2010 pa začel naraščati. Največji vpliv je kriza imela na sekundarni zaposlitveni sektor.
Najbolj je nazadovalo gradbeništvo, kjer je bil največji upad števila zaposlenih – število se je
zmanjšalo kar za polovico. K tako visokemu upadu delovnih mest je pripomogel propad
podjetja Vegrad, ki je leta 2010 razglasil stečaj. Precej so nazadovale tudi predelovalne
dejavnosti. Industrijski gigant Gorenje se je spopadel z zmanjšanim obsegom naročil in
upadom povpraševanja po njihovih izdelkih, posledično pa so skrajšali delavnik in tudi
odpuščali. Na dejavnosti rudarstva in oskrbe z električno energijo, pomembni panogi za
gospodarstvo Šaleške doline, kriza ni imela večjega vpliva in obseg zaposlenih se je v obdobju
krize le malo zmanjšal (Strmšek, 2014).
V storitvenem sektorju so v času gospodarske krize zaradi neugodnih finančnih razmer
nazadovale finančne in zavarovalniške dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil, gostinstvo, promet in skladiščenje ter poslovanje z nepremičninami. V
nasprotju s preostalimi dejavnostmi se je število zaposlenih povečalo v strokovnih,
znanstvenih in tehničnih dejavnostih ter izobraževanju (Strmšek, 2014).
5.2.3 Kvaliteta delovnih mest
Kazalnik kvalitete delovnih mest smo predstavili s povprečno mesečno bruto plačo v
obdobju 2005–2015. Plača na zaposlenega je vezana na sedež podjetja, v katerem zaposleni
dela – v preučevanem primeru kazalnik vključuje podjetja v Šaleški dolini (občini Velenje in
Šoštanj). Do razlik v plačah med regijami prihaja predvsem zaradi različne gospodarske
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strukture po regijah, izobrazbene strukture zaposlenih in posledično splošne razvitosti regij
(Poročilo o človekovemu razvoju, 2001; cv: Pečar, 2003).
Povprečna mesečna bruto plača v Šaleški dolini v preučevanem obdobju narašča do leta
2014, nato sledi manjše odstopanje v negativno smer. V občini Šoštanj je povprečna
mesečna bruto plača višja kot v državi. Razlog je v gospodarski strukturi občine – 18 %
delovnih mest predstavlja dejavnost oskrbe z električno energijo, kjer so plače višje.
Povprečne mesečne plače v občini Velenje so nižje kot v državi, vendar še vedno nad
povprečjem Savinjske regije.
V letu 2015 je bila povprečna mesečna bruto plača v občini Šoštanj 1.660,68 €, v občini
Velenje 1.489,26 €, v Sloveniji 1.555,89 € in v Savinjski statistični regiji 1.429,58 €.
Slika 14: Povprečna mesečna bruto plača, 2005–2015
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Vir: Statistični urad RS, 2016.

5.2.4 Brezposelnost
Brezposelnost prebivalstva je najpomembnejši kazalnik, s katerim merimo stanje na trgu
dela. Predstavljen je z registrirano stopnjo brezposelnosti, ki je (skupaj z bruto domačim
proizvodom na prebivalca) eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov za prikazovanje
(ne)razvitosti in strukturnih problemov območij. Kazalnik prikazujemo kot odstotni delež
registriranih brezposelnih oseb med registriranim aktivnim prebivalstvom (registrirani
delovno aktivni in registrirani brezposelni) (Pečar, Kavaš, 2006).
Na prehodu v 21. stoletje je bil zabeležen trend upadanja stopnje registrirane brezposelnosti
v Sloveniji in v Šaleški dolini, kjer stopnja ni bistveno odstopala od slovenskega povprečja
(Svetin, 2006). Trend upadanja se je nadaljeval do leta 2003, nato je prišlo do ponovnega
povečevanja stopnje brezposelnosti. V letih od 2005 do 2007 je brezposelnost upadala
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(Poročilo za leto 2012, 2013). Leta 2008 je stopnja brezposelnosti dosegla najnižjo vrednost –
v Sloveniji 6,7 % in v Šaleški dolini 7,0 %. Nato je prišlo do svetovne finančno-gospodarske
krize, ki je močno vplivala tudi na slovensko gospodarstvo, poslovanje podjetij in s tem
povezanim številom delovnih mest. Brezposelnost v Šaleški dolini je močno narasla in leta
2011 dosegla najvišjo stopnjo brezposelnosti – 14,3 %. Kriza v Šaleški dolini je močno
prizadela gradbeništvo – propad podjetja Vegrad je prinesel izgubo številnih delovnih mest,
vplival je tudi na poslovanje prenekaterih manjših gradbenih podjetij. V zadnjih letih stopnja
brezposelnosti v dolini pada in v letu 2015 je znašala 13,2 %, slabo odstotno točko več kot
državno povprečje. V primerjavi s Savinjsko statistično regijo je brezposelnost v dolini nižja.
Slika 15: Stopnja registrirane brezposelnosti, 2005–2015
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Vir: Statistični urad RS, 2016.

Stopnja registrirane brezposelnosti je višja v velenjski občini, kjer je bilo v letu 2015 med
aktivnim prebivalstvom 13,6 % brezposelnih. V občini Šoštanj je stopnja brezposelnosti nižja
– znaša 11,7 % in je pod povprečjem Slovenije in Savinjske statistične regije. Velika
brezposelnost je med ženskami, stopnja registrirane brezposelnosti v dolini je kar 15,1 %,
vendar še vedno manj kot v celotni Savinjski regiji (15,7 %).
Preglednica 5: Stopnja registrirane brezposelnosti, 2015
Stopnja registrirane
brezposelnosti (%)
Moški
Ženske
Skupaj
Šoštanj
10,0
13,7
11,7
Velenje
12
15,4
13,6
Šaleška dolina
11,6
15,1
13,2
Savinjska stat. regija
11,3
15,7
13,3
Slovenija
11,1
13,7
12,3
Vir: Statistični urad RS, 2016.
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Stopnja registrirane brezposelnosti po
starostnih skupinah (%)
15-24 let
25-49 let
50 let ali več
29,5
9,7
13,3
35,4
12,5
13,0
34,0
11,9
13,1
28,7
11,4
15,5
27,1
10,5
14,7

Visoka brezposelnost je predvsem med mladimi, nemalokrat visoko izobraženimi, še posebej
v velenjski občini. Opazno je veliko odstopanje v primerjavi s Slovenijo in Savinjsko
statistično regijo. Med starejšimi od 50 let je brezposelnost v Šaleški dolini nekoliko nižja kot
v državi in Savinjski regiji.
5.2.5 Delovne migracije
Intenzivnost delovne migracije je odvisna od stopnje družbeno-gospodarske razvitosti,
načina oz. gostote poselitve, razporejenosti zaposlitvenih središč in navsezadnje tudi od
prometne povezanosti med posameznimi kraji v državi. Kazalnik delovnih migracij je
definiran z indeksom delovnih migracij (IDM). Izračunano je razmerje med številom delovno
aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti delovnega mesta in številom delovno
aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča pomnoženo s 100
(Delovne migracije …, 2015).
Indeks 100 pomeni, da je bilanca izravnana in je za domače delovno aktivno prebivalstvo v
obravnavanem območju dovolj delovnih mest. Če je indeks manjši od 100, imamo v
obravnavanem območju primanjkljaj delovnih mest glede na domače delovno aktivno
prebivalstvo oziroma presežek delovnih mest, kadar je indeks večji od 100 (Pečar, Kavaš,
2006). Ko je delovnih mest več, kot ima regija na voljo delovno aktivnega prebivalstva zanje,
regija poskuša pritegniti delovno aktivno prebivalstvo iz drugih območij, torej gre za
emigracijsko regijo, ki jo glede na značilnosti lahko označimo tudi kot »delovno regijo«
(Pečar, 2003).
Preglednica 6: Kategorije teritorialnih enot glede na vrednost indeksa delovne migracije
Indeks delovne migracije
Delovne občine, regije:
Izrazito delovne
Zmerno delovne
Bivalne občine, regije:
Šibko bivalne
Zmerno bivalne
Pretežno bivalne
Izrazito bivalne
Vir: Delovne migracije …, 2015.
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V začetku 21. stoletja so bile za območje značilne delovne migracije znotraj regije in bližnjih
občin Šaleške doline (Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška), zaradi ekonomskega
vzgiba pa se je začela povečevati migracija v Osrednjeslovensko statistično regijo (Ljubljana).
Delež delovnih migrantov v druga območja je bil takrat razmeroma majhen, saj je Šaleška
dolina (predvsem Velenje) predstavljala gospodarsko in izobraževalno središče tega območja
in je bila zbirališče dnevnih migracijskih tokov bližnje okolice (Plut, Šterbenk, Kotnik, 2006).
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Postopoma se je indeks delovne migracije zniževal do leta 2007, vendar je bila Šaleška dolina
ves čas izrazito delovna teritorialna enota. Nato je opazno višanje indeksa delovne migracije,
ki je naraščal do leta 2009. Sledila je finančno-gospodarska kriza, ki je zmanjšala število
delovnih mest (zaprtje podjetij ter zmanjšan obseg dela in posledično odpuščanje) in indeks
delovne migracije se je začel zniževati. Od leta 2010 naprej je Šaleška dolina zmerno delovna
teritorialna enota. Dolina je eden izmed zaposlitvenih centrov Savinjske in Koroške
statistične regije. Večja industrijska podjetja, rudarstvo ter energetika zaposlujejo delovno
silo iz bližnje in daljne okolice, zato bi lahko rekli, da so generatorji dnevnega prometa
potnikov.
Slika 16: Indeks delovne migracije, Šaleška dolina, 2000–2015
130

Indeks delovne migracije

125
120
115
110
105
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vir: Statistični urad RS, 2016.

Znotraj preučevanega območja imamo izrazito razliko med občinama. Občina Velenje spada
med izrazito delovne občine – v letu 2015 je imela indeks delovne migracije 125. V občini
Šoštanj znaša indeks 64,5 in jo opredeljujemo kot zmerno bivalno občino. Velika delovna
migracija poteka znotraj regije – med občinama. V Šaleški dolini 74 % vseh delovno aktivnih
prebivalcev dela v občini Velenje oz. občini Šoštanj, preostali so zaposlitev našli izven doline.
Največ delovnih migrantov Šaleške doline se na delo vozi v občino Ljubljana (1.021), sledita
občini Celje (656) in Žalec (380). Večji del delovno aktivnih prebivalcev, ki so zaposleni izven
doline, ima svoja delovna mesta v bližnjih občinah v Savinjski in Koroški statistični regiji.
Znotraj Savinjske regije se delovno aktivni prebivalci Šaleške doline na delo vozijo v bližnjo
občino Šmartno ob Paki, v Zgornjo Savinjsko dolino (Nazarje, Mozirje), Spodnjo Savinjsko
dolino (Prebold, Polzela, Žalec), v občine Dobrna, Vojnik, Slovenske Konjice, Šentjur in
drugam. Na Koroško se zaposleni vozijo na delo predvsem v občini Slovenj Gradec in Mislinja.
Izven Savinjske in Koroške statistične regije si je več delovno aktivnih prebivalcev Šaleške
doline našlo službo v občinah Ljubljana, Maribor, Trzin, Novo mesto, Domžale (Statistični
urad RS, 2016).
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Slika 17: Število delovnih migrantov iz Šaleške doline v druge občine v Sloveniji, 2015
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5.3

Dostopnost

Promet je odvisen od povpraševanja – uporablja se le, kadar obstaja potreba po premikanju
in le-to narekujejo socialno-ekonomske zahteve uporabnikov. Človekova osnovna potreba po
premagovanju prostora in posledično uporaba prometne infrastrukture je odvisna od
potovanj, ki so povezana z delom, izobraževanjem, športom, zdravstvom idr. in jih ljudje
opravljajo z namenom, da izboljšajo svoje socialno in gospodarsko blaginjo (Arora, Tiwari,
2007).
Slika 18: Prometna infrastruktura v Šaleški dolini

Skozi Šaleško dolino vodita dve pomembni, medregionalni cestni povezavi. Najpomembnejša
in ob enem najbolj prometna cesta je tista, ki povezuje Arjo vas z Velenjem in naprej s
Koroško (Kotnik in sod., 2014). Glavna cesta I. reda Arja vas–Velenje–Slovenj Gradec–
Dravograd poteka od avtoceste A1 Koper–Šentilj in se nadaljuje z glavno cesto I. reda
Dravograd–mednarodni mejni prehod Vič v smeri Avstrije. Na večjem delu trase cesta nima
zadovoljivih tehničnih elementov in ne ustreza potrebam sodobnih daljinskih cest. Ima ozka
grla in nevarne odseke ter zaradi neustreznih tehničnih elementov na mnogih odsekih
omogoča le nizko potovalno hitrost (Izdelava prometnega …, 2008). Druga pomembna cestna
povezava Šaleške doline je osrednja povezava proti Zgornji Savinjski dolini (regionalna cesta
II. reda), ki vodi naprej čez Črnivec proti Kamniku in Ljubljani (Kotnik in sod., 2014).
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Do Velenja poteka enotirna regionalna železniška proga, ki Šaleško dolino povezuje s Celjem.
Železniški promet je pomemben predvsem z vidika prevoza tovora, saj del transporta v in iz
Gorenja poteka po železnici. Z vidika potniškega prometa gre zgolj za povezavo Šaleške
doline s Celjem, saj je Velenje končna postaja in se tu odvija predvsem lokalni potniški
promet (Kotnik in sod., 2014).
Preglednica 7: Povprečne dnevne prometne obremenitve na odsekih ceste Arja vas–
Velenje–Slovenj Gradec v letu 2005 in 2014
Odsek
Velenje–Črnova
Leto štetja
2005
2014
Motorji
63
120
Osebna vozila
14.084
14.302
Avtobusi
98
71
Lah. tov. <3,5t
876
1.156
Sr. tov. 3,5-7t
264
213
Tež. tov. nad 7t
476
521
Vsa vozila (PLDP)
16.061
16.383
Vir: Prometne obremenitve, 2016.

Zgornji Dolič–Velenje
2005
2014
5
82
7.038
7.179
66
63
503
643
129
126
488
439
8.228
8.532

Cesto Arja vas–Velenje je po podatkih iz leta 2014 v povprečju dnevno prevozilo 16.383 vozil.
Leta 2005 je bilo število nekoliko nižje – PLDP je bil 16.061. Največji del potovanj je bil
narejen z osebnimi vozili, ki jih je bilo 14.302, in v primerjavi z letom 2005 se je število
nekoliko povečalo. Višje je tudi število motorjev, medtem ko se je število avtobusov znižalo,
kar lahko povežemo z neuporabo javnega prometa ter večjo uporabo osebnih vozil za prevoz
na delo, izobraževanje in za osebne namene. Pri tovornih vozilih je bil način zbiranja
podatkov v preteklih letih spremenjen. Nekdanji kategoriji težkih tovornih vozil nad 7 ton in
tovornjakov s prikolico sta bili preoblikovani in kot dodatna skupina so bili zavedeni vlačilci,
ki so bili pri štetju leta 2005 pridruženi drugi kategoriji. Zaradi lažje primerjave smo v
raziskavi združili vse omenjene kategorije v eno – težka tovorna vozila nad 7 ton. Leta 2014
je v povprečju dnevno prevozilo cesto Arja vas–Velenje 1.890 tovornih vozil (lahka, srednja in
težka tovorna vozila). Če primerjavo podatke z letom 2005, ko je bilo 1.616 tovornih vozil,
lahko opazimo, da je prišlo do povečanega obsega tovornega prometa. Večji del povečanja je
v kategoriji lahkih tovornih vozil, število srednjih se je znižalo, težjih tovornih vozil pa je za 45
več.
Od leta 2000 do leta 2014 je promet na cesti Arja vas–Velenje narasel za skoraj 60 %, saj je
takrat povprečno na dan po njej vozilo okoli 10.700 vozil (Kotnik in sod., 2014).
Cesto Velenje–Zg. Dolič, ki vodi naprej proti Slovenj Gradcu in Avstriji, je leta 2014 prevozilo
8.532 vozil, v primerjavi z letom 2005 se je število povečalo za 304 vozila. Tudi na tem
odseku se je povečalo število motorjev ter zmanjšalo število avtobusov. Število tovornih vozil
se je v primerjavi z letom 2005 povečalo za 88 vozil – porast je pri številu lahkih tovornih
vozil, medtem ko se je število težjih tovornih vozil znižalo za 49.
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5.3.1 Potovalni časi
Ker je namen nove prometne povezave tudi izboljšanje kakovosti potovanja, skrajšanje
potovalnih časov ter povečanje prometne varnosti (Program priprave …, 2006), smo za
kazalnik izbrali potovalne čase. S kazalnikom smo želeli prikazati čas potovanja, ki ga
potrebujejo vozniki, da pridejo do izbranih točk. Izračuni časovne oddaljenosti so narejeni od
Avtobusne postaje Velenje ob predpostavki, da je cesta prazna. Potrebno je upoštevati, da je
iz vsake točke Šaleške doline potovalni čas drugačen in je izračunom potrebno prišteti se
dodatne minute.
Nova prometnica bo zagotovila prometno navezavo na obstoječi avtocestni križ Slovenije.
Izračunali smo, koliko časa danes potrebujejo vozniki, da pridejo do avtocestnega priključka
Žalec in se priključijo na obstoječo avtocesto. Ker je namen nove prometne povezave
ustrezna medsebojna povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega
pomena, smo izračunali tudi potovalne čase, ki jih vozniki potrebujejo, da iz Šaleške doline
prispejo do Celja (regionalnega središča Savinjske statistične regije), Ljubljane in Maribora.
Kot ciljno točko smo izbrali lokacijo glavne avtobusne postaje v Celju, Ljubljani in Mariboru.
Preglednica 8: Potovalni časi
Začetna točka

Ciljna točka

Potovalni čas

Šaleška dolina

Avtocesta (priključek Žalec)

15 min

Šaleška dolina

Celje

26 min

Šaleška dolina

Ljubljana

57 min

Šaleška dolina

Maribor

50 min

*Izračuni so narejeni od Avtobusne postaje Velenje do priključka Žalec oz. glavnih avtobusnih
postaj v Celju, Ljubljani in Mariboru ob predpostavki, da so ceste prazne.

Vir: Google Maps, 2016.
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6

DELFI METODA

Pri ocenjevanju vplivov nove prometnice na gospodarstvo in prebivalstvo smo uporabili Delfi
metodo. Ker je zelo težko oceniti, kakšen bo vpliv nove prometnice, smo želeli zbrati več
različnih mnenj in izpeljati smiselne teze. Delfi metodo smo uporabili, ker je primerna za
predvidevanje dolgoročnega razvoja, kjer so različna strokovna mnenja edini vir
razpoložljivih informacij.
Metoda Delfi pomaga pridobivati, uskladiti in poenotiti skupne ocene oz. mnenja na način,
da izpostavlja podobnosti in razlike med mnenji strokovnjakov v posameznih skupinah, ki
odgovarjajo na vprašanja vsak zase (Urbanc, Perko, Petek, 2008). Metoda nima točno
določene oblike, temveč obstaja več različic. Vsem je skupno, da gre za raziskavo z
vključenimi strokovnjaki v dveh ali več krogih, ki temeljijo na povratnih informacijah. V
drugem krogu metode in v vsakem izmed naslednjih sogovorniki odgovarjajo na podlagi
mnenj vseh udeleženih strokovnjakov (Cuhls, 2005). Metoda omogoča, da znotraj skupine
strokovnjakov steče način komuniciranja, ki dopušča oblikovanje in spreminjanje
individualnih odgovorov glede na skupinska mnenja. Izjemnost metode je v njeni
zanesljivosti, in to kljub raznolikosti mnenj ljudi ter brez neposrednega stika z izvedenci in
med njimi (Urbanc, Perko, Petek, 2008).
Metodo Delfi lahko opišemo kot močno strukturiran skupinski komunikacijski proces, pri
katerem je dosedanje negotovo in nepopolno znanje o problemu ocenjeno in preučeno na
podlagi mnenj strokovnjakov. Prisoten je vidik negotovosti, saj sogovorniki podajajo le
predvidevanja in ocene, kar je potrebno upoštevati tekom celotne raziskave (Häder, Häder,
1995; cv: Cuhls, 2005).
Pri Delfi metodi je bolj kot število sodelujočih pomemben njihov profil. V nasprotju s
statističnim vzorčenjem pri izbrani metodi ne potrebujemo slučajnega vzorca, temveč
strokovnjake z različnih področij, povezanih z raziskovalnim problemom (Urbanc, Perko,
Petek, 2008). Strokovnjaki so vključeni v raziskavo na podlagi njihovega znanja in izkušenj s
preučevano tematiko, skozi izvedene kroge metode pa imajo priložnost za pridobitev novih
informacij (Häder, Häder, 1995; cv: Cuhls, 2005).
Da bi čim bolj realno ocenili vplive nove prometnice, smo z Delfi metodo zbirali mnenja na
različnih ravneh. Naredili smo širok nabor sodelujočih tako iz lokalnega in regionalnega
prostora kot tudi širše (nacionalna raven). Vključeni so bili: lokalna uprava, območna
gospodarska združenja, nevladne organizacije, regionalne razvojne agencije, pripravljavci
strokovnih podlag, direktorat za regionalni razvoj in drugi. Gospodarski subjekti (podjetja,
samostojni podjetniki) niso bili vključeni v raziskavo zaradi izključitve mnenj, ki bi lahko bila
zelo pristranska, saj gospodarstvo teži k novi prometnici.
Strokovna literatura ni enotna glede optimalnega števila sogovornikov v Delfi raziskavi. V
kolikor gre za homogeno skupino sogovornikov, naj bi zadostovalo med 10 in 15 sodelujočih.
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Pri raziskavah, kjer je potrebno vključiti sogovornike iz različnih ozadij, naj bi bilo število višje.
Večina Delfi raziskav uporablja med 15 in 20 sogovornikov, vendar je glede na problematiko
število spremenljivo. Če je vzorec sogovornikov premajhen, obstaja možnost, da sodbe ne
bodo dovolj reprezentativne. V kolikor je število sogovornikov preveliko, se povečajo
potencialne slabosti metode, ki so povezane z nizko odzivnostjo ter dalj časa trajajočim
pridobivanjem in obdelavo rezultatov (Hsu, Sanford, 2007).
K sodelovanju je bilo povabljenih 28 potencialnih sogovornikov, ki so strokovnjaki vsak na
svojem področju. Povabilu se je odzvalo 13 sodelujočih, ki so navedeni v prilogi dela (Priloga
1).
Preglednica 9: Sodelujoči v Delfi metodi
Povabljeni k
sodelovanju

Sodelujoči v 1.
krogu

Sodelujoči v 2.
krogu

Lokalna uprava

5

2

2

Državne institucije, pristojne za
regionalni razvoj in
infrastrukturo

2

1

1

Regionalne razvojne agencije

4

3

3

Gospodarska združenja

2

2

1

Pripravljavci strokovnih podlag

5

2

1

Nevladne organizacije

5

2

2

Znanstveniki s področja
regionalnega razvoja in
prostorskega načrtovanja

3

0

0

Geografi iz lokalnega okolja

1

1

0

6.1

Prvi krog

Delfi metodologija se navadno prične s splošnim odprtim vprašalnikom, ki služi kot osnova za
pridobivanje vsebinskih podatkov (Hsu, Sanford, 2007). Navadno ima vprašalnik eno ali dve
odprti vprašanji, povezani z raziskovalnim problemom (Urbanc, Perko, Petek, 2008).
Strukturirani vprašalnik smo za potrebe naše raziskave nekoliko prilagodili. Načrtovana
razvojna os bo imela zelo širok vpliv na različne komponente regionalnega razvoja Šaleške
doline, zato smo želeli sogovornike predhodno usmeriti v želeno smer raziskave. Da bi se
izognili velikemu številu izpostavljenih vplivov in se osredotočili na prebivalstvo in
gospodarstvo, smo predhodno na podlagi preučevanja virov in literature izbrali 8 kazalnikov.
Hkrati smo s tem pospešili in poenostavili časovno izvedbo raziskave.
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S potencialnimi sogovorniki smo sodelovali preko elektronske pošte. Poslali smo jim
preglednico, ki je poleg naštetih kazalnikov vsebovala tudi grafične in tabelarične podatke za
boljšo predstavitev obstoječega stanja. Posredovali smo jim podatke za leto 2015 za
preučevano območje Šaleške doline, Slovenijo in Savinjsko statistično regijo. Želeli smo, da
sogovorniki esejsko izrazijo svoje mnenje o raziskovani tematiki na podlagi kazalnikov.
Pozvali smo jih, da lahko podajo predloge za morebitne nove kazalnike.
Prvotno smo jim dali na voljo teden dni časa, ker pa je bila odzivnost zelo slaba, smo
podaljšali rok oddaje še za teden dni. Od povabljenih 28 sogovornikov je v raziskavi svoje
mnenje podalo 13 oseb.

6.2

Drugi krog

Mnenja in odgovori, ki smo jih dobili v prvem krogu metode, so se med seboj razlikovali,
vendar so v večji meri vsi nakazovali v isto smer razvoja glede na izbrane kazalnike. Vsak
sogovornik je razmišljal s svoje perspektive in izpostavil vplive, ki so se mu zdeli najbolj
pomembni in relevantni.
Pridobljena mnenja so bila pri posameznih kazalnikih strnjena v ključne ugotovitve,
oblikovane v obliki tez, ki so jih sogovorniki ocenili po lestvici strinjanja. Teze smo izpeljali na
podlagi kvantifikacije odgovorov, vendar smo pri tem upoštevali tudi s strani sogovornikov
dodatno navedene dejavnike, ki bodo skupaj z novo prometnico vplivali na regionalni razvoj
Šaleške doline. Ker ne moremo natančno in konkretno oceniti, na kakšen način se bo odrazil
vpliv 3. razvojne osi, so bile teze postavljene nekoliko širše.
Predpostavka, da imajo udeleženci Delfi metode enakovredno znanje in izkušnje, je v
realnosti težko dosegljiva. Nekateri sogovorniki imajo lahko veliko bolj poglobljeno znanje o
določenih temah, medtem ko imajo drugi več znanja na drugem področju (Hsu, Sanford,
2007). Zato smo kot teze izpeljali tudi zanimive predvidene vplive, ki jih je izpostavilo manjše
število sodelujočih. Omenjen je bil vpliv na širše območje ob Šaleški dolini oz. na območja
vzdolž nove prometnice. Na podlagi mnenj in dodatne preučene literature so bile izpeljane
tudi teze, ki se nanašajo na širše območje in na podlagi katerih lahko ocenimo, če se bodo
regionalne razlike med Šaleško dolino in sosednjimi območji zmanjšale.
Namen drugega kroga Delfi metode je ugotavljanje področij konsenza ter področij razhajanj
mnenj sogovornikov. Za pridobitev skupne sodbe vseh sogovornikov so najprimernejše
statistične metode računanje srednjih vrednosti (povprečje, mediana, modus) ter računanje
stopnje razpršenosti odgovorov. Največkrat uporabljeni statistični metodi sta mediana in
modus, vendar v nekaterih primerih po mnenju strokovnjakov zadošča že povprečna
vrednost. Slabost le-te se izrazi predvsem pri študijah, kjer so uporabljene lestvice, ki ne
temeljijo na enakih intervalih (Hsu, Sanford, 2007). Za potrebe raziskave je bila uporabljena
statistična metoda mediana.
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Za ugotovitev (ne)strinjanja z izpeljanimi tezami in pridobitev kvantitativnih rezultatov je bila
uporabljena numerična Likertova lestvica ocenjevanja (Hsu, Sanford, 2007). V osnovi gre za
5-stopenjsko lestvico, ki je bila prilagojena dani situaciji in majhnemu številu sodelujočih. Da
bi se izognili neopredeljenim odgovorom ter dobili oprijemljive in kvalitetne rezultate, smo
uporabili 4-stopenjsko lestvico strinjanja. Izločili smo neopredeljeno sredino (se niti ne
strinjam, niti strinjam). Sodelujoči so svoje (ne)strinjanje z vsako izmed navedenih tez izrazili
z odgovori po sledeči lestvici:
1 – sploh se ne strinjam
2 – se ne strinjam
3 – se strinjam
4 – popolnoma se strinjam
Pri vsaki tezi so imeli sogovorniki možnost obrazložitve oziroma pojasnitve svoje odločitve.
Mnenje je bilo zaželeno predvsem pri tezah, s katerimi se sogovorniki niso strinjali, saj je bilo
to v veliko pomoč pri nadaljnji analizi odgovorov.
Obstajajo različna merila, ki opredeljujejo, kdaj je dosežen konsenz. Nekateri strokovnjaki
predlagajo, da je konsenz dosežen, ko vsaj 70 odstotkov sogovornikov v Delfi metodi
posamezno tezo oceni s stopnjo tri ali več na štiristopenjski Likertovi lestvici, pri čemer mora
tudi mediana znašati 3,25 (Green, 1982; cv: Hsu, Sanford, 2007). Omenjen kriterij je bil
uporabljen tudi v naši raziskavi. Ocenjevanje prihodnjega razvoja je zelo kompleksno ter
večplastno in temu primerno so bile oblikovane tudi postavljene teze. Ker na podlagi tega ni
bilo pričakovati popolnega soglasja, smo sprejeli odločitev, da bo za dosežen konsenz
zadostoval 70-odstotni delež odgovorov s stopnjo tri ali več ter mediana v višini 3.
Sogovornikom smo izpeljane teze posredovali preko elektronske pošte in jim za odgovore
dali na voljo 14 dni. V drugem krogu metode je sodelovalo 10 sogovornikov. Zaradi številčno
skopega odziva v drugem krogu metode in zaradi večinskega strinjanja pri omenjenih tezah
tretji krog metode ni bil izveden.
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6.3

Rezultati

V nadaljevanju so analizirani rezultati drugega kroga Delfi metode po posameznih kazalnikih
in izpeljanih tezah.
Slika 19: Rezultati tez – selitveno gibanje

Nova prometnica bo, ob upoštevanju preostalih
dejavnikov (gospodarska rast, nove zaposlitvene
možnosti, kvalitetno bivalno okolje), ohranila
poselitev v Šaleški dolini in preprečila odseljevanje.

6

Zaradi izboljšane infrastrukture se bo skrajšal
potovalni čas do bolj oddaljenih zaposlitvenih
centrov, kar bo vplivalo na manjše odseljevanje
delovno aktivnega prebivalstva z zaposlitvijo izven
Šaleške doline.

1

Izboljšana dostopnost bo vplivala na selitve
urbanega prebivalstva v okoliška podeželska
območja, saj bo pot do delovnih mest in storitev v
Šaleški dolini krajša.

1

Kraji v širši okolici Šaleške doline, ki so blizu nove
prometnice ter njenih vstopno-izstopnih postaj,
bodo postali bolj privlačni za priseljevanje.

1

Dolgoročno bo selitveno gibanje prebivalstva
povezano z razvojem novih zaposlitvenih možnosti,
ki bodo Šaleško dolino naredila bolj privlačno za
priseljevanje.

1

4

6

3

8

5

1

4

7

2
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sploh se ne strinjam
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popolnoma se strinjam

N=10

Pri kazalniku selitveno gibanje prebivalstva smo pri vseh izpeljanih tezah dosegli konsenz
med sogovorniki in jih potrdili – vsako posamezno tezo je vsaj 90 % sogovornikov ocenilo s
stopnjo tri ali več, prav tako mediana pri vseh tezah znaša 3.
Pri tezi »Nova prometnica bo, ob upoštevanju preostalih dejavnikov (gospodarska rast, nove
zaposlitvene možnosti, kvalitetno bivalno okolje), ohranila poselitev v Šaleški dolini in
preprečila odseljevanje« je bilo doseženo strinjanje med sogovorniki, saj nihče izmed
udeležencev ni izrazil nestrinjanja s tezo.
Pri tezi, ki se nanaša na zmanjšanje odseljevanja zaradi krajšega potovalnega časa do
zaposlitvenih centrov, je bil dosežen zmeren konsenz. Eden izmed sogovornikov se je le
delno strinjal s tezo in to obrazložil v komentarju: »Se strinjam glede poti proti Ljubljani, se
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ne strinjam glede poti proti Mariboru, ki ostaja nespremenjena, in poti proti Avstriji, ki je ena
izmed pomembnejših in še ni dorečena.«
Tezo »Izboljšana dostopnost bo vplivala na selitve urbanega prebivalstva v okoliška
podeželska območja, saj bo pot do delovnih mest in storitev v Šaleški dolini krajša« so
sodelujoči v večini ocenili z možnostjo »se strinjam«. Sogovornik je izpostavil pomemben
vidik, in sicer: »Poudarek je na ohranitvi podeželskega prebivalstva, manj na selitvi na
podeželje.«
Konsenz je bil dosežen tudi pri tezi, ki se je navezovala na širše območje ob Šaleški dolini.
Glede na primere, kjer je avtocesta že zgrajena, je bilo opazno priseljevanje na podeželska in
bolj ruralna območja, predvsem zaradi boljše kvalitete bivanja. Z izpeljano tezo se je strinjala
tudi večina sogovornikov. Že v prvem krogu metode so sogovorniki izpostavili, da je
»pričakovati prirast prebivalstva tudi v občinah, ki ležijo ob Šaleški dolini (npr. Šmartno ob
Paki, Braslovče)«.
Z zadnjo izpeljano tezo pri kazalniku selitveno gibanje »Dolgoročno bo selitveno gibanje
prebivalstva povezano z razvojem novih zaposlitvenih možnosti, ki bodo Šaleško dolino
naredila bolj privlačno za priseljevanje« se je strinjalo 9 od 10 udeležencev. Sogovornik, ki se
ni strinjal s tezo, je kot razlog navedel, »da so razdalje v Sloveniji tako majhne, da dnevna
migracija ne predstavlja večje ovire«.
Slika 20: Rezultati tez – izobrazba

Izobraženost prebivalstva Šaleške doline se bo v
prihodnosti izboljšala, vendar 3. razvojna os ne bo
imela vpliva nanjo.

2

Prebivalstvo Šaleške doline ima že danes dobro
dostopnost do izobraževalnih ustanov v lokalnem
okolju ter v večjih izobraževalnih središčih in s 3.
razvojno osjo se to ne bo bistveno spremenilo.

6

3

Na dolgi rok bodo v Šaleški dolini nastala delovna
mesta za višje izobražen kader, ki bodo preprečila
izseljevanje izobraženih v druge regije in v tujino
zaradi iskanja zaposlitve.
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V prvem krogu metode so bili odgovori glede vpliva nove prometnice na izobrazbo
prebivalstva Šaleške doline deljeni, vendar je večji del težil k temu, da prometnica kot takšna
ne bo vplivala na spremembe v izobrazbeni strukturi. V drugem krogu se je s tezo
»Izobraženost prebivalstva Šaleške doline se bo v prihodnosti izboljšala, vendar 3. razvojna
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os ne bo imela vpliva nanjo« strinjalo 80 % udeležencev, mediana je 3 – konsenz je bil
dosežen. Sogovornik, ki se s tezo ni strinjal, je izpostavil, da bo »3. razvojna os z večjo in
hitrejšo dostopnostjo do univerzitetnih centrov pozitivno vplivala na stopnjo izobraženosti
prebivalstva«.
70 % sogovornikov se je strinjalo s tezo o dobri dostopnosti do izobraževalnih središč, ki jo
ima prebivalstvo Šaleške doline že danes (kar so sodelujoči izpostavljali že v prvem krogu).
Kljub nestrinjanju 3 sogovornikov lahko potrdimo tezo, saj mediana znaša 3 in je s tem
dosežen konsenz.
S tezo glede dolgoročnega vpliva nove prometnice in nastanka delovnih mest za višje
izobražen kader se je strinjalo 80 odstotkov sogovornikov. Mediana je 3, kar pomeni dosežen
konsenz. Dva sogovornika sta tezo označila za nepravilno in razloge za nestrinjanje navedla v
komentarjih: »nastanek delovnih mest za višje izobražen kader je odvisen predvsem od
obstanka obstoječih zaposlovalcev« ter »izseljevanje izobraženega (sploh mladega) kadra
nima nobene veze s 3. razvojno osjo«. Eden izmed sodelujočih je mnenja, da je nastanek
delovnih mest za višje izobražen kader »odvisen od tega, katere primerjalne prednosti bo
regija izkoristila v prihodnje«.
Slika 21: Rezultati tez – število poslovnih subjektov
Neposredna povezanost s prometnim omrežjem
bo vplivala na konkurenčnost gospodarstva v
Šaleški dolini, kar bo priložnost za razvoj novih
poslovnih subjektov.
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3. razvojna os bo vplivala na nastanek in razvoj
manjših podjetij ter samostojnih podjetnikov.
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4

3. razvojna os bo v Šaleško dolino privabila
investicije.

4

7

Dolgoročno bo izboljšana prometna povezava
vplivala na razvoj poslovnih subjektov v primeru,
da bo ustrezno poskrbljeno tudi za podporno
okolje podjetništva (ugodni najem prostorov in
zemljišč, razvoj poslovnih con).

5

V naseljih v širši okolici Šaleške doline, ki ležijo ob
novi prometnici in so nanjo ustrezno priključeni, se
bo število poslovnih subjektov povečalo.
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popolnoma se strinjam

N=10

Že v prvem krogu so bili sogovorniki dokaj enotni glede vpliva nove prometnice na število
poslovnih subjektov. Večina jih je izpostavila součinkovanje številnih drugih dejavnikov, ki so
nujni za ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja – dejstvo je, da sama infrastruktura ne bo
povzročila porasta števila poslovnih subjektov. Pri vseh izpeljanih tezah je bil konsenz
dosežen – vsaj 80 % sodelujočih se je strinjalo s tezami, izpolnjen je bil tudi pogoj glede
mediane (3 ali več).
S tezo »Neposredna povezanost s prometnim omrežjem bo vplivala na konkurenčnost
gospodarstva v Šaleški dolini, kar bo priložnost za razvoj novih poslovnih subjektov« se je
strinjalo 90 % sodelujočih. Sogovornik, ki se ni strinjal, je svojo odločitev obrazložil s
komentarjem: »Na konkurenčnost gospodarstva vplivajo zlasti drugi dejavniki – npr. iz
Ljubljane v Valjevo so Gorenjevo proizvodnjo selili najbrž zaradi cenejše delovne sile, ne
zaradi boljše prometne povezanosti.«
Teza »3. razvojna os bo vplivala na nastanek in razvoj manjših podjetij ter samostojnih
podjetnikov« je, kljub dvema negativnima odgovoroma, dosegla strinjanje med udeleženci.
Rezultate pojasnjujejo tudi komentarji sogovornikov:
»Več posameznikov se bo odločalo za ustanovitev lastnega podjetja v Šaleški regiji.«
»S hitro cesto bi nove priložnosti dobila tako velika kot tudi mala podjetja in podjetniki.«
»Večji vpliv kot izgradnja hitre ceste ima verjetno obstoj sedeža večjih poslovnih subjektov.«
Vsi sogovorniki so se strinjali, da bo 3. razvojna os v Šaleško dolino privabila investicije,
vendar mediana ni presegla 3. Eden izmed sogovornikov je svojo odločitev za oceno 3 in ne 4
pojasnil s komentarjem: »Nova prometnica je nujni, ne pa tudi zadosten pogoj za
privabljanje investicij.« Izraženo je bilo tudi mnenje, da lahko pričakujemo investicije »bolj v
stanovanjske soseske, kot v poslovne prostore in tovarne«.
Teza »Dolgoročno bo izboljšana prometna povezava vplivala na razvoj poslovnih subjektov v
primeru, da bo ustrezno poskrbljeno tudi za podporno okolje podjetništva (ugodni najem
prostorov in zemljišč, razvoj poslovnih con)« je dosegla konsenz in strinjanje s strani vseh
udeležencev – mediana 3,5. Dodatni komentar: »Prilagoditev podpornega okolja je
izjemnega pomena – še pomembnejše od razvoja same osi.«
S širše zastavljeno tezo, da bodo z novo prometnico v podjetniškem smislu pridobila tudi
naselja v širši okolici Šaleške doline, ki bodo ustrezno priključena na hitro cesto, se je
strinjalo 90 % sodelujočih – mediana je 3, kar pomeni dosežen konsenz. Izpostavljeno je bilo,
»da je pričakovati povečevanje števila poslovnih subjektov tudi v delu Savinjske doline – npr.
občine Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki, Mozirje«.
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Slika 22: Rezultati tez – gospodarska struktura
Izboljšana prometna povezanost ne bo imela večjega
vpliva na razporeditev delovnih mest v posameznih
dejavnostih - še vedno bo prevladoval sekundarni
sektor dejavnosti (predelovalne dejavnosti,
rudarstvo, energetika).
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Ob gradnji nove prometnice se bo povečalo število
zaposlenih v gradbeni dejavnosti.
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3. razvojna os bo vplivala na večje število zaposlenih
v storitvenih dejavnostih.
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Vse tri izpeljane teze pri kazalniku gospodarske strukture so bile potrjene, saj je bil dosežen
konsenz – zadostno število sodelujočih se je strinjalo z njimi, tudi mediana je pri vseh 3.
V prvem krogu je več sogovornikov izpostavilo, da se gospodarska usmeritev območja ne bo
bistveno spremenila in bo še vedno prevladoval sekundarni sektor, ki že danes obsega več
kot polovico delovnih mest v Šaleški dolini. V drugem krogu metode je tezo s stopnjo 3 ali
več ocenilo 70 % udeležencev, zato lahko tezo označimo za pravilno. Tisti sogovorniki, ki se s
tezo niso strinjali, so v prejšnjem krogu izpostavili povečanje v storitvenih dejavnostih in
dejavnostih, povezanih s prometom.
Teza »Ob gradnji nove prometnice se bo povečalo število zaposlenih v gradbeni dejavnosti«
je kljub dvema negativnima odgovoroma dosegla strinjanje med udeleženci. Sogovornik, ki
se ni strinjal s tezo, je svojo odločitev pojasnil v komentarju: »Struktura zaposlenih v
gradbeni dejavnosti je jasna, odvisna prioritetno od cene delovne sile ter žal manj odvisna od
3. razvojne osi.« Pomisleke so imeli tudi drugi sodelujoči: »Večje število: da, vendar je
vprašanje, če v Šaleški dolini oz. če samo v Šaleški dolini. Drugo vprašanje je, koliko bi se
povečalo število zaposlenih, koliko pa število pogodbenih delavcev.«
Povečanje števila zaposlenih v storitvenih dejavnostih – s tezo se je strinjalo 90 %
sodelujočih, ki so že v prvem krogu metode navajali delovna mesta v turizmu, strokovnih in
znanstvenih dejavnostih, pri poslovanju z nepremičninami. Nestrinjanje s tezo je sogovornik
obrazložil: »Večje število zaposlenih v storitvenih dejavnostih je težko napovedati in ni zelo
verjetno. To bi bilo pričakovati, če bi v Šaleško dolino bolj kot doslej pričeli množično
prihajati ljudje po opravkih. To pomeni, da bi več storitvenih dejavnosti Šaleška dolina
prevzela od ostalih naselij in mest.«
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Slika 23: Rezultati tez – kvaliteta delovnih mest

3. razvojna os ne bo vplivala na kvaliteto delovnih
mest ter povprečno plačo.
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Dolgoročno bo nova prometnica vplivala na
nastanek podjetij z višjo dodano vrednostjo, v
katerih se bodo razvila tudi bolj kvalitetna in bolje
plačana delovna mesta.
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V prvem krogu metode so bila mnenja glede vpliva na kvaliteto delovnih mest ter s tem
povezano višino plač deljena, vendar je bil nekoliko večji odstotek tistih, ki so menili, da
bistvenega vpliva ne bo. V drugem krogu nismo dosegli strinjanja, saj je le 50 % udeležencev
ocenilo tezo s 3 ali več na lestvici strinjanja (mediana 2,5).
Rezultate pojasnjujejo komentarji:
»V kolikor smatramo, da bo postala Šaleška dolina privlačnejša za tuja vlaganja oziroma
prihod novih, kvalitetnih delodajalcev, lahko skladno s tem predvidevamo, da se bo izboljšala
tudi kvaliteta delovnih mest. V kolikor bo delovnih mest toliko, da bodo iskalci zaposlitve
imeli možnost izbire med delodajalci, bo to seveda pripomoglo k izboljšanju kvalitete
delovnih mest. Seveda moramo pri tem upoštevati vse ostale dejavnike, ki niso odvisni od
same dostopnosti doline.«
»Težko je predvideti, ali bi se povprečna mesečna plača ob izgradnji 3. razvojne osi dvignila,
morda na srednji in daljši rok.«
»Na dolgi rok bi se plače verjetno lahko še zvišale, seveda pa je to odvisno tako od
uspešnosti poslovanja trenutno obstoječih poslovnih subjektov kot od uspešnosti poslovanja
bodočih poslovnih subjektov in od vrste, kvalitete in stopnje dodane vrednosti in s tem cene
proizvodov oziroma storitev, ki jih bodo podjetja opravljala na tem območju.«
Pri tezi »Dolgoročno bo nova prometnica vplivala na nastanek podjetij z višjo dodano
vrednostjo, v katerih se bodo razvila tudi bolj kvalitetna in bolje plačana delovna mesta« je
bil dosežen konsenz – 70 % udeležencev se je strinjalo s tezo, mediana je 3. Dodatni
komentar sogovornika, ki je izrazil nestrinjanje: »Menim, da je za nastanek podjetij z višjo
dodano vrednostjo pomembnejši drugi pogoji kot malo bližja hitra cesta. Ti pogoji so v
grobem: privilegiran položaj (v kateri koli obliki), ki omogoča višjo ceno. Menim, da takih
pogojev izgradnja HC ne zagotavlja.«
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Slika 24: Rezultati tez – brezposelnost

Nova prometnica bo vplivala na nastanek novih
delovnih mest ter posledično zmanjšala število
brezposelnih.

1

Izboljšana infrastruktura bo skrajšala čas potovanj
in povečala obseg dnevnih migracij do bolj
oddaljenih delovnih mest, kar bo vplivalo na
zmanjšanje števila brezposelnih prebivalcev
Šaleške doline.
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V prvem krogu metode so sogovorniki stopnjo registrirane brezposelnosti v večini povezovali
z nastankom novih poslovnih subjektov. S tem so povezani tudi drugi pogoji, ki so potrebni
za ustvarjanje ugodnega podjetniškega okolja. V tem smislu se kazalnik brezposelnosti
močno povezuje s kazalnikom števila poslovnih subjektov. Zato odgovori v drugem krogu
niso presenetili – obe izpeljani tezi sta dosegli konsenz in vsaj 80-odstotno strinjanje,
izpolnjen je bil tudi pogoj glede mediane (pri obeh tezah je bila 3).
Sogovornik, ki se ni strinjal s tezo o vplivu nove prometnice na nastanek novih delovnih mest
ter posledično zmanjšanim številom brezposelnih, je svojo odločitev pojasnil s komentarjem:
»Menim, da na nastanek novih delovnih mest izgradnja HC ne vpliva, ker se pogoji v Šaleški
dolini za zaposlovalce ne bodo bistveno spremenili.«
Teza »Izboljšana infrastruktura bo skrajšala čas potovanj in povečala obseg dnevnih migracij
do bolj oddaljenih delovnih mest, kar bo vplivalo na zmanjšanje števila brezposelnih
prebivalcev Šaleške doline« je kljub dvema negativnima odgovoroma dosegla strinjanje med
udeleženci (mediana 3).
Komentarji sogovornikov:
»Pomembna bi lahko bila navezava na Novo mesto, kamor pot danes traja cca. 2 uri, po
izgradnji pa bi se čas prepolovil.«
»Menim, da Šaleška dolina sedaj ni tako slabo prometno povezana, da bi geografska in
časovna oddaljenost preprečevala brezposelnim zaposlitev.«
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Slika 25: Rezultati tez – delovne migracije

Nova prometnica bo povzročila več delovnih migracij
v Šaleško dolino in iz nje.
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3. razvojna os bo s krajšimi potovalnimi časi vplivala
na več delovne migracije v bolj oddaljene
zaposlitvene kraje.
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Nova prometnica bo izboljšala prometno varnost in
kvaliteto potovanj.
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Pri kazalniku delovne migracije je težko predvideti, kako se bo indeks številčno spremenil.
Sogovorniki so v prvem krogu metode izpostavljali tako možnost več delovne migracije v
Šaleško dolino, ki bi bila povezana z nastankom delovnih mest v dolini, kot tudi več delovne
migracije izven doline zaradi krajših potovalnih časov. Tudi v drugem krogu se je teza potrdila
– vsi udeleženci so se z njo strinjali, mediana znaša 3. Sogovornik je izpostavil: »S poudarkom
na dnevnih migracijah v smeri Ljubljane.«
S tezo »3. razvojna os bo s krajšimi potovalnimi časi vplivala na več delovne migracije v bolj
oddaljene zaposlitvene kraje« se je strinjalo 80 odstotkov udeležencev in tudi pri tej tezi je
mediana 3, kar pomeni, da je teza potrjena. Obrazložitev sogovornika glede nestrinjanja s
tezo: »Relativno skrajšanje potovalnega časa v bolj oddaljene kraje ne bo bistveno. Največje
relativno skrajšanje bo na relaciji Velenje–AC.«
Teza, da bo nova prometnica izboljšala prometno varnost in kvaliteto potovanj, je bila teza,
ki je dosegla najboljši konsenz v raziskavi – mediana je 4. Kar 80 % sogovornikov se je
popolnoma strinjalo z izpeljano tezo. Kot dodatno je bilo s strani enega izmed sodelujočih
izpostavljeno, da se bo kvaliteta potovanj izboljšala predvsem »v smeri Ljubljane«.
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Slika 26: Rezultati tez – potovalni časi
Dostopnost Šaleške doline se bo izboljšala, kar bo
vplivalo na večjo konkurenčnost gospodarstva in
možnosti za razvoj območja.
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Potovalni čas do Ljubljane se bo po predvideni trasi
3. razvojne osi skrajšal.
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Potovalni čas do Celja in Maribora bo po predvideni
trasi 3. razvojne osi ostal približno isti.

7

4

3. razvojna os bo prinesla boljšo povezanost Šaleške
doline s Koroško regijo in Republiko Avstrijo.
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Predvidena trasa prometnice ni v skladu s
policentrično zasnovo Slovenije in povečuje
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Pri kazalniku dostopnosti so tri izmed postavljenih tez dosegle konsenz in so bile potrjene,
dve tezi pa nista zadostili pogojem za dosežen konsenz.
Teza »Dostopnost Šaleške doline se bo izboljšala, kar bo vplivalo na večjo konkurenčnost
gospodarstva in možnosti za razvoj območja« je dosegla strinjanje med sogovorniki –
vrednost mediane je 4. Tudi teza, da se bo potovalni čas do Ljubljane po predvideni trasi 3.
razvojne osi skrajšal, je bila potrjena – mediana prav tako 4.
Pri potovalnem času do Celja in Maribora smo postavili tezo, da bo po predvideni trasi 3.
razvojne osi ostal približno isti. Pri tej tezi nismo dosegli konsenza, saj se 40 % sodelujočih z
njo ni strinjalo in so mnenja, da se bo potovalni čas tudi na tej relaciji izboljšal. Izpostavljeno
je bilo, da teza drži »če primerjamo normalne prometne razmere na obstoječi cesti«.
Teza »3. razvojna os bo prinesla boljšo povezanost Šaleške doline s Koroško regijo in
Republiko Avstrijo« je dosegla strinjanje in je bila potrjena – mediana 4. Dodatni komentar:
»Trditev drži, v kolikor se bodo pričakovanja uresničila, pri tem je potrebno poudariti, da gre
tu za preveliko časovno oddaljenost, da bi o tem v tem trenutku sploh lahko razpravljali,
predvsem pa je pomembna konkretna izbira trase od Velenja do Koroške regije in Republike
Avstrije.«
Pri tezi, da predvidena trasa prometnice ni v skladu s policentrično zasnovo Slovenije in
povečuje centraliziranost, so bila mnenja deljena in konsenz ni bil dosežen – polovica
udeležencev se s tezo ni strinjala in so jo ocenili s stopnjo 2. Tudi mediana ni zadostila
pogojem (vrednost 2,5).
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Dodatne obrazložitve sogovornikov:
»Ne bo imela vpliva na centraliziranost Slovenije.«
»Definitivno krepi območje celotne Savinjske regije in Šaleške doline. Je sicer bolj usmerjena
proti Ljubljani kot proti Mariboru, vendar hkrati dopušča možnost uporabe stare ceste, kar
pa je tudi pomembno dejstvo.«
»Predvidena trasa je odrezala področja v smeri Maribora ter izključila gospodarsko močni
občini Žalec ter Celje, kar z vidika malega gospodarstva ocenjujemo kot negativno.«
V preglednici 10 so zbrani rezultati vseh tez, ki so bile zastavljene tekom Delfi raziskave.
Izmed 28 v drugem krogu postavljenih tez, jih lahko z doseženim konsenzom potrdimo 25. S
potrjenimi tezami se je strinjalo vsaj 70 odstotkov sogovornikov, mediana je znašala 3 ali več.
Pri večjem delu potrjenih tez (20) je mediana znašala 3, pet tez pa je doseglo skoraj popolno
strinjanje med udeleženci (mediana 3,5 oz. 4).
Pri treh postavljenih tezah konsenz oz. strinjanje ni bilo doseženo. Teza o tem, da 3. razvojna
os ne bo vplivala na kvaliteto delovnih mest, ter teza o neskladnosti predvidene trase s
policentrično zasnovo Slovenije sta bili ovrženi – z njima se ni strinjalo zadostno število
udeležencev, tudi mediana ni bila ustrezna (2,5). Pri tezi »Potovalni čas do Celja in Maribora
bo po predvideni trasi 3. razvojne osi ostal približno isti« je mediana sicer zadostila pogojem,
vendar se je s tezo strinjalo manj kot 70 odstotkov sodelujočih.

TEZA
Nova prometnica bo, ob upoštevanju preostalih dejavnikov
(gospodarska rast, nove zaposlitvene možnosti, kvalitetno
bivalno okolje), ohranila poselitev v Šaleški dolini in preprečila
odseljevanje.
Zaradi izboljšane infrastrukture se bo skrajšal potovalni čas do
bolj oddaljenih zaposlitvenih centrov, kar bo vplivalo na manjše
odseljevanje delovno aktivnega prebivalstva z zaposlitvijo izven
Šaleške doline.
Izboljšana dostopnost bo vplivala na selitve urbanega
prebivalstva v okoliška podeželska območja, saj bo pot do
delovnih mest in storitev v Šaleški dolini krajša.
Kraji v širši okolici Šaleške doline, ki so blizu nove prometnice ter
njenih vstopno-izstopnih postaj, bodo postali bolj privlačni za
priseljevanje.
Dolgoročno bo selitveno gibanje prebivalstva povezano z
razvojem novih zaposlitvenih možnosti, ki bodo Šaleško dolino
naredila bolj privlačno za priseljevanje.

IZOBRAZBA

KAZALNIK

SELITVENO GIBANJE

Preglednica 10: Pregledni rezultati ocenjenih tez v Delfi metodi
MEDIANA

POTRDITEV

3

Teza JE
pravilna.

3

Teza JE
pravilna.

3

Teza JE
pravilna.

3

Teza JE
pravilna.

3

Teza JE
pravilna.

Izobraženost prebivalstva Šaleške doline se bo v prihodnosti
izboljšala, vendar 3. razvojna os ne bo imela vpliva nanjo.

3

Teza JE
pravilna.

Prebivalstvo Šaleške doline ima že danes dobro dostopnost do
izobraževalnih ustanov v lokalnem okolju ter v večjih
izobraževalnih središčih in s 3. razvojno osjo se to ne bo bistveno
spremenilo.

3

Teza JE
pravilna.

69

MEDIANA

POTRDITEV

Na dolgi rok bodo v Šaleški dolini nastala delovna mesta za višje
izobražen kader, ki bodo preprečila izseljevanje izobraženih v
druge regije in v tujino zaradi iskanja zaposlitve.

3

Teza JE
pravilna.

Neposredna povezanost s prometnim omrežjem bo vplivala na
konkurenčnost gospodarstva v Šaleški dolini, kar bo priložnost za
razvoj novih poslovnih subjektov.

3

Teza JE
pravilna.

3. razvojna os bo vplivala na nastanek in razvoj manjših podjetij
ter samostojnih podjetnikov.

3

Teza JE
pravilna.

3. razvojna os bo v Šaleško dolino privabila investicije.

3

Teza JE
pravilna.

3,5

Teza JE
pravilna.

3

Teza JE
pravilna.

3

Teza JE
pravilna.

Ob gradnji nove prometnice se bo povečalo število zaposlenih v
gradbeni dejavnosti.

3

Teza JE
pravilna.

3. razvojna os bo vplivala na večje število zaposlenih v
storitvenih dejavnostih.

3

Teza JE
pravilna.

3. razvojna os ne bo vplivala na kvaliteto delovnih mest ter
povprečno plačo.

2,5

Teza NI
pravilna.

Dolgoročno bo nova prometnica vplivala na nastanek podjetij z
višjo dodano vrednostjo, v katerih se bodo razvila tudi bolj
kvalitetna in bolje plačana delovna mesta.

3

Teza JE
pravilna.

BREZPOSELNOST

Nova prometnica bo vplivala na nastanek novih delovnih mest
ter posledično zmanjšala število brezposelnih.

3

Teza JE
pravilna.

Izboljšana infrastruktura bo skrajšala čas potovanj in povečala
obseg dnevnih migracij do bolj oddaljenih delovnih mest, kar bo
vplivalo na zmanjšanje števila brezposelnih prebivalcev Šaleške
doline.

3

Teza JE
pravilna.

DELOVNE MIGRACIJE

Nova prometnica bo povzročila več delovnih migracij v Šaleško
dolino in iz nje.

3

Teza JE
pravilna.

3. razvojna os bo s krajšimi potovalnimi časi vplivala na več
delovne migracije v bolj oddaljene zaposlitvene kraje.

3

Teza JE
pravilna.

Nova prometnica bo izboljšala prometno varnost in kvaliteto
potovanj.

4

Teza JE
pravilna.

GOSPODARSKA
STRUKTURA

ŠTEVILO POSLOVNIH SUBJEKTOV

TEZA

KVALITETA
DELOVNIH
MEST

KAZALNIK

Dolgoročno bo izboljšana prometna povezava vplivala na razvoj
poslovnih subjektov v primeru, da bo ustrezno poskrbljeno tudi
za podporno okolje podjetništva (ugodni najem prostorov in
zemljišč, razvoj poslovnih con).
V naseljih v širši okolici Šaleške doline, ki ležijo ob novi
prometnici in so nanjo ustrezno priključeni, se bo število
poslovnih subjektov povečalo.
Izboljšana prometna povezanost ne bo imela večjega vpliva na
razporeditev delovnih mest v posameznih dejavnostih - še vedno
bo prevladoval sekundarni sektor dejavnosti (predelovalne
dejavnosti, rudarstvo, energetika).
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POTOVALNI ČASI

KAZALNIK

TEZA

MEDIANA

POTRDITEV

Dostopnost Šaleške doline se bo izboljšala, kar bo vplivalo na
večjo konkurenčnost gospodarstva in možnosti za razvoj
območja.

4

Teza JE
pravilna.

Potovalni čas do Ljubljane se bo po predvideni trasi 3. razvojne
osi skrajšal.

4

Teza JE
pravilna.

Potovalni čas do Celja in Maribora bo po predvideni trasi 3.
razvojne osi ostal približno isti.

3
(ni 70 %
strinjanja)

Teza NI
pravilna.

3. razvojna os bo prinesla boljšo povezanost Šaleške doline s
Koroško regijo in Republiko Avstrijo.

4

Teza JE
pravilna.

Predvidena trasa prometnice ni v skladu s policentrično zasnovo
Slovenije in povečuje centraliziranost.

2,5

Teza NI
pravilna.
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7
OCENA VPLIVOV 3. RAZVOJNE OSI NA REGIONALNI RAZVOJ ŠALEŠKE
DOLINE
Ocenjevanje vpliva 3. razvojne osi je narejeno na podlagi strokovne literature, analize
dosedanjega regionalnega razvoja Šaleške doline in s pomočjo mnenj strokovnjakov, ki so
bila pridobljena z Delfi metodo. V prvem delu poglavja so opisani predvideni vplivi na izbrane
komponente regionalnega razvoja, ki jih predvideva literatura – izpostavljeni so sorodni
primeri izpeljanih infrastrukturnih projektov, pričakovani vplivi ter ugotovitve iz strokovnih
podlag načrtovane prometnice. V drugem delu poglavja so navedene ocene in ugotovitve po
posameznih področjih, ki smo jih nakazali z izborom kazalnikov. Izhajali smo iz obstoječega
regionalnega razvoja in ocenili kratkoročne in dolgoročne vplive nove prometnice.
Gradnjo avtoceste oz. hitre ceste skozi kraj večina vidi kot možnost nepredvidenega razvoja.
Znanstvenik Matej Ogrin meni, da jasne študije na podlagi analize stanja, ki bi pokazala, kako
se je kraj samo zaradi avtoceste razvil, še ni bilo. Če dve konkurenčni območji tekmujeta za
globalni trg, je načeloma uspešnejše tisto, ki je bolje prometno povezano. Vendar v Sloveniji
takih primerov nimamo, za primerjavo s tujino pa je dejavnikov preveč, da bi odločal samo
promet. Težko rečemo, da avtocesta prinaša nazadovanje, neposrednega gospodarskega
napredka pa tudi ne (Ogrin, 2010; cv: Jeriha, 2010). O vplivih že zgrajene avtoceste je bila
narejena študija za primer Vrhnike. Ugotovili so, da so vplivi zelo kompleksni in pogosto
posredni. Sprožajo namreč druge procese, ki pa so lahko pozitivni ali negativni. V
preučevanem primeru Vrhnike je avtocesta vplivala na rast števila prebivalcev v občini,
vendar pa to še zdaleč ni bil edini dejavnik, niti ne moremo trditi, da je bil med
najpomembnejšimi. Pozitivno je avtocesta vplivala na razvoj oskrbnih dejavnosti, ki so se
oblikovale skladno z vse večjimi potrebami naraščajočega prebivalstva, medtem ko je razvoj
industrije potekal dokaj neodvisno od avtoceste (Trček, 2008).
Posodabljanje obstoječe in razvoj nove infrastrukture v državi na splošno ustvarja boljše
pogoje za večjo stopnjo infrastrukturne opremljenosti in povezanosti Slovenije navzven s
sosednjimi državami in Evropsko unijo ter navznoter med slovenskimi mesti in njihovi
regionalnimi območji. Vendar nova infrastruktura sama po sebi ne bo pospešila
gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja države ter zmanjšala razvojnih razlik med
regionalnimi območji, če ne bo predstavljala sestavnega dela celovite (regionalne) razvojne
strategije (Gulič, 1998). Izgradnja avtocest, hitrih cest ter njihovih priključkov ni edini
dejavnik, ki vpliva na razvoj krajev na območju, je pa pomemben predvsem zaradi sprememb
rabe prostora ter dostopnosti širšega območja. To vpliva na privlačnost območja za lociranje
in razvoj različnih dejavnosti in poselitve (Bačnar, 2002).
Potrebno je upoštevati, da bo poleg razvojne osi na razvoj Šaleške doline vplivalo zelo veliko
različnih dejavnikov (gospodarsko stanje v Sloveniji in svetu, demografska gibanja idr.). Za
bolj natančno predvidevanje prihodnjega razvoja območja, bi bilo potrebno zelo obsežno in
poglobljeno raziskati preučeno tematiko.
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7.1

Demografski razvoj

Načrtovana prometnica je v prvi vrsti namenjena ljudem. Samo število prebivalstva je
dejavnik družbenoekonomskega razvoja, katerega posledica je rast blagovnega in osebnega
prometa. V prometno ekonomski študiji so na podlagi projekcije prebivalstva napovedali
demografski razvoj območja severnega dela 3. razvojne osi, ki je predvideval naraščanje
števila prebivalstva do leta 2014 in nato počasen upad do leta 2050 (Izdelava prometnega …,
2008). V Šaleški dolini število prebivalstva od začetka 21. stoletja stagnira oz. zelo počasi
upada. Indeks staranja se povečuje, prav tako se viša povprečna starost na območju. Glede
na obstoječe stanje ter napovedi v projekciji lahko ocenimo, da bo število prebivalstva še
naprej upadalo.
Po napovedih študije naj bi se v mestu Velenje število prebivalcev povečalo – iz 26.900 v letu
2002 na 27.950 v letu 2026 (Izdelava prometnega …, 2008). Toda število prebivalcev v samem
mestu Velenje v zadnjih letih počasi upada – po zadnjih podatkih (Statistični urad RS, 2016) v
mestu prebiva 25.019 ljudi – in ni pričakovati takšnega porasta do leta 2026.
Trendni scenarij prostorskega razvoja Šaleške doline do leta 2030, ki ga je v svojem
diplomskem delu zastavila Zabukovnikova, predvideva nadaljevanje trenutnih
prebivalstvenih, gospodarskih, strateških in prostorskih trendov. Število prebivalstva naj bi še
naprej stagniralo – povečal se bo delež starejših, medtem ko bo delež mladih ostal enak.
Naravni prirastek bo konstantno pozitiven, vendar zelo nizek – komajda bo zagotavljal
naravno reprodukcijo prebivalstva. Imigracijski tokovi se bodo zmanjšali, umiril se bo trend
pospešene suburbanizacije (Zabukovnik, 2013).
Izgradnja prometnega omrežja oziroma spremembe v prometni dostopnosti, ki ob tem
nastanejo, stimulativno vplivajo tudi na razvoj naselij v bližini ter na razvoj širšega prostora
oz. regije (Bačnar, 2002). Pri prostorskem razvoju Slovenije je viden vzorec pospešene
gradnje stanovanj, ki sledi vzorcu avtocestnega križa, po katerem je možna hitra in
učinkovita mobilnost do lokacij delovnih mest, izobraževanja ter oskrbe. Privlačnost
suburbanih naselij povečujejo visoke cene stanovanjskih nepremičnin v mestih, visoka
stopnja mobilnosti prebivalstva ter dobro razvejana cestna infrastruktura. Občine in naselja
ob avtocestnih oseh izkazujejo visok pozitiven saldo in relativno visok naravni prirastek
(Poročilo o prostorskem …, 2016).
Na podlagi analize krajev ob avtocestnih odsekih Ljubljana–Postojna in Celje–Slovenske
Konjice je bilo ugotovljeno, da je vpliv avtocestnih priključkov na poselitev najbolj odvisen od
oddaljenosti naselij od priključka in velikosti oziroma opremljenosti naselij. Izkazalo se je, da
so imeli največjo rast prebivalstva kraji, ki so bili od vstopno-izstopnih postaj oddaljeni do 5
km. Rezultati prikazujejo ugoden vpliv večje prometne povezanosti in dostopnosti na
privlačnost teh krajev. Vendar med tem, ko nekatera območja napredujejo, druga nazadujejo
– v krajih nad 5 km oddaljenosti se je število prebivalstva znižalo (Bačnar, 2002).
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7.2

Gospodarstvo

Avtoceste so bile v Evropi pomembne predvsem v času gospodarske rasti v 70. in 80. letih, ki
je temeljila na sekundarnih in terciarnih dejavnostih. Danes je situacija drugačna, saj številne
storitve niso vezane na promet, temveč na informacije. Glede na prostorski razvoj Slovenije
bi nam avtoceste v 70. in 80. letih avtoceste zelo koristile, saj je bila industrija razvita v skoraj
vsakem manjšem naselju. Kasneje tovarne niso propadle zaradi slabe prometne povezanosti,
temveč zaradi drugih stvari. Tudi danes imamo primere, ko je gospodarstvo dobro razvito
kljub ne najboljši prometni povezanost – dober primer je Idrija, kjer najdemo uspešni
podjetji Kolektor in Hidria. Na drugi strani je primer Pomurja, kjer so po izgradnji avtoceste
propadla največja podjetja (Ogrin, 2010; cv: Jeriha, 2010).
Kot najbolj odvisne dejavnosti od avtoceste oz. nove prometnice se navadno omenjajo
industrija, trgovina in storitve. Razvoj kmetijstva in rudarstva se skoraj ne spremeni, saj je
transport teh surovin in izdelkov navadno ni vezan na mednarodne prometne tokove
(Rephann, Isserman, 1994). Izboljšana prometna povezava olajša tok surovin, kapitala,
delovne sile, končnih izdelkov in potrošnikov. Predstavlja prednost za obstoječa podjetja,
predvsem izvozno usmerjena. Tovorni promet je namreč močno povezan s sektorsko
delitvijo dejavnosti in obsegom prodaje (Izdelava prometnega …, 2008). Kratkoročni učinki
izgradnje nove prometnice na lokalno oz. regijsko gospodarstvo naj bi se pokazali že med
samo izgradnjo - vključevanje lokalne delovne sile v gradbeni proces, sodelovanje lokalnih
podjetij, uporaba lokalne zaloge gradbenega materiala (Rephann, Isserman, 1994).
V prometno-ekonomski študiji (2008) so ocenili, da bo na območju celotnega severnega dela
3. razvojne osi upadala zaposlenost v kmetijstvu, rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in
oskrbi z elektriko. Rast zaposlenosti je pričakovati v tržnih storitvah, izobraževanju in
zdravstvu. Trendni scenarij razvoja Šaleške doline predvideva do leta 2030 nekoliko manjšo
prerazporeditev delovnih mest med gospodarskimi dejavnostmi, vendar še vedno največ
delovnih mest v predelovalni industriji. V primerjavi s slovenskimi razmerami bi tako veliko
delovnih mest še vedno bilo v rudarstvu in oskrbi z električno energijo. Število večjih
gospodarskih družb bo leta 2030 enako kot danes, število srednje velikih in majhnih
gospodarskih družb pa se bo nekoliko povečalo (Zabukovnik, 2013).
Čeprav se lahko območja, ki jih prečka daljinska cesta, razvijajo mnogo hitreje od ostalih, pa
nova prometnica pomembno vpliva tudi na okrepitev urbanih območij vzdolž nje. Vpliv na
ruralna območja se zmanjšuje z oddaljenostjo od nove prometnice (Rephann, Isserman,
1994). Z boljšo povezavo postanejo odročni kraji po eni strani bolj ekonomsko konkurenčni,
na drugi strani pa v bližini prometnih mrež nastanejo novi centri, zaradi katerih bolj odročni
kraji nazadujejo. Nazadovanje vmesnih območij lahko zaustavimo s povečevanjem števila
vstopno-izstopnih točk na prometni mreži in s povezovanjem ekonomskih aktivnosti, ki so
potencialno komplementarne. Z razvojem novih potencialov za lokalni razvoj, kot so nova
turistična območja, in s postavitvijo nove infrastrukture okoli prometne mreže omogočimo
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razvoj veliko širšemu območju (Prelovšek, 2007). Storitvene in oskrbne dejavnosti se iz
mestnih središč nemalokrat selijo na njihovo obrobje, pogosto v neposredno bližino
obvoznih cest in avtocestnih priključkov, saj gre za ekonomsko zanimive lokacije (Poročilo o
prostorskem …, 2016).

7.3

Dostopnost

Že strokovne podlage opisujejo problem obstoječe cestne infrastrukture, ki s slabo
prepustnostjo ovira normalen potek prometa ter posledično normalen razvoj naselij. Stanje
na državnem cestnem omrežju na območju načrtovane prometnice se slabša zaradi
premajhnih vlaganj v ohranjanje in obnovo državnih cest v zadnjih desetletjih. Kakovost in
obseg ponudbe infrastrukturnih storitev državnega cestnega omrežja ne ustrezata današnjim
potrebam, zato infrastruktura deluje kot omejitveni dejavnik v skladnem regionalnem
razvoju. Tudi prometna varnost na obstoječem državnem cestnem omrežju na območju 3.
razvojne osi je slaba, saj veliko odsekov glavnih in regionalnih cest poteka skozi naselja, kjer
sta prometna propustnost in varnost zmanjšani (Prikaz stanja …, 2013). Nova državna cesta
bo prispevala k razvoju regije, mest in naselij ob njej. V širšem območju Slovenije bo
izboljšala povezanost Koroške in Šaleške regije med seboj ter povezanost z Ljubljano kot
državnim središčem in Celjem kot središčem Savinjske regije (Obrazložitev …, 2013).
V strokovni literaturi je zapisano, da na cestnem omrežju na območju načrtovane 3. razvojne
osi postopno narašča povprečni letni dnevni promet s povprečno letno stopnjo 2,5–3 %
(Prikaz stanja …, 2013). S primerjavo PLDP na odsekih cest Arja vas–Velenje–Slovenj Gradec
med leti 2005 in 2014 smo prišli do ugotovitve, da se promet povečuje, vendar v manjšem
obsegu, kot je zapisano v strokovni literaturi.
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7.4

Glavne ugotovitve

V preglednici in spremnem besedilu so zbrane vse ugotovitve, ki smo jih dognali skozi
raziskavo magistrskega dela. Po preučevanih področjih oz. kazalnikih so prikazane ugotovitve
analize novejšega regionalnega razvoja ter ocena vplivov 3. razvojne osi na Šaleško dolino.
Preglednica 11: Ocena vplivov 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline
KAZALNIK

OBSTOJEČE STANJE

POTENCIALNI VPLIV 3. RAZVOJNE OSI

IZOBRAZBA

SELITVENO GIBANJE

PREBIVALSTVO
- Število prebivalcev v Šaleški dolini v Kratkoročni vpliv:
21. stoletju stagnira.
- Ohranitev poselitve na območju Šaleške
- Naravni prirast na 1000 prebivalcev
doline.
(2015): 1,3.
- Krajši potovalni čas do zaposlitvenih
- Indeks staranja: 104,1.
središč (tudi v Avstriji) – manjše
odseljevanje delovno aktivnih z
- Selitveno gibanje Šaleške doline v
zaposlitvijo izven Šaleške doline.
21. stoletju je bilo zelo razgibano,
- Nevarnost vpliva nove infrastrukture na
vendar je bil selitveni prirast v večini
zmanjšano
privlačnost
okolja
negativen.
(onesnaževanje, kakovost bivanja).
- Vmesni pozitiven selitveni prirast
lahko povežemo z obdobjem Dolgoročni vpliv:
gospodarskega razvoja in povečane
- Ugoden selitveni prirast.
potrebe po delovni sili.
- Šaleška dolina bo postala privlačnejša za
- Selitveni prirast na 1000 prebivalcev
priseljevanje zaradi novih zaposlitvenih
(2015):
možnosti.
Šaleška dolina: -1,4
- Selitve urbanega prebivalstva na
Slovenija: 0,2
podeželje zaradi boljše kakovosti okolja,
Savinjska stat. regija: 1,2.
nižjih cen zemljišč, razvoja naselij.
- Selitveno gibanje bo vplivalo na
izboljšane
demografske
kazalnike
(indeks staranja, naravni prirast).
- Izobrazbena struktura prebivalstva Kratkoročni vpliv:
Šaleške doline se v zadnjem obdobju
- 3. razvojna os ne bo imela
izboljšuje. Izboljšanje je pričakovati
neposrednega vpliva na izobraženost
tudi v prihodnosti.
prebivalstva.
- Delež prebivalstva (15let+) z višjo ali
- Varnost v prometu ter prihranek časa
visoko izobrazbo (2015):
potovanj do izobraževalnih središč za
Šaleška dolina: 18,1 %
dijake in študente.
Slovenija: 21,3 %
Savinjska stat. regija: 18,5 %.
Dolgoročni vpliv:
- Razvoj podjetij, ki bodo nudila delovna
- Zelo
dobro
razvit
sistem
mesta za višje in visoko izobražen kader
izobraževalnih institucij v lokalnem
– dvom, ali jih bodo zasedli lokalni
okolju Šaleške doline.
prebivalci.
- Dobra dostopnost do izobraževalnih
- Razvoj visokotehnoloških podjetij.
ustanov v večjih izobraževalnih
središčih.
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KAZALNIK

OBSTOJEČE STANJE

POTENCIALNI VPLIV 3. RAZVOJNE OSI

GOSPODARSKA STRUKTURA

POSLOVNI SUBJEKTI

GOSPODARSTVO
- Št. poslovnih subjektov v Šaleški Kratkoročni vpliv:
dolini se v zadnjih letih povečuje.
- Olajšan tok surovin, kapitala, delovne
- Gospodarstvo temelji na delovanju
sile, končnih izdelkov, potrošnikov.
velikih gospodarskih družb (Gorenje,
- Spodbujanje lokalnega gospodarstva.
Premogovnik Velenje, TEŠ).
- Priložnost za nastanek novih poslovnih
- Velike gosp. družbe zaposlujejo več
subjektov – pogoj ustrezno podporno
kot polovico zaposlenih v dolini.
okolje podjetništva (!).
- Št. poslovnih subjektov na 1000
- Več manjših podjetij in samostojnih
preb (2015):
podjetnikov.
Šaleška dolina: 68,4
- Navezanost
industrijskih
in
Slovenija: 97,9
gospodarskih
območij
na
novo
Savinjska stat. regija: 86,2.
prometnico.
- Nižji transportni stroški za izvozno
- Ostala večja podjetja: Plastika Skaza,
usmerjena podjetja.
Esotech, Fori, KP Velenje, Kmetijska
- Povezanost z mednarodnim prometnim
zadruga ŠD, Veplas, Turna, Firšt idr.
omrežjem in možnost dostopa do
- Selitve industrije v okolje, kjer so
širšega trga.
lokacijski dejavniki (delovna sila,
politika) ugodnejši.
Dolgoročni vpliv:
- Razvoj ugodnega podjetniškega okolja.
- Privlačnost območja za naložbe,
investicije.
- Z razvojem posl. subjektov je povezan
tudi nastanek novih delovnih mest.
- Priložnost za gospodarski razvoj naselij,
ki so vzdolž nove prometnice in so nanjo
ustrezno priključena.
- Nizek delež zaposlenih v primarnem Kratkoročni vpliv:
sektorju (1,8 %).
- Nova prometnica ne bo bistveno
- Prevladujejo sekundarne gospod.
spremenila obstoječe razporeditve
dejavnosti (predelovalna industrija,
delovnih mest po dejavnostih.
rudarstvo, energetika – 60 %
- Potencialni razvoj gradbeništva delovnih mest).
možnost vključevanja lokalnih podjetij
- Terciarni in kvartarni sektor
in delovne sile v gradbeni proces.
obsegata 38 % delovnih mest
- Povečanje
števila
zaposlenih
v
(trgovina, gostinstvo, izobraževanje,
prometnih dejavnostih (vzdrževanje
zdravstvo).
cest).
- Finančno-gospodarska
kriza
je Dolgoročni vpliv:
vplivala na vse dejavnosti, najbolj je
- Razvoj storitvenih dejavnosti.
nazadovalo gradbeništvo.
- Nastanek in razvoj logističnih centrov.
- Leta 2015 je bilo v Šaleški dolini na
- Priložnost za razvoj turizma.
voljo 77,5 % delovnih mest, ki so
obstajala pred krizo (l. 2008).
- Dolgoročno lahko pričakujemo upad
št. zaposlenih v rudarstvu neodvisno
od 3. razvojne osi.
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DELOVNE MIGRACIJE

BREZPOSELNOST

KVALITETA DELOVNIH MEST

KAZALNIK

OBSTOJEČE STANJE

POTENCIALNI VPLIV 3. RAZVOJNE OSI

- Povprečna mesečna plača v Šaleški Kratkoročni vpliv:
dolini od leta 2005 narašča.
- 3. razvojna os ne bo imela večjega
- Povprečna mesečna bruto plača
vpliva na kvaliteto delovnih mest v
(2015):
obstoječih podjetjih.
Občina Šoštanj: 1.660,68 €
Občina Velenje: 1.489,26 €
Dolgoročni vpliv:
Slovenija: 1.555,89 €
- Nastanek podjetij z višjo dodano
Savinjska stat. regija: 1.429,58 €.
vrednostjo, kjer se bodo razvila tudi bolj
kvalitetna in bolje plačana delovna
- Višina plače je povezana z
mesta.
gospodarsko strukturo delovnih
mest (Šoštanj – 18 % del. mest v
oskrbi z el. energijo, Velenje – 45 %
del. mest v predelovalnih dej.).
- Brezposelnost v Šaleški dolini je Kratkoročni vpliv:
najnižjo vrednost v 21. stoletju
- Sama prometnica ne bo vplivala na
dosegla leta 2008 – 7 %, nato pa
zmanjšanje brezposelnosti - pogoji za
zaradi finančno-gospodarske krize
zaposlovalce se ne bodo spremenili.
močno narasla (2011 – 14,3 %).
- Ohranitev obstoječih delovnih mest.
- V
zadnjih
letih
se
število
- Večji domet zaposlitvenih središč in
brezposelnih v dolini zmanjšuje,
krajši čas potovanj – vpliv na znižanje
vendar je stopnja še vedno visoka.
brezposelnosti.
- Stopnja registrirane brezposelnosti
(2015):
Dolgoročni vpliv:
Šaleška dolina: 13,2 %
- Odpiranje novih delovnih mest v
Slovenija: 12,3 %
obstoječih in novonastalih podjetjih ob
Savinjska stat. regija: 13,3 %.
ugodnem podjetniškem okolju in gosp.
razvoju Šaleške doline.
- Velika brezposelnost med ženskami
- Zaposlovanje v dejavnostih, povezanih s
(15,1 %) in mladimi (34 %).
prometom (logistika).
- Na začetku 21. stoletja je bila Šal. Kratkoročni vpliv:
dolina pomembno zaposlitveno
- Več delovnih migracij v Šaleško dolino in
središče. Postopoma se je indeks
iz nje.
delovne migracije zniževal in danes
- Izboljšana varnost in kvaliteta potovanj
znaša 112,4 (2015).
do delovnih mest.
- Izrazita dvojnost znotraj Šaleške
- Delovni migranti iz bližnje okolice se
doline: občina Velenje – izrazito
bodo še vedno posluževali obstoječih
delovna občina (125), občina Šoštanj
lokalnih cest (npr. Dolič, Dobrna).
– zmerno bivalna občina (64,5).
- Izboljšana povezanost s Koroško regijo.
- 74 % delovno aktivnega prebivalstva
je zaposlenih v Šaleški dolini.
Dolgoročni vpliv:
- Povečana
povprečna
oddaljenost
- Največ zaposlenih migrira v občine:
dnevnih migracij.
Ljubljana, Celje, Žalec, Sl. Gradec,
- Iskanje zaposlitve v tujini zaradi krajšega
Nazarje, Maribor, Prebold …
potovalnega časa.
- Večina migracij poteka v bližnje
občine v Savinjski in Koroški regiji, ki
so že danes dokaj dobro prometno
povezavo s Šal. dolino.
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POTOVALNI ČASI

DOSTOPNOST
- Šal. dolina predstavlja pomembno Kratkoročni vpliv:
povezavo med osrednjeslovenskimi
- Večja prometna obremenitev obstoječih
in severnimi pokrajinami.
cest v času gradnje.
- Skozi dolino vodita dve pomembni,
- Razbremenjene sedanje prometnice.
medregionalni cestni povezavi (Arja
- Odprava »ozkih grl«.
vas–Dravograd, povezava proti Zg.
- Razbremenjena cesta skozi Velenje.
Savinjski dolini).
- Krajši potovalni čas do obstoječe
- Železniška proga ni konkurenčna
avtoceste in Ljubljane.
(končna postaja v Velenju).
- Pri potovalnem času do Celja in
Maribora ne bo bistvene razlike.
- Potovalni časi*:
- Krajši potovalni čas do Koroške in
Šal. dolina – AC: 15 min
Avstrije.
Šal. dolina – Celje: 26 min
- Izboljšana prometna varnost.
Šal. dolina – Ljubljana: 57 min
- Izboljšana kakovost potovanj.
Šal. dolina – Maribor: 50 min.
Dolgoročni vpliv:
- Prometne
obremenitve
se
- Preusmeritev tranzitnega prometa na
povečujejo, vendar v manjšem
novo hitro cesto.
obsegu – primerjava med letoma
- Boljša povezanost z nacionalnim in
2005 in 2014 je prikazala porast
mednarodnim prometnim omrežjem.
osebnih in tovornih vozil.
- Umeščenost hitre ceste ni v skladu s
- Na odseku Velenje–Arja vas ni
policentričnim razvojem mest v
ustrezne vzporedne povezave, ki bi
Sloveniji.
prevzela promet v primeru zastojev.
- Nova prometnica ne bo neposredno
povezala dveh najpomembnejših središč
Savinjske regije – Celja in Velenja.
*Ob prazni cesti.

SELITVENO GIBANJE PREBIVALSTVA
Selitveno gibanje prebivalstva Šaleške doline v 21. stoletju je bilo zelo razgibano, vendar je
bil v večini selitveni prirast negativen. Neposreden vpliv nove infrastrukture na selitveno
gibanje prebivalstva v dolini težko ocenimo. Ljudje se selijo zaradi spleta različnih dejavnikov
in okoliščin – gospodarska razvitost območja, zaposlitev, dostopnost centralnih funkcij,
kakovost bivalnega okolja, osebni in drugi razlogi. Nova infrastruktura sama po sebi ne bo
imela vpliva na selitveno gibanje, vendar pa lahko ob upoštevanju drugih dejavnikov
(gospodarska rast, nove zaposlitvene možnosti, kvalitetno bivalno okolje) vpliva na ohranitev
poselitve v Šaleški dolini. Ker bo nova prometnica skrajšala potovalni čas do bolj oddaljenih
zaposlitvenih centrov, lahko podamo tudi oceno o manjšem odseljevanju delovno aktivnih iz
doline. Takšne rezultate so pokazali tudi rezultati Delfi metode.
Kljub temu da so rezultati Delfi metode potrdili tezo o večji privlačnosti Šaleške doline za
priseljevanje zaradi novih zaposlitvenih možnosti, je pomembno upoštevati tudi preostale
dejavnike. Nova cestna povezava pomeni tudi velik poseg v okolje in kulturno pokrajino, kar
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lahko vpliva na zmanjšano kakovost bivanja v neposredni bližini trase ter manjšo privlačnost
območja.
Ocenili smo, da bo izgradnja nove prometnice na kratek rok omejila odseljevanje iz Šaleške
doline, na dolgi rok pa celo vplivala na ugodno selitveno gibanje. To lahko posledično vpliva
tudi na izboljšane demografske kazalnike (višji naravni prirast, znižan indeks staranja), na kar
kaže tudi novejši demografski razvoj v slovenskih občinah – občine v bližini avtocest imajo
ugodnejša demografska gibanja.
Pričakovati je, da se bodo območja v okolici Šaleške doline in vzdolž nove prometnice ter
njenih vstopno-izstopnih postaj v prihodnosti razvijala in tudi podjetniško in prebivalstveno
napredovala. Ocenili smo, da bo to vplivalo na selitve urbanega prebivalstva v okoliške
pretežno ruralne občine ob Šaleški dolini – razlogi so boljša kvaliteta bivanja, bližina delovnih
mest in storitev, dobra prometna povezanost, nižje cene zemljišč.
IZOBRAZBA
Izobrazbena struktura prebivalstva, pomemben dejavnik za razvoj in gospodarsko rast, se v
Šaleški dolini izboljšuje in trend se bo nadaljeval tudi v prihodnje, vendar neodvisno od
izgradnje nove prometnice. Predvidevamo, da se bo zmanjšalo število prebivalcev z le
osnovnošolsko izobrazbo, predvsem zaradi dobro razvitega šolskega sistema in vedno
večjega pomena izobraževanja. Ocenjujemo, da 3. razvojna os ne bo imela vpliva na
izobraženost prebivalstva Šaleške doline.
Udeleženci v Delfi metodi so pri navedenem kazalniku izpostavili tudi dobro dostopnost do
izobraževalnih ustanov v lokalnem okolju in večjih izobraževalnih središčih, kamor migrirajo
dijaki ter študentje. Z novo prometnico lahko pričakujemo vpliv na prometno varnost
njihovih potovanj ter prihranek časa.
Ocenjujemo, da se bo vpliv 3. razvojne osi opazil šele na dolgi rok z razvojem podjetij, ki
bodo nudila delovna mesta visoko in višje izobraženi delovni sili. Pri tem se poraja vprašanje,
ali bodo ta delovna mesta zasedli delovno aktivni iz lokalnega okolja ali bodo to delovni
migranti iz drugih občin. Seveda je predpogoj za nastanek takšnih podjetij dobro
gospodarsko in podjetniško okolje v Šaleški dolini ter ustrezna razvojna politika.
ŠTEVILO POSLOVNIH SUBJEKTOV
Gospodarstvo Šaleške doline temelji na velikih gospodarskih sistemih – poslovnem sistemu
Gorenje, skupini Premogovnik Velenje in Termoelektrarni Šoštanj, ki zaposlujejo ne samo
velik del prebivalstva doline, temveč tudi številne delovno aktivne prebivalce iz sosednjih
regij.
Predvidevamo, da se bo neposredna povezanost s prometnim omrežjem odrazila na
konkurenčnosti gospodarstva v Šaleški dolini, kar bo priložnost za nastanek novih poslovnih
subjektov. Vendar sama cestna povezava k temu ne bo doprinesla, če ne bo ustrezno
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poskrbljeno tudi za podporno okolje podjetništva – ugodni najemi prostorov, zemljišč, razvoj
poslovnih con, zmanjšane administrativne ovire pri nastajanju in delovanju podjetij,
izboljšana zaposlitvena politika, finančne spodbude. Ocenjujemo, da se bo povečalo število
manjših podjetij in samostojnih podjetnikov, pri razvoju katerih je ugodno podjetniško okolje
še toliko bolj pomembno. Na konkurenčnost gospodarskega okolja poleg prometne
povezave vplivajo še številni drugi dejavniki – velik pomen ima tudi cenejša delovna sila, ki je
velikokrat razlog za selitev proizvodnje.
Priložnost predstavlja tudi povezanost z mednarodnim prometnim omrežjem – izboljšana
povezava je prednost za obstoječa in novonastala podjetja. Ocenjujemo, da bo 3. razvojna os
v Šaleško dolina privabila tudi investicije. Priložnost bi lahko predstavljale naložbe v obnovo
degradiranih industrijskih območij, ki bi na ta način dobila nov pomen (poslovne cone,
stanovanjski, športni objekti). V dolini je kar nekaj opuščenih industrijskih območij, ki so v
večini povezana z rudarstvom in pridobivanjem električne energije.
Pomembno je, da se na novo daljinsko cesto ustrezno naveže najpomembnejše nosilce
gospodarstva. Že v študiji variant je bila izpostavljena primerna umeščenost priključka, ki
dobro služi industrijskemu območju. Da bi tovorni promet, povezan z gospodarstvom Šaleške
doline, prestavili z lokalnih in regionalnih cest na hitro cesto, morajo biti priključki smiselno
načrtovani in omogočati čim bolj učinkovito navezavo. Najprimernejša varianta na odseku
preko Šaleške doline je varianta E2, ki s priključkom ob podjetju Gorenje primerno poveže
glavno industrijsko območje med Velenjem in Šoštanjem. Tudi preostale industrijske cone
bodo imele ugodno povezavo oz. navezovalno cesto (N1) na novo prometnico. Prav tako je
pomembno povezovanje večjih industrijsko in gospodarsko pomembnih območij na
regionalni ravni. S tega vidika je najprimernejša vzhodna trasa F6, ki poleg območja
proizvodnih dejavnosti v Velenju poveže tudi poslovno cono Arnovski gozd pri Žalcu in
regionalno središče Celje.
Priložnost za gospodarski razvoj bodo z novo prometnico dobila tudi naselja v širši okolici
Šaleške doline, ki bodo ustrezno priključena na novo prometnico. Občine vzdolž 3. razvojne
osi morajo potencial prepoznati in razviti ugodno poslovno okolje, ki bo privabilo investicije
in podjetja.
GOSPODARSKA STRUKTURA
Današnja gospodarska slika Šaleške doline je nadgradnja temeljev, ki so bili začrtani v
prejšnjem stoletju – prevladujejo sekundarne dejavnosti (predelovalne dejavnosti,
premogovništvo, energetika). Skozi raziskavo smo prišli do ugotovitve, da 3. razvojna os ne
bo bistveno spremenila razporeditve delovnih mest po dejavnostih v Šaleški dolini – še
vedno bo prevladovala predelovalna industrija. Na dolgi rok lahko pričakujemo upad števila
zaposlenih v rudarstvu, ki bo povezan z izčrpanimi zalogami lignita in neodvisen od 3.
razvojne osi.
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Ocenjujemo, da se bo povečalo število zaposlenih v storitvenih dejavnostih, vendar v
manjšem obsegu. Navezava na mednarodno prometno infrastrukturo ustvarja priložnost za
razvoj dejavnosti na področju prometa in spremljajočih logističnih storitev. Potencial za
gospodarski razvoj bo z novo prometnico imel tudi turizem, saj bo Šaleško dolino prečkalo
večje število tranzitnih gostov. Pomembno je, da hitra cesta čim manj posega na območja za
turizem, vendar izboljša njihovo dostopnost.
Zaradi gradnje nove prometnice lahko potencialni razvoj doživi gradbeni sektor. Vendar je v
realnosti najem izvajalcev in delovne sile odvisen od njihove cene, zato je težko predvideti, v
kolikšni meri se bodo v gradbeni proces vključevali lokalni akterji in domača delovna sila.
Sektor gradbeništva v Šaleški dolini je med finančno krizo močno nazadoval, mogoče je 3.
razvojna os priložnost, da si dejavnost »opomore«.
KVALITETA DELOVNIH MEST
Gospodarska struktura Šaleške doline se odraža tudi pri višini mesečnih dohodkov. V občini
Šoštanj so plače precej visoke zaradi delovnih mest v oskrbi z električno energijo, v občini
Velenje so nižje plače povezane z veliko zaposlenostjo v predelovalnih dejavnostih.
Ocenjujemo, da pri obstoječih delovnih mestih bistvenega vpliva 3. razvojne osi na višino
plač ni pričakovati. Na gibanje povprečne mesečne plače vpliva veliko različnih dejavnikov,
zato težko ocenimo vpliv nove prometnice. Če upoštevamo izhodišče, da bo nova prometna
povezava prinesla gospodarski razvoj in izboljšala konkurenčnost območja, bi to lahko bila
priložnost za razvoj podjetij z višjo dodano vrednostjo. Pričakovati je, da se bodo v teh
podjetjih odpirala delovna mesta za višje izobražen kader, kar se odraža tudi pri plačilu za
delo.
BREZPOSELNOST
Brezposelnost v Šaleški dolini je bila pred finančno-gospodarsko krizo precej nizka, nato pa je
močno narasla. Danes znaša stopnja registrirane brezposelnosti več kot 13 %, največ
brezposelnih je med ženskami in mladimi. Visoka brezposelnost se zaradi izgradnje same
prometnice ne bo izboljšala, saj se pogoji za zaposlovalce ne bodo spremenili. Na kratek rok
je pomembno, da 3. razvojna os vpliva na ohranitev obstoječih delovnih mest. Industrijska
podjetja napovedujejo selitev proizvodnje, v kolikor hitra cesta ne bo kmalu zgrajena, čeprav
se razlogi za selitev verjetno skrivajo drugje (cenejša delovna sila, politika v manj razvitih
državah …).
Ocenjujemo, da se bodo v povezavi z gospodarsko rastjo in ugodnim podjetniškim okoljem
začela odpirati nova delovna mesta v obstoječih in novonastalih podjetjih. Brezposelni
predstavljajo delovno silo, ki je pomemben lokacijski dejavnik in priložnost za nadaljnji razvoj
gospodarstva. Delovna mesta bodo začela nastajati v dejavnostih, povezanih s prometom
(logistični centri, vzdrževanje cest).
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Ker se bo zaradi hitre ceste in krajšega potovalnega časa povečal domet zaposlitvenih
središč, ki bodo dosegljiva v razmeroma kratkem času, ocenjujemo, da se bo tudi s tega
vidika brezposelnost prebivalstva Šaleške doline nekoliko znižala. Nova cesta bo
prebivalcem, ki bodo iskali zaposlitev v drugih krajih po Sloveniji in morebiti v Avstriji,
prihranila pot in čas. Sogovornik v Delfi metodi je izpostavil tudi pomembno navezavo na
Novo mesto, kjer se v zadnjem obdobju pojavlja potreba po delovni sili. Primerno umeščena
prometnica bi čas potovanja, ki danes traja približno 2 uri, prepolovila.
DELOVNE MIGRACIJE
Na prehodu tisočletja je bila Šaleška dolina gospodarsko in izobraževalno središče širšega
območja in zbirališče dnevnih migracijskih tokov. Nato se je indeks delovne migracije
postopoma zniževal, večji upad je prinesla finančno-gospodarska kriza. Danes dela v Šaleški
dolini 74 % vseh delovno aktivnih prebivalcev v občini Velenje oz. občini Šoštanj, preostali so
našli zaposlitev izven doline (Ljubljana, Celje, Žalec, Sl. Gradec, Nazarje). Večinoma gre za
občine, ki so že danes dokaj dobro prometno povezane s Šaleško dolino. Izjema so občine na
Koroškem, saj je regionalna cesta dotrajana in ne ustreza potrebam prometa.
Tretja razvojna os bo vplivala na večji obseg delovnih migracij iz Šaleške doline in obratno.
Ocenjujemo, da bo boljša dostopnost bistvenega pomena za delovno silo, ki iz Šaleške doline
migrira v bolj oddaljena zaposlitvena središča oz. iz bolj oddaljenih območij migrira na
delovna mesta v dolini. Nova prometnica bo skrajšala čas potovanj in poskrbela za večjo
varnost v prometu. Pričakujemo lahko, da se bodo povečale tudi oddaljenosti, na katerih
dnevno migrira delovna sila, kar se navezuje na ugotovitve pri kazalniku brezposelnosti.
Sklepamo, da se bodo delovni migranti iz bližnje okolice Šaleške doline še posluževali
obstoječih regionalnih cest, ki bodo razbremenjene tranzitnega prometa in bodo omogočale
normalno pretočnost prometa. Med gradnjo bodo obstoječe regionalne in občinske ceste
prometno bolj obremenjene, zato predvidevamo, da bo to povzročilo zgoščen promet ali
zastoje, kar bo podaljšalo čas vožnje do delovnega mesta.
POTOVALNI ČASI
Nedvomno se bo z novo infrastrukturo izboljšala dostopnost Šaleške doline, kar bo posredno
vplivalo na izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva ter priložnost za nadaljnji razvoj
območja. Potovalni čas do Ljubljane po načrtovani trasi preko Savinjske doline in priključkom
pri Šentrupertu se bo skrajšal, medtem ko bo čas potovanja do Maribora in Celja ostal
približno enak kot danes. Če primerjamo potovalni čas do regionalnega središča Celja po
obstoječem in načrtovanem cestnem omrežju, lahko ocenimo, da ne bo bistvene pridobitve
pri času potovanj; seveda če govorimo o ugodnih razmerah na obstoječi regionalni cesti. V
primeru morebitnih zastojev ali gneče na cesti bo potovalni čas do Celja po novi prometnici
krajši, saj obstoječa regionalna cesta nima ustrezne vzporedne povezave, ki bi v tem primeru
prevzela promet.
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Glede na potek trase ocenjujemo, da bodo vozniki z začetkom poti v Šaleški dolini in ciljem
potovanja v Celju oz. v vzhodnem delu Slovenije za pot še vedno uporabljali obstoječo
regionalno cesto Velenje–Arja vas. Glede na to, da bo hitra cesta prevzela tranzitni promet,
je pričakovati bolj tekoč promet po razbremenjeni obstoječi regionalni cesti in s tem tudi
krajši čas potovanj.
Potovalni čas se bo bistveno izboljšal v smeri Koroške in Avstrije. Predvsem bo to vplivalo na
tranzitni promet ter delovne migrante, ki prihajajo oz. se vozijo na delo na Koroško. Boljšo
povezanost z Avstrijo in Evropo lahko ocenimo kot strateško posledico izgradnje nove
prometnice.
V strokovnih podlagah načrtovane prometnice je zapisano, da bo nova prometna povezava v
Sloveniji podpirala razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij ter skladen razvoj
območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi (Študija variant …, 2008). Vendar
izbrana trasa prometnice preko Spodnje Savinjske doline (F2) ni v skladu s policentričnim
razvojem omrežja mest v Sloveniji. Če se ozremo na zasnovo policentričnega urbanega
sistema, zastavljeno v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004), bi se moralo mesto
Velenje navezovati na regionalno središče Celje in skupaj tvoriti širše mestno območje.
Načrtovani potek prometnice bo okrepil usmerjenost proti Ljubljani, v regionalnem smislu pa
ne bo neposredno povezal dveh najpomembnejših središč v Savinjski statistični regiji.
Strokovnjaki so pri področju navezovanja in povezovanja naselij v Razvojno urbanističnem
elaboratu (2008) izpostavili pomembno idejo delitve nekaterih funkcij med Celjem in
Velenjem, za kar je nujna boljša prometna povezanost. Kljub temu da je bil eden izmed
kriterijev »vzpostavljanje dobre povezave med naselji, predvsem v regionalnem merilu«, je
bila vzhodna varianta (F6) ocenjena slabše kot varianta preko Savinjske doline (F2), ki poveže
več manjših občinskih središč. Razlog za takšno oceno je lahko zaključenost preučevanega
odseka, ki se je končal pri obstoječi avtocesti in ni ovrednoten z vidika povezovanja z Žalcem
kot medobčinskim in Celjem kot regionalnim središčem.
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7.4.1 Pozitivni in negativni vplivi 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline
V spodnjem modelu (Slika 27) so zbrani ključni pozitivni in negativni vplivi nove prometnice
na regionalni razvoj Šaleške doline, ki smo jih dognali tekom izdelave magistrskega dela.
Vplivi so združeni v manjše število skupin in razvrščeni od leve proti desni glede na
pričakovano časovno komponento (kratkoročni, dolgoročni).
Slika 27: Model pozitivnih in negativnih vplivov 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške
doline
Kratkoročni vplivi
IZBOLJŠANA
INFRASTRUKTURA
(boljša povezanost,
dostopnost, kakovost in
varnost potovanj, krajši
potovalni časi, več
delovnih migracij)

Dolgoročni vplivi
POVEZANOST Z
NACIONALNIM IN
MEDN. AVTOCESTNIM
OMREŽJEM
(neposredna navezava gosp.
območij, povezanost s tujino)

IZBOLJŠANA
KONKURENČNOST

RAZVOJ UGODNEGA
PODJETNIŠKEGA OKOLJA

(dostopnost do širšega
trga, spodbujanje
lokalnega gospodarstva,
ohranitev obstoječih
delovnih mest)

(nastanek in razvoj podjetij,
gosp. con, logističnih centrov,
nova delovna mesta, razvoj
storitvenih dejavnosti, ugodna
demografska slika)

Pozitivni in negativni vplivi 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline

ZMANJŠANA KAKOVOST
BIVALNEGA OKOLJA
(prometni zastoji v času gradnje,
hrup, izpušni plini, onesnaževanje,
hitra cesta kot fizični poseg v prostor
- delitev homogenih območij, poseg
v območje rekreacije)

VPLIV NA OKOLJE
(sprememba pokrajine, vpliv na
naravno in kulturno dediščino,
izguba kmetijskih zemljišč,
zmanjševanje biotske
raznovrstnosti, zmanjšana poplavna
in erozijska varnost)

UMEŠČENOST PROMETNICE NI
V SKLADU S POLICENTRIČNO
ZASNOVO SLOVENIJE
(prometnica ne poveže Velenja in reg.
središča Celja, ni povezave dveh
pomembnih gospod. območij v regiji
(Velenje–Arnovski gozd pri Žalcu))

Avtorica: Ana Lubej, 2017.

Izboljšana infrastruktura je bistven pozitivni vpliv, ki ga bo prinesla nova razvojna os. S tem je
povezana varnost in kvaliteta potovanj, potovalni časi, navezava na nacionalno in
mednarodno prometno omrežje. Na daljši rok pa vse to vpliva na boljšo konkurenčnost
območja, razvoj gospodarstva, nastanek in razvoj podjetij, delovnih mest in ne nazadnje na
prebivalstvo Šaleške doline.
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Med negativni vplivi 3. razvojne osi so predvsem vplivi na okolje in zmanjšano privlačnost
območja, povezani s spremembo krajine, onesnaževanjem ter vplivi na naravno in kulturno
dediščino. Na dolgi rok lahko kot negativno opredelimo izbrano traso nove prometnice, ki ne
bo omogočila boljše prometne povezave med regionalnima središčema ter znotraj Savinjske
statistične regije. To bo vplivalo na slabše gospodarsko povezovanje Velenja in Celja in
posledično tudi na neskladen regionalni razvoj širšega območja.
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SKLEP

Tretja razvojna os je strukturni projekt, ki med seboj povezuje sekundarna središča Slovenije
in njihove razvojne potenciale ter jih hkrati pripenja na omrežje mednarodnih prometnih
povezav. V magistrskem delu smo podali oceno, na kakšen način bo nova prometna
povezava vplivala na demografski in gospodarski razvoj Šaleške doline. Izoblikovan je bil
nabor kazalnikov, na podlagi katerega smo vrednotili novejši regionalni razvoj Šaleške doline
ter ga uporabili za ocenjevanje vpliva 3. razvojne osi.
Nova prometnica bo vplivala na regionalni razvoj Šaleške doline, vendar je potrebno
upoštevati, da je to le eden izmed dejavnikov. Tretja razvojna os bo imela predvsem
posredne vplive, ki bodo predpogoj za ugoden gospodarski in demografski razvoj območja.
Nedvomno se bo z novo infrastrukturo izboljšala dostopnost doline, kar bo vplivalo na večjo
konkurenčnost gospodarstva ter priložnost za nadaljnji razvoj območja. Razvojna os pa ni
pomembna priložnost le za Šaleško dolino, temveč ima precej širši razvojni in prostorski
kontekst.
Pomembno je, da deležniki razvojno priložnost prepoznajo, izkoristijo in jo podprejo tudi z
razvojem povezanih politik in ukrepov. Na gospodarskem področju je dolgoročno pričakovati
porast poslovnih subjektov in delovnih mest, vendar je poleg infrastrukture potrebno
poskrbeti tudi za podporno okolje podjetništva – ugodni najemi prostorov, zemljišč, razvoj
poslovnih con, zmanjšane administrativne ovire pri nastajanju in delovanju podjetij,
izboljšana zaposlitvena politika, finančne spodbude. V kolikor bo zadoščeno tudi tem
pogojem, lahko pričakujemo gospodarsko rast, ki bo posledično vplivala tudi na zmanjšanje
brezposelnosti, privabljanje novih investicij, razvoj visokotehnoloških podjetij. Nova
prometnica ne bo bistveno spremenila obstoječe razporeditve delovnih mest po dejavnostih
v Šaleški dolini, pričakovati je porast v storitvenih dejavnostih.
Tudi vpliv prometnice na demografski razvoj Šaleške doline bo posreden, vendar se lahko
odrazi tako v pozitivnem kot negativnem smislu. Nova infrastruktura sama po sebi ne bo
imela vpliva, vendar pa lahko ob upoštevanju drugih dejavnikov, kot so gospodarska rast,
nove zaposlitvene možnosti in kvalitetno bivalno okolje, vpliva na ohranitev poselitve v
Šaleški dolini. Dolgoročno lahko dolina postane privlačna za priseljevanje. Gledano z drugega
vidika pa lahko velik poseg v okolje zmanjša kakovost bivanja in vpliva na selitve urbanega
prebivalstva v okoliške, pretežno ruralne občine ob Šaleški dolini, kjer so poleg bolj
kvalitetnega okolja tudi nižje cene zemljišč.
Vpliv nove prometnice se bo neposredno odrazil na izboljšanem cestnem omrežju, ki bo
skrajšal čas potovanj, izboljšal njihovo varnost in kvaliteto ter neposredno povezal Šaleško
dolino z nacionalnim in mednarodnim prometnim omrežjem. Po načrtovani trasi preko
Savinjske doline se bodo izboljšali potovalni časi do Ljubljane in v smeri Koroške oziroma
Avstrije, medtem ko bo čas potovanja do Maribora in Celja ostal približno enak kot danes.
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Kljub izhodišču v strokovnih podlagah načrtovane prometnice, da bo nova prometna
povezava podpirala razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij, izbrana trasa
prometnice preko Spodnje Savinjske doline ni v skladu z zasnovo policentričnega razvoja
mest v Sloveniji. Načrtovani potek prometnice bo okrepil usmerjenost proti Ljubljani, v
regionalnem smislu pa ne bo neposredno povezal dveh najpomembnejših središč in
gospodarskih območij v Savinjski regiji. To lahko dolgoročno opredelimo kot izgubljeno
razvojno priložnost za boljšo povezanost znotraj regije.
S pomočjo pridobljenih podatkov, analiz, ugotovitev ter mnenj strokovnjakov smo potrdili
obe zastavljeni hipotezi.
Prva hipoteza »Izgradnja 3. razvojne osi bo pozitivno vplivala na regionalni razvoj Šaleške
doline predvsem z izboljšano povezavo z mednarodnim prometnim omrežjem, ki bo
spodbudila gospodarstvo v Šaleški dolini in povečala njegovo konkurenčnost« je bila
potrjena. Nova prometnica sama po sebi ne bo imela večjega vpliva na izboljšanje
gospodarstva in njegove konkurenčnosti, bo pa predstavljala pomemben lokacijski dejavnik
za nadaljnji razvoj. Sočasno z izgradnjo hitre ceste pa je potrebno poskrbeti tudi za ostale
pomembne pogoje za razvoj gospodarstva - ugodno podjetniško okolje, ugodni najem
zemljišč in prostorov, boljša politika zaposlovanja, finančne spodbude, podporne institucije.
Druga hipoteza »3. razvojna os bo zmanjšala regionalne razvojne razlike med Šaleško dolino
in sosednjimi območji« je bila potrjena. Na podlagi gradiva, Delfi metode in raziskav, ki so
bile narejene za območja, kjer je bila avtocesta že zgrajena, smo prišli do ugotovitve, da se
razvijajo tudi občine in naselja ob poteku novih cestnih povezav ter v bližini priključkov. Z
bližino nove prometnice tudi podeželska ter manj razvita območja pridobijo pomemben
lokacijski dejavnik gospodarstva in postanejo območja priseljevanja prebivalstva. To
potrjujejo tudi obstoječi demografski kazalniki, saj občine ob obstoječem avtocestnem križu
izkazujejo visok pozitiven selitveni saldo ter relativno visok naravni prirast. Seveda sama
cestna povezava ni dovolj, temveč morajo biti izpolnjeni tudi ostali pogoji. V primerjavi z
večjimi naselji in središči imajo ta območja tudi številne prednosti (nižje cene zemljišč, boljša
kvaliteta bivanja).
Metodologija magistrske naloge se je izkazala za ustrezno in uporabno, vendar bi bilo
potrebno v primeru ponovne uporabe nabor kazalnikov preoblikovati in dopolniti. Kazalnika
izobrazbe in kvalitete delovnih mest se nista izkazala kot najprimernejša – ocenili smo, da se
vpliv 3. razvojne osi na njiju ne bo bistveno odrazil. Pri uporabi metodologije v nadaljnjih
podobnih raziskavah priporočamo poglobljeno predhodno analizo značilnosti območja, na
podlagi katere se naredi izbor kazalnikov. Slednji je namreč odvisen od prioritet in razvojnih
usmeritev območja, ki se med seboj razlikujejo. Na takšen način bodo tudi rezultati
metodologije boljši in uporabnejši.
Če primerjamo v raziskavi uporabljen metodološki pristop s tistim, ki je bil uporabljen v
strokovni literaturi študije variant, ga lahko z vidika preučevanega območja ocenimo kot
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veliko ustreznejšega. V naši raziskavi smo naredili korak dlje in se osredotočili na oceno
vplivov nove prometnice neposredno na regionalni razvoj Šaleške doline. Strokovna gradiva
so ocenjevala vsako posamezno varianto na podlagi splošnih, predhodno zastavljenih
kriterijev, medtem ko smo našo metodologijo prilagodili preučevanemu območju. Kot
metodološki problem pripravljene študije variant ocenjujemo precej obsežno območje
preučevanja. Na odseku se nahajajo različna območja z bistveno drugačnimi značilnostmi,
razvojnimi problemi in potenciali, ki jih ne moremo posploševati. Lahko bi rekli, da gre za
dvojnost preučevanega območja. Na eni strani je območje, ki je dokaj blizu obstoječi
avtocesti A1 Koper–Šentilj in že danes sorazmerno dobro razvito. Na drugi strani je Koroška,
obmejna regija, ki že danes zaostaja v razvoju ter se sooča z razvojnimi problemi. V
prihodnosti je potrebno zasnovati jasno metodološko ogrodje, ki bo omogočilo objektivno
vrednotenje različnih vidikov in prilagajanje metodologije konkretni situaciji. Potreben je
nabor kvalitativnih kriterijev oz. kazalnikov, ki ne bodo le številčno ocenjeni, temveč celostno
analizirani.
Razvojna vloga Šaleške doline se ne bo bistveno spremenila, saj že danes predstavlja
pomembno gospodarsko, zaposlitveno in prometno središče v širšem regionalnem prostoru.
Sama infrastruktura ne bo pospešila gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja
območja ter zmanjšala razvojnih razlik med regionalnimi območji, če ne bo predstavljala
sestavnega dela celovite regionalne razvojne strategije. Potrebno je celovito pristopiti k
uresničevanju skladnega regionalnega razvoja, ki temelji na veliko različnih komponentah.
Postavlja se vprašanje, ali bi za nadaljnji regionalni razvoj Šaleške doline zadostovala
posodobljena in razširjena obstoječa regionalna cesta Velenje–Arja vas. Če gledamo z vidika
Šaleške doline, ocenjujemo, da bi to verjetno zadostovalo trenutnim potrebam gospodarstva
in prebivalstva. Vendar če upoštevamo, da bo nova prometnica prevzela tranzitni promet ter
navezala Koroško regijo z obstoječim avtocestnim omrežjem, izgradnjo 3. razvojne osi
podpiramo.
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CONCLUSION

The third development axis is a structural project that interconnects Slovenia’s secondary
centres with their development potentials and at the same time, links them to the system of
international transport connections. In the master’s thesis, we provided an assessment of
the impact of the new transport connection on the demographic and economic development
of the Šalek Valley. We established a set of indicators, which was used to evaluate the recent
regional development of the Šalek Valley and to estimate the impact of the third
development axis.
The new traffic route will affect the regional development of the Šalek Valley, yet it must be
taken into account that it is only one of the factors. The third development axis will have
mostly indirect impact that will function as a prerequisite for a favourable economic and
demographic development of the area. New infrastructure will improve the access to the
valley, which will enhance the competitiveness of the economy and the opportunity for
further development of the area. The development axis is an important opportunity not only
for the Šalek Valley, but it also includes a much broader developmental and spatial context.
It is important for stakeholders to recognize the opportunity for development and support it
with policies and measures related to development. In the economic area, growth of
businesses and workplaces is expected in the long term, however, it is necessary to provide a
supporting business environment together with the infrastructure – favourable rental of
premises, lands, development of commercial areas, lower administrative barriers connected
to the creation of companies and their operation, an improved employment policy, financial
incentives. If these conditions are met, we can expect an economic growth that will
consequently help to reduce unemployment, attract new investments, and develop hightech companies. The new traffic route will not significantly change the existing formation of
workplaces with respect to different activities in the Šalek Valley; an increase in service
activities is expected.
The impact of the new traffic route on the demographic development of the Šalek Valley
will be indirect as well, yet it can be reflected in a negative or a positive way. New
infrastructure will in itself not have an impact, but it can affect the preservation of
settlements in the Šalek Valley, considering other factors such as economic growth, new
employment opportunities, and quality living environment. The valley can become more
attractive for immigration in the long term. On the other hand, a considerable activity
affecting the environment can reduce the quality of life and affect migrations of the urban
population in mostly rural municipalities surrounding the Šalek Valley, where the
environment quality is better and the land prices are lower.
The impact of the new traffic route will be reflected directly in an improved road network
that will shorten the time of travel, enhance its safety and quality, and establish a direct link
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between the Šalek Valley and the national and international transport network. The route
planned through the Savinja Valley will improve travel times to Ljubljana and to Koroška and
Austria, while travel times to Maribor and Celje will remain approximately the same as they
are today. Despite the starting point in the scientific bases of the planned traffic route,
which claims that the new transport link will support the development of the polycentric
network of cities and other settlements, the selected route through the Lower Savinja Valley
does not correspond to the scheme of the polycentric city development in Slovenia. The
planned course of the traffic route will reinforce the connection with Ljubljana, but in the
regional context, it will not connect the two most important centres and economic areas in
the Savinja Region. In the long term, this can be defined as a lost opportunity for developing
better connections within the region.
Both hypotheses were confirmed by the use of gathered data, analyses, findings, and
experts’ opinions.
The first hypothesis “The construction of the third development axis will have a positive
impact on the regional development of the Šalek Valley, mostly by improving the connection
with the international transport network, which will stimulate the economy in the Šalek
Valley and enhance its competitiveness” was confirmed. The new traffic route will not have
a significant impact on the improvement of the economy and its competitiveness in itself,
but it will constitute an important location factor for further development. Simultaneously
with the construction of an expressway, it is also necessary to comply with other important
requirements for the development of the economy – a favourable business environment,
favourable rental of lands and premises, a better employment policy, financial incentives,
supporting institutions.
The second hypothesis “The third development axis will reduce regional development
disparities between the Šalek Valley and the neighbouring areas” was confirmed. Based on
the materials gathered, the Delphi technique, and research made for the areas where the
motorway was already built, we discovered that new municipalities and settlements develop
along road links and near junctions. The proximity of the new traffic route enables even rural
and less developed areas to represent an important location factor of the economy and
become the immigration areas of the population. This is confirmed also by the existing
demographic indicators; the municipalities along the existing motorway network observe a
high-positive migration balance and a relatively high natural growth. However, a road link on
its own is not enough, other conditions must be met as well. In comparison with bigger
settlements and centres, these areas have several advantages (lower land prices, a better
quality of life).
The methodology of the master’s thesis proved to be adequate and useful, but the set of
indicators should be recast and complemented in the case of its reuse. The indicators of
education and the quality of workplaces were not the most appropriate – we estimated that
the impact of the third development axis will not be significant. When using methodology in
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further researches, we recommend a previous in-depth analysis of the area’s characteristics,
which serves as the basis for a set of indicators. A set of indicators depends on the area’s
priorities and development, which differ from each other. In this way, the results of the
methodology will be better and more useful.
Comparing the methodological approach used in our research with the one used in the
scientific literature of the variants’ study, we can designate it as more adequate from the
point of view of the investigated area. We went a step further in our research and focused
on the evaluation of the direct impact of the new traffic route on the regional development
of the Šalek Valley. Scientific literature reviewed each separate variant on the basis of
general, previously established criteria, while we adapted our methodology to the
investigated area. As the methodological problem of the prepared study of variants, we
evaluate a quite broad area of study. The section contains different areas with
fundamentally different characteristics, development problems and potentials which cannot
be generalised. This could be treated as the duality of the investigated area. On one side is
the area that is quite close to the existing A1 motorway Koper–Šentilj and is today fairly well
developed; on the other side is Koroška, a border region that is already lagging in
development and is facing development problems. A clear methodological framework must
be devised in the future to render possible objective evaluation of various aspects and the
adaptation of methodology to a concrete situation. A set of qualitative criteria or indicators
that will not only be evaluated quantitatively but also analysed comprehensively is needed.
The development role of the Šalek Valley will not significantly change since it already
presents an important economic, employment, and traffic centre in the broader regional
area. The infrastructure will not accelerate the area’s economic, social, and spatial
development and reduce development disparities between regions if it does not function as
an integral part of a comprehensive regional development strategy. An integrated approach
is necessary for the realisation of consistent regional development that is based on a variety
of components. It could be questioned whether the existing regional road Velenje–Arja Vas,
if it were improved and widened, would suffice for the further regional development of the
Šalek Valley. From the point of view of the Šalek Valley, we could estimate that it would
probably be sufficient for the current needs of the economy and the population. However,
considering that the new traffic route will take over the transit transport and link the
Koroška Region to the existing motorway network, we support the construction of the third
development axis.
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Priloga 2: Metodološki listi
1. Selitveno gibanje
Kazalnik
Izračun vrednosti
Opis
Merska enota
Leto
Raven prikaza

Vir podatkov

Opombe

Selitveno gibanje
Skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev
Selitveni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med selitvenim prirastom v
koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem
območju, pomnoženo s 1000 (Naravno in selitveno gibanje prebivalstva –
metodološka pojasnila, 2011).
Število
2000–2015
Občina, regija, Slovenija
Selitveno gibanje prebivalstva, občine, Slovenija, letno, Statistični urad RS;
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine,
Slovenija, polletno, Statistični urad RS;
Selitveno gibanje prebivalstva, statistične regije, Slovenija, letno, Statistični urad
RS.
Podatki za občini Velenje in Šoštanj so bili združeni (Šaleška dolina).

2. Izobrazba
Kazalnik
Izračun vrednosti
Opis
Merska enota
Leto
Raven prikaza
Vir podatkov
Opombe

Izobrazba
Delež prebivalstva, starega 15 ali več let, z višjo ali visoko izobrazbo
Kazalnik prikazuje delež prebivalstva, starega 15 ali več let, z višjo ali visoko
izobrazbo glede na celotno število prebivalcev, starih 15 ali več let.
Odstotek (%)
2011–2015
Občina, regija, Slovenija
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, naselja, Slovenija, letno,
Statistični urad RS;
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in izobrazbi,
statistične regije, Slovenija, letno, Statistični urad RS.
Podatki za občini Velenje in Šoštanj so bili združeni (Šaleška dolina).

3. Število poslovnih subjektov
Kazalnik
Izračun vrednosti

Opis

Merska enota
Leto
Raven prikaza

Število poslovnih subjektov
Število poslovnih subjektov na 1000 prebivalcev
Kazalec prikazuje število poslovnih subjektov (na 1000 preb.), ki opravljajo na
AJPES-u registrirane dejavnosti ali s predpisom oz. aktom o ustanovitvi določene
dejavnosti. Poslovni subjekti obsegajo gospodarske družbe in zadruge,
samostojne podjetnike posameznike, pravne osebe javnega prava, nepridobitne
organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva in druge fizične osebe, ki
opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti (Poslovni
register Slovenije, 2016).
Število
2008–2015
Občina, regija, Slovenija
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Vir podatkov

Opombe

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah,
stanje na zadnji dan četrtletja, AJPES;
Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija,
polletno, Statistični urad RS;
Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po statističnih regijah in po
skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja, AJPES;
Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije,
Slovenija, polletno, Statistični urad RS.
Podatki za občini Velenje in Šoštanj so bili združeni (Šaleška dolina). Nanašajo se
na dan 31.12.

4. Gospodarska struktura
Kazalnik
Izračun vrednosti

Opis

Merska enota
Leto
Raven prikaza
Vir podatkov
Opombe

Gospodarska struktura
Delež delovno aktivnega prebivalstva po dejavnosti (SKD) po občini delovnega
mesta
Odstotni deleži delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih, ki so opredeljene
v Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008) glede na celotno število zaposlenih
po občini delovnega mesta. V grafični prikaz in analizo gospodarske strukture ni
bila vključena kategorija T - Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem, proizvodnja za lastno rabo, kjer je bil delež zanemarljiv (0,03).
Odstotek (%)
2015
Občina
Statistični urad RS
Podatki za občini Velenje in Šoštanj so bili združeni (Šaleška dolina).

5. Kvaliteta delovnih mest
Kazalnik
Izračun vrednosti

Opis

Merska enota
Leto
Raven prikaza
Vir podatkov

Kvaliteta delovnih mest
Povprečna mesečna bruto plača
Bruto plača je plača, izplačana zaposlenim za delo v polnem delovnem času ali
delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter
nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca. Povprečna mesečna plača je
povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri
pravni osebi (Mesečno poročilo o izplačanih plačah …, 2016).
Evro (€)
2005–2015
Občina, regija, Slovenija
Povprečne mesečne plače po občinah, Slovenija, letno; Statistični urad RS;
Povprečne mesečne plače po statističnih regijah, Slovenija, letno; Statistični
urad RS.

Opombe
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6. Brezposelnost
Kazalnik
Izračun vrednosti
Opis
Merska enota
Leto
Raven prikaza

Vir podatkov

Opombe

Brezposelnost
Stopnja registrirane brezposelnosti
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih
oseb med registriranim aktivnim prebivalstvom (registrirani delovno aktivni in
registrirani brezposelni) (Pečar, Kavaš, 2006).
Odstotek (%)
2005–2015
Občina, regija, Slovenija
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnja
registrirane brezposelnosti po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, letno,
Statistični urad RS.
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnja
registrirane brezposelnosti po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno,
Statistični urad RS.
Podatki za občini Velenje in Šoštanj so bili združeni (Šaleška dolina).

7. Delovne migracije
Kazalnik
Izračun vrednosti
Opis
Merska enota
Leto
Raven prikaza
Vir podatkov
Opombe

Delovne migracije
Indeks delovne migracije
Indeks delovne migracije (IDM) je razmerje med številom delovno aktivnih
prebivalcev (brez kmetov) v določeni občini delovnega mesta in številom
delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča
pomnoženo s 100 (Delovne migracije – metodološka pojasnila, 2015).
/
2000–2015
Občina
Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov), medobčinski delovni migranti ter
indeks delovne migracije po spolu, občine, Slovenija, letno, Statistični urad RS.
Podatki za občini Velenje in Šoštanj so bili združeni (Šaleška dolina).

8. Potovalni časi
Kazalnik
Izračun vrednosti
Opis
Merska enota
Leto
Raven prikaza
Vir podatkov
Opombe

Potovalni časi
Potovalni čas
Časovni izračuni so narejeni od Avtobusne postaje Velenje do priključka Žalec
oz. glavnih avtobusnih postaj v Celju, Ljubljani in Mariboru ob predpostavki, da
so ceste prazne.
Minuta
2016
/
Google Maps
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Priloga 3: Uporabljeni podatki pri sistemu kazalnikov
0. Število prebivalcev (podatki uporabljeni za standardizacijo izbranih podatkov)

Šoštanj
Velenje
Šaleška
dolina
Slovenija
Savinjska
st. regija

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Število prebivalcev
2006
2007
2008
2009

8.222

8.252

8.377

8.366

8.397

8.421

8.512

8.606

8.416

8.518

8.709

8.744

8.758

8.807

8.767

8.715

34.142

33.998

33.926

33.828

33.686

33.668

33.857

34.033

33.240

33.309

33.053

32.834

32.862

33.034

32.868

32.736

42.364

42.250

42.303

42.194

42.083

42.089

42.369

42.639

41.656

41.827

41.762

41.578

41.620

41.841

41.635

41.451

1.990.272

1.992.035 1.995.718 1.996.773 1.997.004 2.001.114 2.008.516 2.019.406 2.022.629 2.042.335 2.049.261 2.052.496 2.056.262 2.059.114 2.061.623 2.063.077

2010

2011

2012

2013

2014

2015

256.834 256.976 257.629 257.402 257.105 257.525 258.684 260.121 258.201 259.741 260.039 260.093 260.545 260.479 259.935 254.237

*Stanje na dan 1.7.
Vir: Statistični urad RS, 2016.

1. Selitveno gibanje

Šoštanj
Velenje
Šaleška dolina

2000
31
-126
-95

2001
12
-213
-201

2002
48
-284
-236

2003
18
-79
-61

2004
-6
-258
-264

2005
41
-32
9

Skupni selitveni prirast
2006 2007 2008 2009
55
84
88
113
-13
359
-21
-442
42
443
67
-329

2010
79
-471
-392

2011
98
-104
-6

2012
-39
-97
-136

2013
61
-64
-3

2014
-90
-318
-408

2015
-6
-52
-58

Skupni selitveni prirast na 1000 preb.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,2
1,0
10,4
1,6
-7,9
-9,4
3,2
3,1
7,1
9,2
5,6
-0,3
3,2
3,7
8,5
5,6
0,8
-2,8

2011
-0,1
1
0,5

2012
-3,3
0,3
-0,9

2013
-0,1
0,2
-2,2

2014
-9,8
-0,2
-1,8

2015
-1,4
0,2
1,2

Vir: Statistični urad RS, 2016.

Šaleška dolina
Slovenija
Savinjska st. regija

2000
-2,2
1,3
0,8

2001
-4,8
1,5
1,1

2002
-5,6
0,9
1,2

2003
-1,4
1,7
1,4

2004
-6,3
1
0,2

Vir: Statistični urad RS, 2016.
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2. Izobrazba

Šoštanj
Velenje
Šaleška
dolina
Slovenija
Savinjska
st. regija

Izobrazba
- skupaj
7.377
2.8287

2011
Višješolska,
visokošolska
861
4.342

Prebivalstvo po izobrazbi (staro 15 ali več let)
2012
2013
2014
Izobrazba Višješolska, Izobrazba Višješolska, Izobrazba Višješolska,
- skupaj
visokošolska
- skupaj
visokošolska
- skupaj
visokošolska
7.464
962
7.407
1.010
7.452
1.075
28.266
4.700
28.225
4.813
28.214
5.095

Izobrazba
- skupaj
7.401
27.910

2015
Višješolska,
visokošolska
1.132
5.273

35.664

5.203

35.730

5.662

35.632

5.823

35.666

6.170

35.311

6.405

1.759.336

307.669

1.761.347

331.398

1.760.726

341.912

1.760.032

361.637

1.758.564

374.941

222.197

33.047

222.212

35.872

221.770

36.931

221.154

39.148

215.835

39.884

Vir: Statistični urad RS, 2016.

Šaleška dolina
Slovenija
Savinjska st. regija

Delež prebivalstva, starega 15 ali več let z višjo ali visoko izobrazbo (%)
2011
2012
2013
2014
2015
14,6
15,8
16,3
17,3
18,1
17,5
18,8
19,4
20,5
21,3
14,9
16,1
16,7
17,7
18,5

Vir: Statistični urad RS, 2016.

3. Število poslovnih subjektov

Šoštanj
Velenje
Šaleška dolina
Slovenija
Savinjska st. regija

2008
519
2.066
2.585
171.126
18.903

2009
521
2.106
2.627
177.281
19.436

Število poslovnih subjektov
2010
2011
2012
2013
547
553
547
572
2.084
2.115
2.108
2.180
2.631
2.668
2.655
2.752
180.501
185.585
187.426
193.412
19.878
20.563
20.973
21.640

Vir: Poslovni register Slovenije, 2016.
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2014
562
2.214
2.776
198.521
22.037

2015
572
2.263
2.835
202.057
21.909

Šaleška dolina
Slovenija
Savinjska st. regija

2008
62,1
84,6
73,2

2009
62,8
86,8
74,8

Število poslovnih subjektov na 1000 preb.
2010
2011
2012
2013
63,0
64,2
63,8
65,8
88,1
90,4
91,1
93,9
76,4
79,1
80,5
83,1

2014
66,7
96,3
84,8

Vir: Poslovni register Slovenije, 2016; Statistični urad RS, 2016.

4. Gospodarska struktura
Dejavnosti po SKD (2008)

Delež delovno aktivnega prebivalstva (%),
Občini Šoštanj in Velenje skupaj, 2015

A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo

1,8

B - Rudarstvo

7,2

C - Predelovalne dejavnosti

41,1

D - Oskrba z električno energijo, plinom in paro

2,5

E - Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja

2,8

F - Gradbeništvo

6,7

G - Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil

7,6

H - Promet in skladiščenje

2,0

I - Gostinstvo

3,8

J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti

1,1

K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti

0,9

L - Poslovanje z nepremičninami

0,3

M - Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

4,9

N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

1,8

O - Dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti

2,5
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2015
68,4
97,9
86,2

P - Izobraževanje

6,6

Q - Zdravstvo in socialno varstvo

4,6

R - Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

1,0

S - Druge dejavnosti

0,9

Vir: Statistični urad RS, 2016.

5. Kvaliteta delovnih mest
2005
1.207,11
1.067,78
1.157,07
1.053,86

Šoštanj
Velenje
Slovenija
Savinjska st. regija

2006
1.307,66
1.103,49
1.212,80
1.102,63

2007
1.377,48
1.148,00
1.284,79
1.159,35

2008
1.497,39
1.243,33
1.391,43
1.255,70

Povprečna mesečna bruto plača (€)
2009
2010
2011
1.573,19 1.599,56 1.646,21
1.248,65 1.391,47 1.445,16
1.438,96 1.494,88 1.524,65
1.282,98 1.360,22 1.391,95

2012
1.653,82
1.462,84
1.525,47
1.395,37

2013
1.690,99
1.475,48
1.523,18
1.396,90

Vir: Statistični urad RS, 2016.

6. Brezposelnost

Šoštanj

2005
3.500

2006
3.594

2007
3.744

Delovno aktivno prebivalstvo
2008
2009
2010
2011
2012
3.904
3.838
3.671
3.665
3.603

Velenje

15.101

15.335

15.718

16.087

15.114

14.063

13.356

13.190

12.854

12.709

12.651

Šaleška dolina

18.601

18.929

19.462

19.991

18.952

17.734

17.021

16.793

16.438

16.264

16.091

2013
482

2014
455

2015
454

2013
3.584

2014
3.555

2015
3.440

Vir: Statistični urad RS, 2016.

Šoštanj

2005
351

2006
346

2007
310

Registrirane brezposelne osebe
2008
2009
2010
2011
2012
270
361
434
486
472

Velenje

1.912

1.842

1.481

1.243

1.668

1.988

2.348

2.227

2.230

2.152

1.993

Šaleška dolina

2.263

2.188

1.791

1.513

2.029

2.422

2.834

2.699

2.712

2.607

2.447

Vir: Statistični urad RS, 2016.

108

2014
1.740,95
1.519,09
1.540,25
1.421,22

2015
1.660,68
1.489,26
1.555,89
1.429,58

Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
2008
2009
2010
2011
2012
7,0
9,7
12,0
14,3
13,8

Šaleška dolina

2005
10,8

2006
10,4

2007
8,4

Slovenija

10,2

9,4

7,7

6,7

9,1

10,7

11,8

Savinjska st. regija

12,7

11,6

9,4

8

10,3

11,8

12,7

2013
14,2

2014
13,8

2015
13,2

12

13,1

13,1

12,3

12,7

13,9

13,9

13,3

Vir: Statistični urad RS, 2016.

7. Delovne migracije

Šoštanj
Velenje
Šaleška dolina

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini delovnega mesta
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2.195 2.214 2.474 2.528 2.483 2.281 2.332 2.405 2.497 2.278 2.247 2.354 2.231 2.200 2.166 2.120
20.205 19.973 19.598 19.160 19.283 19.774 19.887 20.324 20.293 19.561 16.835 16.423 16.019 15.671 15.515 15.575
22.400 22.187 22.072 21.688 21.766 22.055 22.219 22.729 22.790 21.839 19.082 18.777 18.250 17.871 17.681 17.695

Vir: Statistični urad RS, 2016.

Šoštanj
Velenje
Šaleška dolina

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini prebivališča
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.072 3.095 3.164 3.225 3.272 3.345 3.491 3.638 3.765 3.659 3.382 3.486 3.396 3.411 3.313 3.286
14.879 14.693 14.875 14.674 14.659 14.948 15.230 15.772 15.548 14.196 13.090 12.878 12.596 12.465 12.301 12.457
17.951 17.788 18.039 17.899 17.931 18.293 18.721 19.410 19.313 17.855 16.472 16.364 15.992 15.876 15.614 15.743

Vir: Statistični urad RS, 2016.

Šaleška dolina

2000
124,8

2001
124,7

2002
122,4

2003
121,2

2004
121,4

2005
120,6

Indeks delovne migracije
2006
2007
2008
2009
118,7 117,1 118,0 122,3

Vir: Statistični urad RS, 2016.
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2010
115,8

2011
114,7

2012
114,1

2013
112,6

2014
113,2

2015
112,4

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 13. marec 2017

Ana Lubej

