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OB INA ŠOŠTANJ IN NJEN TURISTI NI RAZVOJ
IZVLE EK:
Ob ina Šoštanj predstavlja zahodni del Šaleške doline. Velik pomen za sam nastanek in
napredek mesta Šoštanj je predstavljalo usnjarstvo in z njim povezana usnjarska industrija,
danes pa je ob ina najbolj poznana po elektroindustriji. Dolgoletno turisti no tradicijo
predstavljajo Terme Topolšica, ki so zadnjih 100 let glavni dejavnik za razvoj turizma v
ob ini, velik prispevek k temu razvoju pa so prispevala tudi številna društva, med katerimi
najbolj izstopata Turisti no olepševalno in Planinsko društvo Šoštanj. V Šoštanju in okolici se
nahajajo številne naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti, ki predstavljajo velik
potencial za nadaljnji razvoj turizma, h kateremu tako Ob ina kakor tudi preostala interesna
združenja pristopajo z razli nimi projekti. Turizem bo moral tudi v Šoštanju postati stalna
razvojna komponenta, za kar pa bo poleg materialnih sredstev potrebno tudi ve posluha,
pripravljenosti k sodelovanju in povezovanju, turisti ni razvoj pa bo moral temeljiti tudi na
na elih trajnostnega razvoja, ki bo upošteval enakopravno obravnavo gospodarske, socialne in
okoljske razvojne komponente.
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THE MUNICIPALITY OF ŠOŠTANJ AND ITS TOURISM DEVELOPMENT
ABSTRACT:
The municipality of Šoštanj represents a western part of Šalek Valley. The leather industry
played an important role for the origin and the development of the town Šoštanj, however
today the municipality is known after its electric industry. Lasting tourist tradition is
represented by Topolšica Spa, which in the last 100 years has been the main factor in the
development of the tourism in the municipality, yet many societies have also contributed to
this development, among them best known are the Turisti no olepševalno društvo society and
the Planinsko društvo Šoštanj society. In Šoštanj and its surroundings there are many natural
and cultural-historical sites which represent a great potential for further development of the
tourism, to which the municipality as well as other interest groups approach with the means of
different projects. The tourism will have to become a common developmental component in
Šoštanj, and to achieve this, not only material resources, but also more attention, readiness for
collaboration and integration are needed. The tourist development will have to be based on
the principles of the continual development, which would take into account an equal treatment
of economic, social, and environmental components of development.
Key words: The municipality of Šoštanj, Šalek Valley, Topolšica Spa, the Turisti no
olepševalno društvo society, the Planinsko društvo Šoštanj society, natural and culturalhistorical sites, tourist development
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1 UVOD
Turizem je danes kot posledica prostega asa, gospodarskega razvoja in naraš ajo ih
lovekovih potreb masovni družbeni pojav z ekonomskimi u inki, ki se kažejo predvsem v
spletu številnih sestavin in zapletenih odnosov, v središ u katerih sta narava in lovek. Brez
njiju si turizma nikakor ne moremo predstavljati (Zorko, 1999). Gre za pojav, ki ga povzro a
za asna zapustitev stalnega bivališ a ter bivanje zunaj njega z dolo enimi motivi. Njegove
glavne ekonomske prednosti so predvsem vpliv na gospodarski razvoj, vrednotenje prostora,
razvoj tako gospodarskih kot tudi negospodarskih dejavnosti. Neekonomske prednosti turizma
pa predstavljajo vpliv na vrednotenje naravne in kulturne dediš ine, kakovost življenja,
kulturno izmenjavo in kulturno ustvarjalnost (Cvikl, 2003).
Turizem danes doživlja tolikšen razmah, da nastopa tudi na obmo jih, ki so bila še pred nekaj
leti popolnoma nezanimiva. Šoštanj ve ina ljudi v preteklosti, deloma pa tudi še danes
ve inoma povezuje z proizvodnjo elektri ne energije v Termoelektrarni Šoštanj,
onesnaževanjem in degradacijo okolja, zadnje ase pa smo lahko pri a tudi negativnim
dogodkom in polemikam v gospodarstvu. Turizem, njegov razvoj in ponudba Šoštanja ter
okolice je bila še pred nekaj ve kot desetletjem kljub dolgoletni tradiciji zelo omejena.
Zanimiv je podatek, da je bilo v letu 1993 v Termah Topolšica, ki v ob ini že ve kot stoletje
predstavljajo glavni dejavnik za razvoj turizma, zaradi prekomerno onesnaženega zraka, kar je
bila posledica predvsem izpustov iz elektrarne, odpovedanih okoli 5000 no itev (Almanah,
1993). Številni sanacijski projekti, postavitev istilnih naprav in predvsem postopno vnašanje
novih programov v prostor so v devetdesetih letih 20. stoletja omogo ili doseganje neke nove
kvalitete prostora in življenja v dolini.
Šoštanj z okolico se ponaša z bogato zgodovino. Glavni napredek je pri el doživljati v 19.
stoletju, ko je predvsem usnjarstvo in usnjarska industrija predstavljala pomemben
gospodarski in razvojni dejavnik, ki je pustil sledove v izgradnji mesta, številu prebivalcev in
socialni strukturi prebivalstva v Šoštanju. Drugo fazo razvoja pa v 20. stoletju nedvomno
zaznamuje izgradnja elektrarne. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje pa se je pri el razvijati tudi
turizem. V Topolšici se je razvil širše poznan kompleks zdraviliš a, ustanovljena so bila tudi
številna društva, katerih delovanje je in tudi še danes temelji na turisti nem razvoju. V ob ini
se nahajajo tudi številne naravne, kakor tudi kulturno-zgodovinske znamenitosti, ki
predstavljajo potencialne vire za razvoj turizma v prihodnje.

1.1 Namen in cilji diplomskega dela
Namen diplomskega dela je predstavitev ob ine Šoštanj, njenih naravno in
družbenogeografskih zna ilnosti ter turisti nega razvoja. Pregled slednjega je razdeljen v tri
faze. V prvi se predstavitev osredoto a na razvoj turizma v preteklosti. Druga faza predstavlja
današnje stanje, turisti no ponudbo, nastanitvene zmogljivosti, turisti ni obisk ter številne
projekte, ki so v Šoštanju bolj ali manj uspešno potekali oziroma še potekajo v zadnjih 10
letih. V sklepni fazi predstavitve turisti nega razvoja so opisani projekti, ki predstavljajo
glavne smernice potencialnega razvoja turizma v prihodnjih letih.
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Glavni cilji diplomskega dela so:
- geografski oris obravnavanega obmo ja
- predstavitev zgodovinskega razvoja turizma v ob ini
- pregled in analiza turisti nega potenciala ob ine
- analiza nastanitvenih kapacitet in turisti nega obiska
- analiza in predstavitev glavnih projektov turisti nega razvoja
- predlogi za nadaljnji turisti ni razvoj

1.2 Metode diplomskega dela
Postopek izdelave diplomskega dela zajema uporabo razli nih metod dela. Ve inoma je
izdelava potekala na podlagi zbiranja, prou evanja in analize obstoje ih virov in literature, ki
se nanašajo na obravnavano podro je. Poleg strokovne literature so bili uporabljeni tudi
številni zborniki, almanahi, monografije, raziskovalne ter diplomske naloge in številni
razvojni na rti. Na osnovi zbranih statisti nih podatkov o prihodih in preno itvah turistov, ki
so bili ve inoma pridobljeni iz Statisti nega urada Republike Slovenije, deloma pa tudi pri
posameznih turisti nih ponudnikih, je bila izvedena njihova analiza in grafi na ponazoritev v
tabelah in grafikonih. Izvedeni so bili tudi razgovori z lastniki in oskrbniki turisti nih
nastanitvenih objektov, tako pridobljeni podatki pa so služili predvsem pri analizi in
ponazoritvi nastanitvenih kapacitet v ob ini. Delo je potekalo tudi na terenu, kjer je šlo
predvsem za zbiranje in pridobivanje fotografskega materiala, seznanjanje z obstoje im
stanjem turisti nih znamenitosti in ponudbe v ob ini.
Bolj podrobno seznanjanje in zbiranje podatkov o problematiki turizma tako v ob ini Šoštanj
kakor tudi njeni okolici je potekalo tudi na institucijah v sosednji ob ini Velenje, Muzeju
Velenje, v veliko pomo pa so bili tudi zaposleni na Ob ini Šoštanj, predstavniki Krajevne
skupnosti Šoštanj, Muzeja usnjarstva, civilnih iniciativ in turisti nih društev.
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2 GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV OB INE ŠOŠTANJ
Ob ina Šoštanj leži v severnem delu Slovenije. Po površini meri 96 km², kar predstavlja
0,47 % celotnega slovenskega ozemlja (Statisti ni urad RS 1, 2010).
Karta 1: Ob ina Šoštanj

Vir: Wikipedia, 2010
Ob ina Šoštanj se nahaja v zahodnem delu Šaleške doline, ki jo mnogi imenujejo tudi Škalska
dolina, Velenjska kotlina oziroma Šoštanjska kotlina (Po kaj Horvat, 1999). Sama
poimenovanja doline so bila v preteklosti tudi v strokovni geografski literaturi precej razli na.
Melik je leta 1954 v svoji regionalizaciji regijo poimenoval Šaleška dolina, ki je bila del
makroregije, ki jo je imenoval Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino, ter del
submakroregije Savinjskega predela z Zgornjim Sotelskim ter bližnjimi deli Posavskega
hribovja. Ileši je leta 1958 v svoji regionalizaciji Šaleško dolino uvrstil v makroregijo
predalpskih pokrajin oziroma v obmo je meje med submakroregijami SV Predalpskih
pokrajin in Savinjskega predgorja. Gams regijo leta 1983 poimenuje Velenjska kotlina in jo
uvrš a v makroregijo Predalpsko hribovje (Po kaj Horvat, 1999).
Nova regionalizacija Slovenije iz leta 1995 uvrš a Šaleško dolino v makroregijo Alpskega
sveta in mezoregijo Velenjskega in Konjiškega hribovja. Ta regionalizacija združuje širše
reliefno razgibano hribovito zaledje s kotlinskim dnom. Samo ime je tako prebivalcem
Šaleške doline kot tudi delu strokovnjakov nesprejemljivo, saj gre za združevanje regij, ki
nista nikoli predstavljali družbeno oziroma fizi nogeografske celote. Med lokalnim
prebivalstvom posledi no prevladuje ime Šaleška dolina (Dolinšek, 2010).
Šaleška dolina je dobila ime po starem gradu Šalek, kjer se pri istoimenskemu naselju Šalek
dolina odpre in kjer se ozka soteska reke Pake razmakne iz ozkega zgornjega pore ja v 2 km
široko in 8 km dolgo dolino (Sore, 1963). Dno doline leži med 355 in 390 m nadmorske
višine, poteka pa v smeri od severozahoda proti jugovzhodu. S hribovitim obrobjem sega do
doline reke Velunje in soteske zgornjega pore ja reke Pake. Obrobje doline so pritoki Pake
razrezali v gri evnato in hribovito pokrajino. Severno od dolinskega dna, kjer ležita mesti
Velenje in Šoštanj, se od 150 do 200 m nad dolinskim dnom v obliki stopenj dvigujejo zložni
gri i, za katerimi pa se v nadmorskih višinah od 600 do 1000 m razprostirajo hribi in planote
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predalpskega hribovja severovzhodne Slovenije, ki dolino proti severu in severozahodu
zapirajo in prehajajo v gorski svet vzhodnih Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Meja se
razprostira od Paškega Kozjaka na vzhodu, preko Graške gore do Uršlje gore na zahodu, ki z
1696 m predstavlja najvišjo to ko doline (Po kaj Horvat, 1999).
V južnem delu doline se nad šoštanjsko prelomnico proti jugu relief dviguje v nizko Ložniško
hribovje, ki Šaleško dolino lo uje od Savinjske doline, proti zahodu pa mejo predstavljajo
Skornski hribi, Golte in Smrekovec (Sore, 1963).
V reko Pako, ki ve inoma te e po južnem delu doline, se ve inoma iztekajo pritoki iz
severnega dela doline. Ve ji del desnega pore ja Pake se vanjo izliva v neposredni bližini
Šoštanja, kjer sta hidrografsko vozliš e kot tudi najnižja to ka Šaleške doline (Šterbenk et al.,
2000).
Slika 1: Šoštanj in Šaleška dolina

Vir: Šoštanj, 2010
Prostorsko in razvojno ob ino Šoštanj opredeljujejo predvsem naslednje determinante:
- velik del ob ine je hribovit
- prevladuje zaposlovanje v industriji in energetiki, razen v hribovitem zaledju, kjer
prevladuje kmetijstvo
- prebivalstvo je zgoš eno na dolinskem dnu
- obmo je ob ine je odmaknjeno od najpomembnejših prometnih poti
- gravitacijsko je Šoštanj vezan na regionalno središ e Velenje
- obmo je je nizko urbanizirano, saj v samem naselju Šoštanj živi le tretjina prebivalstva
celotne ob ine (Aplinc, 2008)
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3 FIZI NOGEOGRAFSKE ZNA ILNOSTI
3.1 Geološke zna!ilnosti
Šaleška dolina je po geološkem nastanku kotlina oziroma udornina. Geološka pestrost širšega
obmo ja je vidna predvsem v hitrih geoloških prehodih (Šterbenk et al., 2000). Za današnjo
obliko površja je bilo najpomembnejše obdobje pliocena, ko sta se tako površje kot re na
mreža obmo ja ob utno spremenila (Po kaj Horvat, 1999). V geološkem pogledu jo
imenujemo Velenjska udornina, ki je del Velenjsko-dobrniške udornine. Za nastanek te
udornine sta bila najpomembnejša dva preloma, ki se razhajata pri Smrekovcu, ki danes
predstavlja najve je sklenjeno obmo je vulkanskih kamnin pri nas. Gre za Smrekovški
prelom na severu in Šoštanjski prelom na jugu doline (Sore, 1963). Smrekovški prelom
poteka na relaciji Smrekovec-Gaberke-Škale, Šoštanjski prelom pa na relaciji SmrekovecBele Vode-Florjan-Šoštanj-Velenje-Vinska gora-Dobrna. Po sredini doline poteka tektonska
rta Velenjskega oziroma Termalnega preloma, ki poteka v smeri Topolšica-Šoštanj-DobrnaSlatina. Ob tem prelomu je v miocenu delovalo ve vulkanov, še danes pa je ta prelom
pomemben zaradi izvirov termalne vode, ki jih v Topolšici izkoriš ajo za potrebe turizma.
Izvir ogljikovodikove vode v Topolšici doma ini imenujejo Toplica. Geološke preiskave v
preteklosti so razkrile nadaljnje zna ilnosti okolice termalnega izvira v Topolšici. Okolica je
sestavljena iz sedimentov kvartarja, terciarja, triade in mlajšega paleozoika. Kvartarni pesek,
prod, melj in glina zapolnjujejo doline potokov, na strmih pobo jih so meliš a gruš a, terciar
pa zastopajo pliocenske usedline in oligocenska laporna glina z vložki andezitnega tufa.
Ve jo površino zavzemajo pliocenske lignitne plasti Šaleške doline. Apnenci in dolomiti so
glavni vodonosni horizont termalne in hladne vode v okolici Topolšice. Termalna voda izvira
ob prelomnem kontaktu terciarno slabo prepustnih in neprepustnih plasti s triadnim
apnencem. Na površje priteka ob razpokah, ki potekajo pre no na glavni prelom. V plitvi coni
je v neposrednem zaledju termalnega izvira apnenec zakrasel. V njem je termalna voda v stiku
s hladno vodo. Zaradi takšnih hidrogeoloških razmer temperatura termalnega izvira niha od
28 do 31° C (Hudales, 2009). Termalni prelom se od Topolšice preko Šaleške doline nadaljuje
proti vzhodu do Dobrne, kjer pa se odcepi proti jugu do Laškega in Rimskih Toplic, ter proti
vzhodu, kjer poteka preko Krapine naprej do Varaždina. Vsi ti omenjeni izviri termalne vode
sodijo v t.i. štajersko termalno rto (Hudales, 2009).
Geološko ugrezanje Šaleške doline kot osr ja Velenjske kotline traja že okoli dva in pol
milijona let. Ozemlje severno od Smrekovškega preloma se je dvigovalo, ozemlje južno od
tega preloma pa se je dvigovalo po asneje oziroma se je ve inoma ugrezalo. Ugrezal se je
ve inoma južni del med Velenjskim in Šoštanjskim prelomom, kjer je v pliocenu v terciarju
nastala globoka Velenjska udornina (Po kaj Horvat, 1999). Njeno dno se nahaja nekje na
globini 1200 m, na globini med 200 in 600 m pa leži debela plast lignita, ki je ponekod debela
tudi do 170 m, za njo pa je zna ilno, da se proti severu in jugu tanjša, najve jo debelino pa
dosega na zahodu doline in je v enotni plasti. Ta plast lignita naj bi bila stara med 2 in 5
milijoni let (Šterbenk, 1999). To udornino je zalila voda, ki je na sklade lignita oziroma
potopljenega rastja, iz katerega se je kasneje formiral lignit, nanesla sklade pliocenskega
proda, peska in gline. Ko je to jezero odteklo, so površinske reke pri ele preoblikovati
površje. Na obrobju kotline prihaja na površje predpliocenska kamninska podlaga Velenjske
udornine. Ta severno od Velenjskega preloma prihaja na površje kot triasni dolomit, granit in
tonalit, južno od preloma pa kot oligocenski in miocenski peš eni laporji, peš enjaki in
andezitni tufi, zahodno od Šoštanja pa zgornjepermski ter triasni apnenci in dolomiti. Paška
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sinklinala, ki predstavlja jugozahodni in južni del Šaleške doline, je sestavljena iz
srednjetriasnih apnencev in dolomitov, med katerimi se nahajajo podolžni pasovi peš enjaka.
Na JV strani Šaleške doline se ve inoma nahajajo permske in karbonske plasti (Erjavec,
2007).
Karta 2: Pre ni geološki profil Šaleške doline

Vir: Šterbenk, 1999
Slabo tretjino pojezerskega površja sestavljajo dokaj enakomerno razprostranjene mehke
groboklasti ne usedline. Približno tretjino površja sestavljajo trše neprepustne metamorfne
kamnine, ki prevladujejo v Velunjskem grabnu in Družmirskem pojezerju. V Velunjskem
grabnu se prav tako nahaja ve ji delež magmatskih kamnin. Karbonatne in flišne kamnine
sestavljajo petino vsega pojezerskega površja. V dolinskem dnu se ve inoma nahajajo glineno
peš eni sedimenti. Najmlajši nanosi potokov se nahajajo le v ozkih pasovih ob samih potokih
ter v obširnem Družmirskem polju. Bistvena zna ilnost geološke podlage obmo ja je, da so
višji predeli dolinskega oboda zgrajeni iz starejših in odpornejših kamnin, kjer prevladujejo
ve ji nakloni površja, dolinsko dno pa ve inoma gradijo mehki, slabo sprijeti sedimenti
mlajšega nastanka, kjer prevladuje ravninski relief (Erjavec, 2007).
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Karta 3: Geološka karta Šaleške doline

Vir: Šterbenk, 1999

3.2 Reliefne spremembe
V veliki meri se je že naravno razgiban relief še dodatno raz lenil in poškodoval. Predvsem
zaradi posledic izkoriš anja lignita je velik del Šaleške doline zajelo ugrezanje, ki je bilo in je
najintenzivnejše predvsem na dolinskem dnu na zahodu. To obmo je se imenuje ugrezninsko
obmo je, ki poleg že ugreznjenega površja zajema tudi še površje predvidenega ugrezanja in
se deloma nahaja tudi v ob ini Šoštanj. Leži na nadmorski višini od 350 do 470 m, ve inoma
predstavlja dolinsko dno, na severu pa sega tudi v sosednje hrbte (Šterbenk, 1999). To
ugrezninsko obmo je naj bi obsegalo 1244 ha. Nekje do za etka 21. stoletja so premog
izkopavali že na dobri polovici tega obmo ja in tako poškodovali preko 600 ha površja, od
tega se je ojezerila približno tretjina, to je okoli 200 ha. Pomembno je dejstvo, da ugrezninsko
obmo je ne leži le nad plastjo lignita, ampak obsega tudi obrobje, kjer je ugrezanje prav tako
mogo e zaznati. Nad obmo jem, kjer je premog že odkopan, je površje ve inoma že
ugreznjeno in se posledi no imenuje ugreznjeno obmo je. Glavna posledica izkopavanja
premoga je predvsem razpokano in razlomljeno površje. Ob ugrezanju se tla navpi no ali
poševno ugrezajo tudi do 12 m globoko. Glavni vzrok za hitro pogrezanje na tem obmo ju je
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bila predvsem geološka struktura tal, ki je zgrajena ve inoma iz mladih in sipkih sedimentov
Družmirskega polja, ki so nestabilni in so se po izkopu plasti premoga pod njimi takoj sesedli
(Šterbenk, 1999). Na najglobljem delu dolinskega dna se na okoli 170 m debeli plasti
premoga nahaja skoraj 400 m debela plast sedimentov, ki jih sestavljajo gline in peski, ki so
slabo nosilni in plasti ni. Ta krovnina ima majhno nosilnost, zato se z izkopavanjem lignita
pogreza. V pogreznjenih kotanjah se je zajezila voda pritokov reke Pake, najgloblje kotanje so
se ojezerile, voda pa predvsem zaradi debelih plasti neprepustnih sedimentov ne vdira v
premogovniške prostore in podtalnico (Šterbenk et al., 2000).
Nekje do leta 1948, ko rudarstvo v regiji še ni bilo tako intenzivno, so ugreznine merile le 50
ha, do leta 2000 pa so se razširile na okoli 600 ha oziroma 6 km². Dobra tretjina teh površin je
do danes že bila rekultivirana in se lahko ponovno uporablja tako za kmetijstvo, rekreacijo kot
tudi za kompostiranje in odlaganje odpadkov. Ojezerjeni del ugreznin je leta 1948 zavzemal
okoli 15 ha, konec tiso letja pa okoli 200 in se predvsem s širjenjem zlasti Družmirskega
jezera še pove uje (Šterbenk, 1999).
Ko so v osemdesetih letno izkopali po 5 milijonov ton lignita, so se ugreznine vsako leto
pove ale za 4 milijone m³. V devetdesetih je izkop znašal 4 milijone, ugreznine pa so se letno
pove evale za 3 milijone m³. !e bi se izkopavanje premoga nadaljevalo s takšnim obsegom,
bi se v petdesetih letih prostornina ugreznin pove ala iz današnjih 100 milijonov m³ še za
dodatnih 150 milijonov m³, predvsem bi tu šlo za širitev Družmirskega jezera v smeri proti
naselju Gaberke. Neposredno na današnjem ugrezninskem obmo ju sta se v celoti znašli
naselji Družmirje in Preloge, ki pa so ju morali izprazniti in odstraniti. Prelog danes ni ve , na
delih, kjer se tla niso pogreznila, pa danes stojijo rudniški in elektroenergetski objekti.
Družmirje je v celoti zalilo jezero (Šterbenk, 1999).
Slika 2: Družmirje neko in danes

Vir: Šterbenk, 1999

3.3 Klimatske zna!ilnosti
Meteorološka opazovanja so se v Šaleški dolini in na njenem obrobju pri ela že pred ve kot
100 leti, natan neje leta 1895, ko sta bili postavljeni meteorološki opazovalnici v Velenju in
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Zgornjem Razborju. Danes se v Velenju nahaja meteorološka postaja Agencije republike
Slovenije za okolje, na drugih lokacijah po sami dolini in njenem obrobju pa so razporejene
postaje Ekološko informacijskega sistema Termoelektrarne Šoštanj. Te postaje se nahajajo v
Velenju, Šoštanju, Topolšici, Zavodnjah, Na Graški Gori, Velikem Vrhu, v Škalah in v Pesju
(Konovšek, 2006).

3.3.1 Temperaturne razmere
Šaleška dolina ima zmerno celinsko podnebje in sodi v osrednje slovensko klimatsko
obmo je. Zna ilnosti tega podnebja so povpre na temperatura najhladnejšega meseca med 0
in -3º C, povpre ne oktobrske temperature so višje od aprilskih (!epelnik, 2010). Podnebje
Šaleške doline pa poleg splošnega regionalnega podnebja v veliki meri dolo ajo tudi lokalne
zna ilnosti, kot so relief, raba zemljiš , nadmorska višina, urbanizacija in industrializacija
(Konovšek, 2006).
Tabela 1: Podatki za Velenje v obdobju 1961-1990
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

Povpr.

Povpr. temp.

-1.0

1,1

4,6

9,1

13,9

17,0

18,9

18,0

14,7

9,8

4,5

0,3

9,3

Povpr. najvišja
dnevna temp.

3,3

5,8

10,0

14,7

19,7

22,7

24,8

24,2

21,0

15,8

9,2

4,3

Povpr. najnižja
dnevna temp.

-4,5

-2,6

0,1

4,0

8,3

11,6

13,3

13,1

10,0

5,5

1,0

-2,8

Absolutna najvišja
temp.

17,1

19,6

25,5

27,7

30,5

33,3

35,8

34,0

30,1

26,0

21,6

19,2

Absolutna najnižja
temp.

-22,9

-18,9

-20,5

-5,6

-2,7

0,5

3,8

4,6

-0,5

-5,5

-12,4

-20,6

T (º C)

Vir: ARSO, 2006
V Velenju je bila povpre na temperatura v referen nem obdobju 1961-1990 9,3º C.
Najhladnejši mesec je bil januar s povpre jem -1,0º C, najtoplejši pa mesec julij z 18,9º C.
Tabela 2: Podatki za AMP Šoštanj v obdobju 1993-2003

Povpr. temp. (° C)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

-0,5

1,2

5,3

9,3

15,1

18,4

19,9

19,5

14,3

10,0

4,8

0,0

Povpr.
9,8

Vir: !epelnik, 2010
V referen nem obdobju 1993-2003 je bila na avtomatski meteorološki postaji Šoštanj
izmerjena povpre na temperatura 9,8º C. Temperatura najhladnejšega meseca v letu januarja
je znašala -0,5º C, najtoplejšega meseca julija pa 19,9º C.
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Tabela 3: Podatki za AMP Velenje v obdobju 1993-2003

Povpr. temp. (° C)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

0,3

2,1

5,9

9,8

15,5

18,7

19,8

19,9

14,6

10,4

5,2

0,6

Povpr.
10,2

Vir: !epelnik, 2010
V istem referen nem obdobju 1993-2003 je bila na avtomatski meteorološki postaji v Velenju
izmerjena povpre na temperatura 10,2º C. To je nekoliko ve kot v sosednjem Šoštanju,
razlog za to pa je predvsem posledica vpliva mestnega toplotnega otoka, katerega vpliv je v
Velenju bolj izrazit kot v Šoštanju. Najnižja povpre na temperatura je bila tudi v Velenju
izmerjena januarja in je znašala 0,3º C, najvišja pa za razliko od Šoštanja meseca avgusta,
znašala pa je 19,9º C.
Tabela 4: Podatki za AMP Zavodnje v obdobju 1993-2003
Jan
Povpr. temp. (° C)

-0,7

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

1,1

4,1

7,7

13,5

16,4

17,8

18,5

12,8

8,8

3,6

-0,5

Povpr.
8,6

Vir: !epelnik, 2010
V krajih z višjo nadmorsko višino na obrobju doline je bila povpre na temperatura nižja. Na
avtomatski meteorološki postaji Zavodnje, ki se nahaja na nadmorski višini 770 m v ob ini
Šoštanj oziroma na zahodnem obrobju Šaleške doline, je bila izmerjena povpre na
temperatura referen nega obdobja 1993-2003 8,6º C. Najhladnejši mesec je bil mesec januar s
povpre no temperaturo -0,8º C, najtoplejši pa mesec avgust z 18,5º C.
Tabela 5: Podatki za AMP Šoštanj v obdobju 2003-2008

Povpr. temp. (° C)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

-1,1

0,0

4,1

9,6

14,6

18,9

20,0

18,7

14,4

10,0

4,7

0,0

Povpr.
9,5

Vir: !epelnik, 2010
V referen nem obdobju 2003-2008 je bila na AMP Šoštanj izmerjena povpre na temperatura
9,5º C. Najhladnejši je bil mesec januar s povpre jem -1,1º C, najtoplejši pa mesec julij z
20,0º C.
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Tabela 6: Podatki za AMP Velenje v obdobju 2003-2008

Povpr. temp. (° C)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

-0,5

0,5

4,4

9,9

14,8

19,0

20,2

18,9

14,5

10,1

5,1

0,5

Povpr.
9,8

Vir: !epelnik, 2010
V istem referen nem obdobju je bila na AMP Velenje izmerjena povpre na temperatura
9,8º C. Najhladnejši je bil, podobno kot v Šoštanju, mesec januar z -0,5º C, najtoplejši pa
mesec julij s povpre jem 20,2º C.
Tabela 7: Podatki za AMP Zavodnje v obdobju 2003-2008

Povpr. temp. (° C)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

-0,5

-0,1

3,3

8,4

13,4

17,4

18,9

17,7

13,5

9,1

4,1

-0,1

Povpr.
8,8

Vir: !epelnik, 2010
Na AMP Zavodnje je bilo temperaturno povpre je v referen nem obdobju 2003-2008 8,8º C,
z najhladnejšim mesecem januarjem s povpre jem -0,5º C in najtoplejšim mesecem julijem s
povpre jem 18,9º C. Za razliko od prejšnjega referen nega obdobja je torej povpre na
temperatura meseca julija bila višja od povpre ne temperature meseca avgusta.
Grafikon 1: Gibanje povpre nih mese nih temperatur v obdobju 1993-2008

Povpre!na temperatura

25,0
20,0
15,0
Šoštanj
Velenje
Zavodnje

10,0
5,0
0,0
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

-5,0
Mesec

Vir: !epelnik, 2010; Uredil: Darjan Grudnik
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3.3.2 Padavinske razmere
Šaleška dolina leži izven obmo ja izrazitih padavinskih pasov, ki se na tem obmo ju raztezajo
preko Kamniško-Savinjskih Alp in Pohorja (Cegnar, Pavšek, 1990). Najve padavin pade v
severozahodnem delu doline. Obmo je spada v subkontinentalni padavinski režim, povpre na
letna koli ina znaša med 1000 in 1300 mm. Najve padavin je v poletnih mesecih, najmanj pa
pozimi, opazen pa je tudi vpliv submediteranskega podnebja, kar se odraža v sekundarnem
jesenskem višku padavin (!epelnik, 2010).
V referen nem obdobju 1961-1990 je koli ina padavin v povpre ju znašala 1233 mm. Najve
padavin je padlo poleti, koli ina je znašala 149 mm za junij in 145 mm za julij. Najmanj
padavin je padlo pozimi, in sicer 60 mm v januarju in 62 mm v februarju. Maksimalna letna
koli ina padavin je bila izmerjena v letu 1972, ko je v padlo 1695 mm padavin, minimalna
letna koli ina pa leta 1971, ko je koli ina znašala 876 mm. Najve padavin pade poleti v
obliki poletnih neviht, najmanj pa pozimi. Letno je v Velenju povpre no 110 dni s
padavinami nad 1 mm, s padavinami nad 10 mm pa je teh dni 39. V Šoštanju povpre na
koli ina padavin v zadnjih 15 letih znaša v povpre ju 1158 mm (Konovšek, 2006). V
višjeleže ih delih na zahodu Šaleške doline pade v povpre ju 1497 mm padavin. Pozimi pade
veliko padavin v obliki snega, katere debelina pa je predvsem odvisna od nadmorske višine,
nagiba reliefa, vegetacije, toplotne prevodnosti in kapacitete površja in vetra. Posledi no je
koli ina snega ve ja in trajanje snežne odeje daljše predvsem v višjeleže ih krajih Šaleške
doline, v dolini pa snežna odeja leži približno 48 dni na leto (Konovšek, 2006).
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Grafikon 2: Klimadiagram Velenja za obdobje 1961-1990
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Vir: Konovšek, 2006; Uredil: Darjan Grudnik

3.3.3 Veter, temperaturni obrat in vlažnost
Prav veter in temperaturni obrat predstavljata v Šaleški dolini dva izredno pomembna
meteorološka faktorja, ki zelo vplivata na razporeditev in obseg onesnaženosti zraka v Šaleški
dolini (Dolinšek, 2010). Pred mrzlimi vetrovi iz severa Šaleško dolino š iti hribovito obrobje,
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ki prepre uje in blaži vpliv zahodne zra ne cirkulacije (Šterbenk et al., 2000). Prevladujejo
zahodni in vzhodni vetrovi, kar je glede na smer doline tudi pri akovano. V dnu doline so
vetrovi najšibkejši zve er in pono i, najmo nejši pa so okoli poldneva. Samo dno doline je
sicer slabo prevetreno, saj delež brezvetrja v nekaterih delih predstavlja 43,2 % (Po kaj
Horvat, 1999).
Predvsem zaradi specifi nih vremenskih razmer v dolini ter slabše prevetrenosti je pojav
toplotnega obrata zelo pogost. Megla je najpogostejša v Šoštanju, kjer je dolina najnižja, in
sicer ve inoma v hladnejših mesecih. V Šaleški dolini se pojavlja temperaturni obrat tudi v
prizemni plasti zraka. Višina te inverzije je ve inoma med 60 in 100 m. Pomen te inverzije je
predvsem ta, da dolino varuje pred izpusti iz dimnikov šoštanjske termoelektrarne, saj že
najnižji dimnik, ki je visok 100 m, to plast prebije. Višina dvignjene plasti zraka s
temperaturno inverzijo sega nekje do nadmorske višine okoli 1100 m (Šterbenk et al., 2000).
Do problema pa pri ne prihajati, ko se dimni izpusti iz elektrarne kopi ijo v obmo ju
inverzije v višini med 100 in 450 m nad dnom doline. Ker nad obmo jem, kjer se nahaja TEŠ,
prevladujejo severni in severozahodni vetrovi, ki ta zrak oziroma dim odnašajo v južni del
kotline, kjer se nahaja hribovito obrobje doline z nadmorskimi višinami okoli 600 m.
Posledi no so severna obmo ja tega hribovja zelo izrazito podvržena onesnaževanju
(Dolinšek, 2010).
Podatki avtomatskih meteoroloških postaj TEŠ kažejo, da je povpre na relativna vlaga v vseh
krajih nad 70 %. Najve ja je oktobra, novembra in decembra, najmanjša pa v marcu, aprilu in
maju (Konovšek, 2006). V Šoštanju znaša povpre na letna vrednost vlage 77 %. Od oktobra
do decembra znaša vsaj 80 %, spomladi in poleti pa ne preseže 73 %. Maksimalne povpre ne
letne vrednosti vlage v Šaleški dolini so bile izmerjene na AMP Topolšica, kjer je povpre na
relativna vlaga dosegla vrednosti okoli 81 %. Najvišja je oktobra, ko dosega vrednosti do
89 %, najnižja pa aprila, okoli 75 %. Najnižje izmerjene vrednosti so bile v Velenju, kjer je
povpre na relativna vlaga znašala 73 %. Oktobra je vrednost najvišja in znaša 82 %, aprila pa
je najnižja in znaša 67 % (!epelnik, 2010).

3.4 Hidrografske zna!ilnosti
Šaleška dolina hidrološko obsega srednje pore je reke Pake. Predvsem velika koncentracija
prebivalstva in antropogenih dejavnikov na dolinskem dnu je v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja povzro ila veliko onesnaženje površinskih voda. Glavni problem predstavlja
premajhna vodnatost reke Pake, ki ima za potrebe doline premalo vode. Predvsem zaradi
urbanizacije mesta Velenja je prišlo do regulacije re ne struge, ki je pred tem po neposeljeni
aluvialni ravnici meandrirala. Poleg te regulacije so se zgodile tudi druge spremembe, med
pomembnejšimi je bilo predvsem nastajanje jezer v neko izrazito re ni pokrajini (Šterbenk et
al., 2000).
3.4.1 Re!na mreža Šaleške doline
Re na mreža je v Šaleški dolini gosta, najve voda pa se odmaka v reko Pako. Med njenimi
pritoki je izrazita nesorazmernost, saj je zaradi bolj vodnatih desnih pritokov reka Paka
potisnjena na južni rob doline, levi pritoki so manjši, krajši in manj vodnati. Desne pritoke
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predstavljajo potoki Ljubela, Velunja, ki je tudi njen najve ji pritok, Be ovnica, Toplica in
Šentflorjanš ica. Za njih je zna ilno, da v zgornjih tokih te ejo od SZ proti JV, v spodnjih
tokovih pa se usmerijo proti Paki na jug. Na levi strani pore ja se v Pako izlivajo potoki
Jablanski greben, Loka, Trebušnica, Lokoviški potok, Hudi potok in Pozni ev greben (Po kaj
Horvat, 1999).
Reko Pako so predvsem zaradi pomanjkanja prostora, kar je bila posledica ugrezanja površja
na aluvialni ravnici na dnu doline, regulirali, njen tok pa usmerili k južnemu delu doline in s
tem prepre ili njeno poplavljanje. Njen tok skozi dolino so skrajšali za ve kot dva kilometra,
pove ali padec in hitrost reke. Z regulacijo pa so tudi osiromašili re ni biotop in zmanjšali
njeno samo istilno zmožnost (Šterbenk, 1999).
Reka Paka je hudourniška reka s snežno-dežnim režimom. Najnižji pretok ima avgusta,
najvišjega spomladi, srednji letni pretok v Šoštanju pa znaša 2,5 m³/s. Je levi pritok Savinje, v
katero se izliva pri kraju Re ica ob Paki. Do Trebeliškega, to je še v zgornjem delu toka, je
reka Paka v prvem kakovostnem razredu, do Velenja pa pade kakovost vode med drugi
oziroma tretji razred. Ker sta najve ja onesnaževalca vode industrija in kanalizacija, je Paka
pri Pesju že v tretjem razredu. Naprej proti Šoštanju re ni režim ni ve naraven, saj je
predvsem zaradi potreb termoelektrarne v Šoštanju le ta mo no spremenjen, kakovost vode
pade celo v etrti kakovostni razred. Prav tako kot Paka pa so onesnaženi tudi njeni pritoki. V
prvem do drugem razredu sta potoka Sopota in Be ovnica, v drugem sta Toplica in
Šentflorjanš ica, v drugem do tretjem pa Lepena, Velunja in Lokoviški potok (Po kaj Horvat,
1999).
Grafikon 3: Pretoki reke Pake na vodomerni postaji Šoštanj v obdobju 1961-1990

Vir: Šterbenk et al., 2000
Predvsem zaradi onesnaženja reke so v Šoštanju leta 1990 zgradili prvo fazo centralne istilne
naprave. Ta je navkljub slabi samo istilni sposobnosti Pake pripomogla k temu, da se je
kakovost reke do izliva v Savinjo izboljšala skoraj do drugega kakovostnega razreda. Zaradi
velikega onesnaženja so bili izdelani številni sanacijski programi, ki so vklju evali tako
analizo stanja kot tudi predlagane rešitve in njihove izvajalce, ki so kakovost vode v reki Paki
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izrazito izboljšali. To je bila posledica številnih sanacij, med najpomembnejše pa nedvomno
spada zgraditev kanalizacijskega sistema v dolini in obratovanje istilne naprave, ter tudi
prenehanje onesnaževanja Velenjskega jezera s suspenzijo pepela in vode iz elektrarne, ki se
je odlagala neposredno v jezero. To je imelo velik vpliv na reko Pako, saj se je ta onesnažena
voda preko jezernice izlivala v Pako v obmo ju Prelog in jo tako še dodatno onesnaževala. Da
bi to onesnaževanje prepre ili, so zgradili nov nasip za odlaganje pepela, pod katerim se v
zaprtem sistemu odpepeljevanja zbira onesnažena voda, ki se tako ne steka ve v jezero,
temve jo vra ajo v elektrarno, kjer jo ponovno uporabijo za transport pepela. Onesnažena
voda sedaj kroži skoraj brez negativnih vplivov tako na jezero in tudi na preostale vode v
Šaleški dolini (Šterbenk et al., 2000).

3.4.2 Jezera
Pred samim za etkom odkopavanja premoga v Šaleški dolini je bila re na mreža sklenjena.
Zaradi posledic ugrezanja so v osrednjem delu desnega dela pore ja Pake pri ela nastajati
jezera. Nastala so štiri, in sicer Škalsko, Velenjsko, Turisti no, ki pa so ga leta 2002 zasuli, in
Družmirsko jezero. Jezera imajo skupno površino preko 2 km² in prostornino nad 46
milijonov m³ (Po kaj Horvat, 1999).
Tabela 8: Jezera v Šaleški dolini
Površina (km²)

Prostornina (milijoni m³)

Najve!ja globina (m)

1,4
0,17
0,63
2,2

30,5
1
15,3
46,8

54
19
85

Velenjsko jezero
Škalsko jezero
Družmirsko jezero
Skupaj

Vir: Velenje, 2010
Slika 3: Jezera v Šaleški dolini

Vir: Akgorenje, 2010
Družmirsko jezero je dobilo ime po vasi Družmirje, katero je zalilo. Gre za najmlajše in
najgloblje ugrezninsko jezero v Sloveniji, povpre na globina znaša 24 m, je pa s svojo
najve jo globino 85 m tudi globlje od slovenskega dela Jadranskega morja. Njegovo pojezerje
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zajema površino 33 km², površina jezera pa znaša 0,63 km² in vsebuje 15,3 milijonov m³ vode
(Velenje, 2010).
Družmirsko polje, na katerem se je nahajala vas Družmirje, se je za elo ugrezati in
ojezerjevati leta 1975. Jezero ima dve kotanji. Zahodna je manjša in plitvejša z globinami do
5 m, osrednja kotanja pa kot re eno dosega globino do 85 m. Glavna jezerska kotanja leži v
smeri vzhod-zahod, razmerje med najve jo širino in dolžino znaša 2,2:1, obseg jezera je 3,4
km, vendar se ti podatki zaradi nadaljnjega ugrezanja površja nenehno spreminjajo. Jezero se
bo zaradi nadaljnjega izkopavanja premoga bistveno pove alo, po napovedih naj bi nekje do
leta 2020 obsegalo blizu 1,7 km² površine, po površini in koli ini vode bo torej predstavljalo
najve je jezero v Šaleški dolini. Do sprememb bo prihajalo na vseh straneh, z izjemo
jugozahodnega brega, ki meji na reko Pako oziroma mesto Šoštanj (Šterbenk, 1999).
Reka Velunja je poleg padavin jezerski edini vodni vir. Reka je dovolj vodnata, da se v jezeru
voda izmenja od dvakrat do šestkrat letno, vendar je navkljub temu dejstvu kakovost vode v
jezeru vseeno vprašljiva. Z ve anjem jezera se bo as izmenjave jezerske vode daljšal, kar bo
za jezero neugodno. Ker se nad jezerom proti severu ob toku reke Velunje nahaja vas
Gaberke, kjer prevladuje intenzivno kmetijstvo in gosta poselitev, obstaja nevarnost, da se bo
stanje kakovosti vode v jezeru v prihodnosti poslabšalo. Padavine in Velunja prispevajo v
jezero povpre no 24,5 milijona m³ vode letno. !e ne upoštevamo izhlapevanja, bi moralo iz
Velunje v Pako odte i v povpre ju 24 milijonov m³ vode, vendar pa jo predvsem zaradi
odvajanja tehnološke vode za potrebe šoštanjske elektrarne ter izhlapevanja v Pako odte e
precej manj, v najbolj sušnih mesecih celo ni (Slovenija 1, 2010).
Slika 4: Družmirsko polje z Družmirskim jezerom

Avtor: Darjan Grudnik
Jezera imajo razli ne lastnosti, njihova voda je razli ne kakovosti, kar je predvsem posledica
razli nih vplivov, katerim so bila jezera v preteklosti izpostavljena. Kot že re eno, je bilo
Velenjsko jezero onesnaženo zaradi premogovnega pepela. Škalsko je bilo onesnaženo
organsko, glavni okoljevarstveni problem pri Družmirskem jezeru pa je poraba jezerske vode
za potrebe šoštanjske elektrarne. Problem predstavljajo predvsem sušni meseci, ko lahko
zahodna kotanja skoraj presahne, kar je iz vidika, da jezero predstavlja življenjski prostor
razli nim rastlinskim in živalskim vrstam, lahko zelo problemati no. Pomembno pa je seveda
tudi dejstvo, da osnovno funkcijo jezera predstavlja ravno zagotavljanje vodnega vira za
pridobivanje elektri ne energije. Že omenjeni sanacijski program je poleg preostalih vplivov
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na kakovost teko ih voda pokazal tudi velik napredek v celovitem izboljšanju kakovosti vode
v jezerih. To je predvsem posledica napredka na podro ju zbiranja odpadnih voda v pojezerjih
in urejene kanalizacijske infrastrukture (Velenje, 2010).
Jezera zelo vplivajo na pokrajino. Ko so nastala, so ve inoma predstavljala okoljske
poškodbe. Ko pa se enkrat izkopavanje premoga pod njimi zaklju i in se jezerski bregovi
stabilizirajo, je mogo e obmo je rekultivirati, kar predstavlja novo razvojno možnost za
pokrajino. Najmanjše Škalsko jezero že predstavlja dokon no obliko, saj je izkopavanje
lignita v tem predelu doline že zaklju eno. V pridobivalnem prostoru velenjskega
premogovnika je že ve kot 2 km² rekultiviranih površin, velik delež le teh pa predstavljajo
bregovi Velenjskega jezera, ki z izjemo obmo ja zahodnega brega, pod katerim še vedno
poteka intenzivno izkopavanje premoga, prav tako ne bodo ve doživeli izrazitih sprememb.
Na tem zahodnem bregu novo nastajajo o ugreznino sproti zasipajo s pepelom, žlindro in
sadro iz elektrarne, nasip pa tudi sproti prekrivajo s prstjo in ga ozelenjujejo, zato ve jih
sprememb v površju zadnjih dvajset let ni mogo e zaznati. Ob prenehanju izkopavanja
premoga bo to obmo je današnjega nasipa med Velenjskim in Družmirskim jezerom zaradi
lege v središ u doline zelo atraktivna lokacija. Okolica Družmirskega jezera se bo aktivno
spreminjala vse do zaprtja rudnika, ko bo degradirane površine mogo e dokon no rekultivirati
(Šterbenk, 2005).

3.5 Prst in rastje
Prsti v Šaleški dolini so zelo raznolike. Na dolinskem dnu se na pliocenskih usedlinah
ve inoma nahajajo psevdooglejene prsti, katere poraš ajo travniki. Predvsem ob vznožjih
pobo ij so te plasti prsti debelejše. Ob reki Paki in njenih pritokih so se na kvartarnih re nih
nanosih razvile rjave aluvialne prsti. Ker na teh obmo jih prevladujejo ugodne lastnosti in
majhni nakloni površja, tu ve inoma prevladujejo njive. V dolinah potokov, ki prite ejo iz
severnega dela doline, so prsti oglejene, na katerih spet prevladujejo ve inoma travniki. Na
triasnih apnencih in dolomitih v hribovitem obrobju sta se razvili rjava prst in rendzina. Na
silikatnih kamninah se je razvila kisla rjava prst, ki je v sen nih legah prekrita z gozdovi, na
prisojnih pa jo poraš ajo njive, sadovnjaki in tudi vinogradi (Po kaj Horvat, 1999).
V toplem pasu je na suhih prisojnih legah naravno rastje hrast puhovec in rni gaber. V
hribovskem pasu med 350 in 750 m je naravno rastje bukov gozd, predvsem zaradi vplivov
antropogenih dejavnikov pa danes na teh obmo jih prevladujejo mešani in iglasti gozdovi. V
nadmorskih višinah nad 750 m gozd prekriva kar 75 % površja. Tu se nahajajo obsežni
strnjeni gozdovi, kjer predvsem zaradi selektivnega izsekavanja listavcev prevladujeta
predvsem smreka in jelka (Po kaj Horvat, 1999).
Zaradi izkopavanja premoga in posledi nega ugrezanja površja so bili poleg reliefa prizadeti
tudi drugi pokrajinski elementi, med katerimi so bili najizrazitejši negativni vplivi na prst. Ko
se površje prelamlja in razlamlja, pride posledi no tudi do razdrobitve in premešanja plasti
prsti, na površju se pokaže mati na podlaga. Na tem razlomljenem površju pride do erozije
prsti. Preden na ugreznjenih obmo jih obdelovalne površine zalije voda iz ve ine odstranijo
zgornji horizont prsti. Ko se ugrezanje umiri, tla rekultivirajo. Površje najprej izravnavajo,
nato pa nanj nanesejo rodovitno prst, ki je bila predhodno odstranjena iz predelov, ki bodo
potopljeni. Poleg prsti pa je na ugreznjenih obmo jih prizadeto tudi rastje. Poljedelstvo je
onemogo eno takoj po tem, ko se pojavijo prvi znaki ugrezanja. Gozdnate predele pred
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odkopavanjem premoga pod obmo jem izsekajo, kar samo še pove a erozijo prsti (Šterbenk,
1999).
Poleg premogovništva na prst vplivajo tudi drugi dejavniki. Velik vpliv na degradacijo tal
imajo nedvomno tudi intenzivno kmetijstvo, onesnaženost kot posledica onesnaženega zraka,
radioaktivnost tal kot posledica pridobivanja elektri ne energije, ter tudi industrijski in
komunalni odpadki. V kmetijstvu je predvsem problemati na prekomerna uporaba pesticidov,
prekomerno izsekavanje gozdov in spreminjanje namembnosti ekosistemov, kjer prihaja do
izrazite erozije prsti. Tla so že od devetdesetih let 20. stoletja predmet raznoraznih raziskav, v
katerih je bila ugotovljena predvsem zakisanost tal in vsebovanost težkih kovin. Ugotovljene
so bile predvsem povišane vsebovanosti svinca, kadmija, niklja, kobalta in arzena (Šterbenk
et al., 2000).

4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNA ILNOSTI
4.1 Zgodovinski oris Šoštanja
Zgodovina Šoštanja je mo no povezana z vasjo Družmirje, ki je nekdaj stala v neposredni
bližini Šoštanja. Na obmo ju te vasi so se naselile prve slovanske skupine v Šaleški dolini, z
njimi naj bi prišel tudi knez Tresimir. Še pred njimi so tu živeli staroselci, o emer pri ajo
arheološke najdbe na obmo ju Falkovega kloštra (Šoštanj.info, 2011). Kasneje se je razvoj
prenesel v trg Šoštanj, katerega ime se prvi omenja okoli leta 1200, ko listine lastnikov
šoštanjske graš ine navajajo vas pod njo (Sore, 1963). Prvotno naselje se je razvilo ob farni
cerkvi Svetega Mihaela, ki naj bi bila posve ena okoli leta 1261. Cerkev se nahaja na vzpetini
severno od gradu, s katerim je nelo ljivo povezana ve ina najstarejših podatkov o Šoštanju in
nenazadnje tudi samo ime današnjega mesta. Razvaline tega gradu se danes nahajajo na
strmem hribu na južni strani Šoštanja, imenuje pa se Pusti grad. Gre za eno izmed najstarejših
fevdalnih stavb v Šaleški dolini. Stari šoštanjski Pusti grad oziroma grad Schönstein, kakor se
je takrat imenoval, je bil sprva v posesti šentpavelskega samostana. Posredno se prvi omenja
med leti 1193-1220, vendar so ga pozidali že sredi 12. stoletja. Pravi uradni zapisi tega gradu
v zgodovinskih listinah segajo v leto 1318, ko je bil grad poimenovan z imenom Schönstain
oziroma Šoštanjski grad. Lastniki gradu so se pogosto menjevali. Najprej so ga imeli v lasti
Breže-Seliški šentpavelski patriarhi, nato oglejski patriarhi, Vovbržani in na koncu Celjski
grofje, ki naj bi po nekaterih podatkih grad leta 1439 porušili sami, da le tega ne bi zavzeli
Habsburžani, po drugih podatkih pa naj bi ga uni ili Turki. Že leta 1540 se Pusti grad omenja
kot razvalina v stanju, v kakršnem obstaja še danes (Hudales, 1985). Zanimivo je, da je Pusti
grad na vseh obstoje ih fotografijah prikazan kot razvalina.
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Slika 5: Šoštanjski gradovi

Vir: Gradovi, 2010
Hiše prvotnih prebivalcev Šoštanja so bile ve inoma strnjene okoli cerkve Svetega Mihaela.
Šele nekje do sredine 14. stoletja se je naselbina razširila na levi breg reke Pake pod okrilje in
zaš ito Šoštanjskega gradu. Na tem obmo ju se je nato v kasnejših stoletjih dokon no
oblikovala podoba Šoštanjskega trga oziroma starega mestnega jedra, ki je bil zaradi zahtev
po varnosti in obrambi vklenjen v obro kamnitega obzidja. V Šoštanju so obstajali trije
gradovi, in sicer že omenjeni Šoštanjski grad oziroma Pusti grad, grad Amsthaus in graš ina
Thurn (Zgodovina kraja Šoštanj, 2010).
Grad Amsthaus oziroma Spodnji grad je imel iste lastnike kot zgornji Šoštanjski grad. Prvi je
bil omenjen pri opisu meja celjske grofije iz leta 1372. Graš ina je takrat tvorila celotno
zahodno stranico trga. Zaklju evalo jo je obzidje z vrati na jugu in severu (Zgodovina kraja
Šoštanj, 2010). Leta 1473 so ga izropali Turki, leta 1635 pa je bil tar a kme kega upora. Stare
upodobitve kažejo, da je šlo za razsežna grajska poslopja, ki so stala na desni strani
današnjega Trga bratov Mravljak. Nekaj poslopij je stalo tudi na levi strani tega trga, med
njimi tudi stavba s stolpi em, ki je bila predhodnica današnje mestne hiše. Leta 1743 je grad
Amsthaus pogorel in ga niso ve obnovili (Hudales, 1985).
Po uni enju grada Amsthaus se je sedež gospoš ine preselil na graš ino Thurn, ki se nahaja
na vzpetini južno od trga. Ta naj bi bila zgrajena med letoma 1575 in 1658. Tedanji lastniki so
bili Thurni, ki so sicer izvirali iz sosednjega gradu Thurn iz Hrastovca pri Velenju. Leta 1900
je bila graš ina v lasti družine Günter iz Konstanze, leta 1916 pa sta jo kupila Franc in
Marjana Vošnjak. Proti koncu prve svetovne vojne so bili v njej zaprti ruski vojni ujetniki, ki
so delali kot usnjarji, po vojni pa so v njej stanovali delavci. Leta 1996 je šoštanjska graš ina
pogorela. V treh letih so jo popolnoma obnovili in v njej uredili triintrideset novih stanovanj
(Zgodovina kraja Šoštanj, 2010).
Vseh gradov v Šoštanju in okolici pa je bilo še ve . V bližini Šoštanja je stal grad
Katzenstein, v Zavodnjah grad Žamberk, nad Gaberkami grad Forthenek, v vasi Ravne pa se
še danes nahaja Marovški grad (Hribernik, 1998).
!e se povrnemo k samemu mestu, je bil izredno pomemben dogodek podelitev trških pravic.
To se je zgodilo leta 1348, ko je Šoštanj dobil ime Marckt Schoenstain oziroma trg Šoštanj.
Velik pe at je pustil tudi kme ki upor leta 1635, ki pa je bil hitro zadušen. Nemire v dolini so
sejali tudi Turki s svojimi vpadi. Leta 1473 naj bi prišli prvi , drugi pa se je to zgodilo leta
1532. V 17. stoletju so glavni problem predstavljale epidemije kuge, griže in rnih koz
(Hribernik, 1985).
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Devetnajsto stoletje je predstavljalo v zgodovini evropskih narodov veliko prelomnico. To je
bilo stoletje revolucij, ukinjanja fevdalizma, industrijske revolucije ter obdobje zbujenega
nacionalnega gibanja. !eprav nekoliko z zamudo, velikokrat pa tudi v omiljeni oziroma
spremenjeni obliki, so evropski dogodki zelo vplivali tudi na Šaleško dolino in Šoštanj,
miselnost in življenje prebivalcev sta se zelo spremenila. Klju en dogodek je bila Mar na
revolucija, ki se je pri ela 13. marca 1848 na Dunaju, posledica je bila ukinitev podložništva.
Prišlo je tudi do razmaha obrti in industrije. Najpomembnejše panoge v Šoštanju so
predstavljale usnjarstvo z usnjarno, lesna industrija in obrt. Pomembni posamezniki iz tega
obdobja so bili u itelj Peter Musi, ter predvsem lani družine Vošnjak, ki so v ve ih
generacijah izredno zaznamovali šoštanjsko industrijsko, politi no in kulturno življenje. V
družini Vošnjakov sta se rodila znana slovenska narodna buditelja 19. stoletja brata Josip in
Mihael Vošnjak (Hribernik, 1985).
Leta 1848 je bil sprejet zakon o lokalni samoupravi, zaradi esar sta se na obmo ju Šoštanja
formirali dve ob ini, in sicer ob ina Šoštanj mesto in ob ina Šoštanj okolica. Prva je imela
sedež v Šoštanju in so v njej imeli primat Nemci, druga pa je imela sedež v Družmirju, v njej
pa je prevladovalo slovensko prebivalstvo. Zajemala je vasi Družmirje, Gaberke, Lokovica in
Ravne. Leta 1850 Šoštanj dobi stalno pošto, že prej pa se je tu nahajal sedež sodiš a in
davkarije, že od leta 1799 je delovala osnovna šola, Šoštanj pa je bil središ e doline
(Hribernik, 1985).
Slika 6: Šoštanj ob koncu 19. stoletja

Vir: Ravnikar, 2009
Na prelomu iz 19. v 20. stoletje je življenje v Šoštanju najbolj zaznamovalo nasprotje med
Slovenci in Nemci, ki so živeli v mestu. Slednji ve inoma niso bili Nemci po rodu, ampak jih
je bila ve ina takšnih, ki so se tako opredeljevali zaradi raznih dejavnikov. To nasprotje je
dejansko temeljilo v razkolu družine Vošnjak, ki se je razdelila v slovensko in nemško vejo.
Dejavniki, ki so vplivali na to so bili razli ni. Predvsem zaradi lažjega dostopa na širšem trgu
po takratni monarhiji, lažjega dostopa do finan nih virov, deloma pa tudi osebnih zamer, se je
Franc Vošnjak edalje bolj ponem eval. To je bilo sicer zelo paradoksalno, saj sta bila oba
njegova brata Josip in Mihael gore a zagovornika slovenstva. Franc je priložnost za razvoj
videl predvsem v približevanju nemškemu kapitalu, kar je kasneje odlo ilno vplivalo na
razvoj industrije oziroma samega usnjarstva v Šoštanju. Posledi no so pri popisu prebivalstva
leta 1880 v Šoštanju našteli 615 Slovencev in 118 Nemcev, deset let kasneje pa je bilo stanje
skoraj izena eno, saj so našteli 421 Slovencev in 410 Nemcev. Zadnje desetletje 19. stoletja
predstavlja predvsem as enotnega nastopa slovenskih politi nih strank in predvsem v
Šoštanju as, ko je slovenska veja družine Vošnjak, katere najvidnejši predstavnik je bil Ivan
Vošnjak, doživela gospodarski razcvet. Slovenska stran je torej v tem asu delovala vrsto in
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enotno, kar se je pokazalo tudi pri štetju prebivalstva leta 1900, ko so v Šoštanju našteli 908
Slovencev in le 179 Nemcev. Nato pa je prišlo do pritiska nemškega kapitala in nemške veje
družine Vošnjak, pa tudi zgrešenih gospodarskih odlo itev tako vodstva Slovenske
posojilnice kakor tudi samega Ivana Vošnjaka, tako da je njegova usnjarna propadla, v celoti
pa jo je odkupila nemška veja družine. Ta dogodek je vsekakor pomenil padec glavnega
stebra slovenstva v Šoštanju, kar se je seveda poznalo leta 1910 pri novem popisu
prebivalstva, ko so v Šoštanju našteli že 863 Nemcev in le 374 Slovencev. Veliko ve ino na
novo nemško opredeljenega prebivalstva so predstavljali predvsem tisti, ki so se tako
deklarirali zaradi posledic tako pritiskov nemškega kapitala Hansa Woschnagga, kakor tudi
zaradi prednosti in priložnosti za uspeh, ki so jih zaradi takšne opredelitve nekateri
pri akovali. Tovarna usnja je pod vodstvom Hansa in njegovega brata Franca, sinov Franca
Vošnjaka, v kratkem asu postala ena najve jih usnjarskih tovarn v takratni Avstriji, Šoštanj
pa je tako z intenzivnim razvojem industrije postal tudi pomembno ekonomsko oziroma
gospodarsko središ e ne samo Šaleške doline, ampak tudi širše okolice. Tako je bil izpolnjen
še zadnji kriterij, da Šoštanj lahko postane mesto, saj je druge kriterije dosegal že prej. Tu je
šlo predvsem za pogoje, da mora biti kraj upravno, pravno, gospodarsko, kulturno in šolsko
središ e nekega podro ja (Ravnikar, 2009).
Slika 7: Mesto Šoštanj leta 1912

Vir: Ravnikar, 2009
Trg Šoštanj tako leta 1911 postane mesto. Šoštanj je bil vse do 2. svetovne vojne politi no,
upravno in gospodarsko središ e Šaleške doline (Hribernik, 1985). Šoštanj se je v obdobju do
prve in v obdobju med vojnama zelo hitro razvijal. Mesto doživi precejšen gospodarski
razvoj, ki se je najbolj izražal na podro ju gradnje stanovanjske infrastrukture, širitve
proizvodnje v usnjarni ter v izgradnji mestnega vodovodnega omrežja. Hitro se je pove evalo
tudi število prebivalcev, saj je leta 1937 v Šoštanju živelo 1735 prebivalcev, v okoliških vaseh
Družmirje, Gaberke, Lokovica, Skorno, Florjan, Topolšica in Ravne pa še dodatnih 3967.
Leta 1937 je po upravnih reformah ponovno prišlo do združitve obeh ob in na tem obmo ju,
od tega trenutka naprej pa je Šoštanj po asi pri el stagnirati. Z razvojem velenjskega
premogovnika je prišlo tudi do razvoja mesta Velenje, posledi no so sedež ob ine leta 1963
prenesli v Velenje (Verbi , 2002).
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Slika 8: Glavni trg leta 1930

Vir: Ravnikar, 2009
V asu narodnoosvobodilne vojne je Šoštanj odigral pomembno vlogo. !lani predvojne
partijske organizacije in njihovi simpatizerji so se že v prvem letu vojne uvrstili med
pomembne organizatorje vstaje proti okupatorju tako v Šaleški dolini kot tudi izven nje. Med
njimi sta bila najbolj znana narodna heroja Dušan Mravljak in Karel Destovnik-Kajuh. Prvi je
bil partizanski zdravnik, drugi pa najpomembnejši partizanski pesnik. Oba sta padla v bojih.
Šoštanj je bil sicer med vojno v nemških rokah, vendar so ga partizani nenehno napadali in
poizkušali zavzeti. Najpomembnejši dogodek tega obdobja pa se je vsekakor zgodil v
Topolšici 9.5.1945, ko je nemški generalpolkovnik Alexander von Loehr, ki je bil takratni
komandant nemških oboroženih sil za JV Evropo, podpisal kapitulacijo svojih enot, s emer
se je vojna na obmo ju zaklju ila (Hribernik, 1985).
Po II. svetovni vojni je Šoštanj sprva še doživljal hiter razvoj. Po letu 1953 so v mestu
spremenili poimenovanja ulic, pri emer se je predvsem pokazala ideološka usmerjenost
takratne politike. Nov mejnik je zagotovo predstavljala izgradnja šoštanjske termoelektrarne,
kar se je zgodilo leta 1956. Ta je nastala na obmo ju nekdanje tovarne Agrarija, ki se je
preselila v Metle e (Hudales, 1955). Velik vpliv na Šoštanj in tudi njegovo gospodarstvo je
vsekakor imela kriza v premogovniku leta 1968. Predvsem njihovi interesi po ve jem odkopu
premoga so botrovali odlo itvi o gradnji 3. in 4. faze TEŠ 1, v kateri sta bila zgrajena bloka 4
in 5, kar je za razliko od predhodne gradnje elektrarne pomenilo pravo eksplozijo v prostoru
in njen vpliv na vse sfere. Razvoj mesta je v osemdesetih letih zastal.
Leta 1994 je bil v Sloveniji referendum, na katerem so se volilci odlo ali o novi lokalni
samoupravi, ki je bila tudi sprejeta. Ob ina Velenje se je posledi no razdelila in Šoštanj tako
ponovno postane samostojna ob ina. Leta 1999 dokon no zaprejo obrata TUŠ 2 in Elkroja. Z
novim tiso letjem je v ob ino prišel tudi nov razvojni zagon. Prišlo je do revitalizacije
kompleksa bivše usnjarne, na podro ju katere je zrasel nov kompleks tovarne Gorenja ter
Muzej usnjarstva. Uredili so tudi Glavni trg oziroma Trg bratov Mravljak, v samem centru pa
za potrebe nove tržnice podrli nekaj starih stavb. V celoti je bila podrta ena izmed dveh
osnovnih šol v Šoštanju, ki se je imenovala OŠ Karla Destovnika Kajuha, na njenem mestu pa
so postavili novo OŠ Šoštanj, v kateri so se z letom 2005 združili tako u enci druge OŠ Biba
Röecka kot u enci bivše OŠ KDK. Na obmo ju nekdanjega bazena je zrasla nova garažna
hiša in nad njo nov nakupovalni center, v bližini pa je bila popolnoma obnovljena
Zdravstvena postaja. Obnovljena je bila tudi vila Mayer, ki predstavlja kulturni spomenik
1
2

Termoelektrarna Šoštanj
Tovarna usnja Šoštanj
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lokalnega pomena, pred novo OŠ pa je bil postavljen spominski park. Od leta 2008 v upravni
stavbi Šoštanjske ob ine deluje Središ e za samostojno u enje Šoštanj, leta 2009 pa je bil
odprt Center starejših Zimzelen v Topolšici.
Slika 9: Šoštanj danes

Avtor: Darjan Grudnik
Projekti, ki potekajo oziroma so v pripravi, so nov Vrtec Šoštanj, ki bo predstavljal prenovo
nekdanje OŠ Biba Röecka, druga faza Muzeja usnjarstva, prav tako druga faza obnove vile
Mayer, ureditev in dograditev Kulturnega doma, Športni park Šoštanj, Tresimirjev park,
obnova športnih igriš , rekonstrukcija objektov Bolnišnice Topolšica, Projekt železniških
podhodov, ureditev tržnice, izgradnja obvoznice pod grajskim gri em, ureditev krožnega
križiš a pri TEŠ, rekonstrukcije cest, ureditve parkiriš , doma na Slemenu, Prostorski na rt za
blokovno in individualno gradnjo v Metle ah, Projekt ureditve Šaleških jezer in Mesto na
vodi. Urbanisti ni na rt mesta Šoštanj iz leta 2008 na novo definira prometno mrežo z novo
obvozno cesto, gospodarsko cono, zelene površine in tri strnjene soseske znotraj mesta.
Ob ina je tudi izvedla študijo potenciala son ne energije v ob ini. To v 1. fazi pomeni, da se
izdela študija, ki bo dolo ila primernost dolo enih lokacij za postavitev prostostoje ih
fotovoltai nih elektrarn. Prav tako potekajo projekti po vseh krajevnih skupnostih ob ine, kjer
se gradijo oziroma se še bodo gradili novi kanalizacijski sistemi, vodovodi, potekajo obnove
krajevnih domov, obnavlja in gradi se tudi prometna in vsa preostala infrastruktura (Ob ina
Šoštanj, 2010).

4.2 Prebivalstvo
Ob ina Šoštanj obsega naslednja demografska obmo ja: Bele Vode, Družmirje, Florjan,
Gaberke, Lokovica, Ravne, Skorno pri Šoštanju, Šoštanj, Topolšica in Zavodnje. Prvo znano
štetje prebivalstva je bilo v Šoštanju izvedeno leta 1754, predvsem za potrebe dav nih in
socialnih reform, leta 1770 pa za potrebe vojaške inskripcije. V tem obdobju naj bi v Šoštanju
in okolici živelo okoli 2500 ljudi (Aplinc, 2008). Obmo je Šoštanja z okolico v obdobju od
leta 1869 do 2002 beleži rast prebivalstva z izjemama obdobja svetovnih vojn in obdobja med
popisoma leta 1981 in 1991. V zadnjih 130 letih se je število prebivalstva podvojilo. Najve ja
rast je bila zabeležena v naseljih dolinskega dna, kar je bila predvsem posledica opuš anja
stare obrtne usnjarske proizvodnje in s posodabljanjem nove Vošnjakove usnjarne, ki je
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potrebovala novo delovno silo. Za samo poselitev v obdobju 19. stoletja je bilo zna ilno, da
so ljudje ve inoma živeli v naseljih na terasastih obronkih in v višjem hribovitem svetu
Šaleške doline, kjer sta živeli dobri dve tretjini takratnega prebivalstva. Šele razvoj rudarstva,
lesne industrije, obrti in usnjarstva je sprožil proces deagrarizacije pokrajine, selitev
prebivalstva v dolino in porast števila prebivalcev. Najvišje število prebivalcev je imela
ob ina Šoštanj leta 1971, ko jih je bilo 8582. Prebivalstvo je najbolj naraslo v obdobju med
1931-1961, ko se je pove alo za 27 %, kar je predvsem posledica intenzivnega priseljevanja
po drugi svetovni vojni zaradi posledic hitrega razvoja rudarstva, energetike in industrije.
Priseljevali so se predvsem migranti iz preostalih predelov Slovenije, v obdobju šestdesetih in
sedemdesetih 20. stoletja pa so prevladovali priseljenci iz držav bivše Jugoslavije. Leta 1991
je 84 % teh priseljencev živelo v Šoštanju, skupaj so predstavljali 11 % celotnega prebivalstva
ob ine (Aplinc, 2008).
Tabela 9: Gibanje števila prebivalcev ob ine Šoštanj po popisnih letih
Leto popisa

1900

1931

1961

1971

1981

1991

2002

Št. prebivalcev

5143

6580

8346

8582

8514

8032

8224

Indeks rasti

Indeks rasti

2002/1900

2002/1900

160,5

102,8

Vir: Aplinc, 2008
Tabela 10: Izobrazbena struktura prebivalstva Šoštanja leta 2006
IZOBRAZBA
Brez

59

Nepopolna
osnovna šola

520

Osnovna šola

1947

Srednja šola

3850

Skupaj
Višja

Visoka

Dodiplomska

Podiplomska

246

18

229

6869

Vir: Obmo no razvojni program, 2006
Izobrazbena struktura ob ine Šoštanj v primerjavi s slovenskim povpre jem kaže, da ima
regija 0,86 % prebivalcev nad 15 let brez izobrazbe (v Slo 0,7 %), 7,57 % z nepopolno
osnovno šolo (v Slo 6,3 %), 28,34 % z osnovno šolo (v Slo 26,1 %), 56,05 % s srednjo šolo (v
Slo 54 %), 3,33 % z višjo šolo (v Slo 5,1 %), 3,58 % z visoko dodiplomsko izobrazbo (v Slo
4,7 %), 0,26 % pa s podiplomsko izobrazbo (v Slo 0,9 %). Regija zaostaja za slovenskim
povpre jem predvsem pri strukturnih deležih višje in visoke izobrazbe, ve pa ima
izobraženih z osnovno in srednješolsko izobrazbo, kar predstavlja dolo eno pomanjkljivost v
kvalificiranosti delovne sile (Obmo no razvojni program, 2006).
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Grafikon 4: Izobrazbena struktura prebivalstva Šoštanja leta 2006
Visoka
dodiplomska
šola 3,6 %

Visoka
podiplomska
šola 0,3 %

Brez izobrazbe
0,9 %

Nepopolna
osnovna šola
7,6 %

Višja šola 3,3 %

Strokovna in
splošna šola
22,6 %

Osnovna šola
28,3 %
Nižja in srednja
poklicna šola
33,9 %

Vir: Obmo no razvojni program, 2006; Uredil: Darjan Grudnik
Ob koncu leta 2008 je imela ob ina Šoštanj 8420 prebivalcev, od tega je bilo 4277 oziroma
50,79 % moških, ter 4143 oziroma 49,21 % žensk. Po številu prebivalcev se ob ina Šoštanj
med slovenskimi ob inami uvrš a na 59. mesto. Gostota naseljenosti v ob ini znaša 88
prebivalcev na km², kar je nekoliko manj od povpre ja na državni ravni, ki znaša 100
prebivalcev na km². Število živorojenih je višje od števila umrlih, naravni prirast na 1000
prebivalcev v ob ini je v tem obdobju znašal 3,2, v Sloveniji 1,7. Selitveni prirast je prav tako
pozitiven in znaša 10,5 na 1000 prebivalcev. Seštevek naravnega in selitvenega prirastka na
1000 prebivalcev v ob ini je posledi no pozitiven, ob koncu leta 2008 je znašal 13,7.
Povpre na starost ob anov znaša 40,2 leta in je nižja od povpre ne starosti Slovencev, ki
znaša 41,3 leta. Število najstarejših je ve je od števila najmlajših. Na 100 otrok starih 0-14 let
je v ob ini prebivala 101 oseba, stara 65 let ali ve . To pomeni, da je bila vrednost indeksa
staranja prebivalstva nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo, ki sicer znaša 118
(Statisti ni urad RS 1, 2010).
Grafikon 5: Starostna piramida ob ine Šoštanj

Vir: Statisti ni urad RS 1, 2010
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4.3 Poselitev
Ob ino sestavlja 9 krajevnih skupnosti. Te so Bele Vode, Gaberke, Lokovica, Ravne, SkornoFlorjan, Šentvid, Šoštanj, Topolšica in Zavodnje. V preteklosti je ob ino sestavljalo tudi
naselje Družmirje, ki pa je zaradi posledic rudarjenja izginilo. Danes lahko trdimo, da je
nekdanjo kulturno pokrajino doletelo popolno uni enje. Iz osr ja doline so izginila nekatera
naselja oziroma nekateri njihovi deli. Do danes so porušili domove približno 2000 ljudem. S
samim ugrezanjem pa niso bila uni ena le naselja in stavbe, temve tudi vsa druga
infrastruktura, kot so ceste, kanalizacija, vodovodi, elektri ni vodi. Od leta 1947 je bilo
onesposobljenih že ve kot 20 km cest ter preko 5 km železniške proge. Glavno cesto med
Šoštanjem in Velenjem so morali iz sredine doline prestaviti na njen južni rob ob reko Pako,
ki so jo prav tako regulirali. Zemljiš a in objekte, ki jih je in jih še bo prizadelo
premogovništvo, Premogovnik Velenje že pred za etkom ugrezanja odkupuje od lastnikov.
Vir odškodnin so t.i. sredstva rudarskih škod, ki letno znašajo približno 2,5 % vseh prihodkov
premogovnika (Šterbenk, 1999).
V ob ini prevladujejo podeželska naselja oziroma vasi, ki so bile zaradi prevladujo e agrarne
dejavnosti poleg samotnih kmetij najbolj tipi na prvotna oblika poselitve Šaleške doline in
same ob ine Šoštanj tako v preteklosti kot tudi še danes. Z izjemo Šoštanja predvsem v
nižjem zaledju prevladujejo razložena naselja z ve zgostitvenimi jedri in manjšimi zaselki,
mesto Šoštanj pa predstavlja urbano središ e ob ine. V hribovitem zaledju ve inoma
prevladujejo samotne kmetije in razložena naselja. Urbanizacija je skupaj z industrializacijo
zajela prakti no vsa dolinska naselja, z urbanim poselitvenim vzorcem pa se je odvisnost
naselij od kmetijskih zemljiš mo no zmanjšala (Brišnik, 1999).
Karta 4: Krajevne skupnosti ob ine Šoštanj

Vir: Šoštanj, 2010
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4.4 Gospodarstvo
Znanilec nove industrijske dobe v Šoštanju je bil nedvomno hiter razvoj industrije in obrti. Že
v 17. stoletju je v Puharjih pri Šoštanju obratoval rudnik svinca in cinka, ki je z vmesnimi
zaprtji deloval vse do konca 19. stoletja. Še pomembnejši je Premogovnik Velenje, ki je bil
vse od leta 1875 glavna gonilna sila razvoja v Šaleški dolini. V 19. stoletju se je v Šoštanju
izrazito razvilo žagarstvo in lesna industrija. Dolgoletno tradicijo je imela tudi trgovina. To
velja predvsem za sejme, ki so tukaj potekali že v srednjem veku. Šoštanj je bil v 19. stoletju
zelo znan po govejem sejmu. Sem so prišli razstavljati trgovci in obrtniki tako iz bližnje kakor
tudi daljne okolice. V Šoštanju in okolici je bilo v tem asu dejavnih mnogo razli nih manjših
obrtnikov (Hudales, 1985).
Poleg rudarstva in žagarstva se je v 19. stoletju v Šoštanju izrazito razvilo tudi usnjarstvo.
Usnjarska obrt se v Šoštanju prvi omenja leta 1649 v Privilegijih celjskih usnjarjev, saj so
šoštanjski usnjarji v tistem asu sodili v ceh celjskih usnjarjev (Verbi , 2002).
Usnjarstvo je do postavitve TEŠ leta 1956 predstavljalo paradnega gospodarskega konja ne
samo Šoštanja, ampak tudi celotne Šaleške doline. Po II. svetovni vojni je bila vsa lesna
industrija podržavljena. V Šoštanju se je razvila tudi industrija plasti nih mas in tekstilna
industrija. Pred letom 1980 se je tovarna obla il imenovala Toper in je bila locirana v bližini
Tovarne usnja. Po letu 1980 so v bližini TEŠ zgradili nov obrat, ki se je imenoval Elkroj.
Devetdeseta leta 20. stoletja je nedvomno zaznamovala kriza v usnjarstvu, kar je leta 1999
vodilo do zaprtja TUŠ, kar je bil za mesto nedvomno hud udarec, istega leta pa je bil zaprt
tudi obrat Elkroja. Na podro ju nekdanje tovarne usnja je leta 2007 zrasel nov proizvodni
kompleks tovarne Gorenja, kjer so odprli obrat Indop na površini 9.000 m². S tem projektom
so bistveno izboljšali prostorsko-tehni ne pogoje za razvoj strojegradnje, investicija je stala 7
milijonov evrov. V proizvodnji deluje strojegradna dejavnost, tretjina hale pa je namenjena
izdelavi osemkolesnikov Patria za slovensko vojsko. Poleg nove tovarne pa stoji tudi star
kompleks, v katerem je proizvodnja Notranje opreme Gorenje. Celoten kompleks tovarne
Gorenje v Šoštanju zaposluje približno 250 ljudi (Gorenjegroup, 2011).
Šoštanj je imel leta 2008 270 registriranih brezposelnih ljudi, 2272 zaposlenih ljudi, 390
samozaposlenih, 463 podjetij, 169 samostojnih podjetnikov in 298 kmetov (Statisti ni urad
RS 1, 2010).
Slika 10: Tovarna Gorenja

Vir: Gorenjegroup, 2011
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4.4.1 Tovarna usnja Šoštanj
Usnjarstvo je bilo na Slovenskem skozi stoletja tradicionalno pomembna obrt. Tovarna usnja
Šoštanj je vse od svojega za etka pa vse do konca delovanja predstavljala pomemben
gospodarski dejavnik tako Šoštanja kot tudi Šaleške doline. Razvoj mesta je bil nelo ljivo
povezan z usnjarstvom in družino Vošnjak. Josip Vošnjak (1721-1793) se je v Šoštanj priselil
leta 1750 in ustanovil usnjarsko delavnico. V trgu je takrat bila še usnjarna Josipa Toterja, ki
pa jo je leta 1788 za svojega sina Mihaela (1769-1843) kupil Josip Vošnjak. To leto tudi velja
za uradno ustanovno letnico tovarne v Šoštanju. Obe usnjarni sta tako bili v rokah ene
družine, ki je skozi prvo polovico 19. stoletja s svojo obrtjo uspela ustvariti trdno osnovo za
nadaljnji razvoj. Družina se je sicer delila v dve veji oziroma dve liniji usnjarjev, nemško in
slovensko, ki so svojo obrt ob koncu 19. stoletja povzdignili v pravo industrijo (Aplinc,
2008).
Drugi Josipov sin, Ivan (1778-1854), je bil za etnik slovenske veje družine Vošnjak, ki je
imela v lasti tovarno, ki so jo doma ini imenovali ýpri Bošnjakuý. Po mamini smrti je leta
1809 prevzel doma o posest in usnjarno. Leta 1844 je usnjarno prevzel Josipov sin Vincenc
(1819-1862), za njim pa Vincencev najmlajši sin Ivan (1851-1933). Slednji je leta 1902 v
Šoštanju postavil novo tovarno Agrarija in elektrarno na reki Paki. Elektrarna je stala na
mestu, kjer danes stoji TEŠ, predstavljala pa je velik dosežek takratne tehnologije, saj je
elektriko proizvajala s kombinirano uporabo vodnega in parnega pogona. Šoštanj je prvo
elektri no razsvetljavo dobil konec leta 1902, elektrarna pa je delovala 25 let. Zaradi teh
investicij pa tudi slabega gospodarjenja z usnjarno se je Ivan prekomerno zadolžil, kar je
povzro ilo ste aj njegovega podjetja v letu 1908, odkupil pa ga je Ivanov bratranec Franc
Xavier in tako je v Šoštanju prišlo do združitve usnjarske industrije (Aplinc, 2005).
Nemški del rodbine je imel v lasti tovarno ýpri Mihelnuý 3. Ta obrat je dobro stoletje po
svojem nastanku prerasel v evropsko znano tovarno. Po Mihaelu I. je usnjarno prevzel
najstarejši sin Mihael II. (1804-1879). Njegovi sinovi Franc Xavier (1832-1912), Dr. Josip
(1834) in Mihael III. (1837-1920) so zelo zaznamovali tako politi ni kot tudi gospodarski
utrip Šoštanja. Josip je bil zdravnik, narodni buditelj, politik in publicist. Zelo pomembno je
bilo njegovo prizadevanje pri ustanavljanju posojilništva na Slovenskem. Leta 1874 je bil
med ustanovnimi lani posojilnice v Šoštanju. Brat Mihael III. je bil železniški strokovnjak in
eden izmed najzaslužnejših za izgradnjo železniške proge Celje-Velenje v letu 1891 in v letu
1899 naprej do Dravograda. Pomembno vlogo je imel tudi pri ustanavljanju hranilnic po
Slovenskem (Aplinc, 2005). Najstarejši sin Franc Xavier je po o etu prevzel vodenje tovarne,
predvsem zaradi pospešene industrializacije v svetu in novih zahtev trga pa je tovarno
preusmeril v proizvodnjo in prodajo specialnih izdelkov, s imer je tovarna postala ena
najve jih in priznanih tovarn Avstro-ogrske monarhije (Aplinc, 2008). Nenehno
posodabljanje in širjenje proizvodnje je zahtevalo tudi pove anje delovne sile. Leta 1887 je
bilo v tovarni zaposlenih 100 delavcev, leta 1908, ko je prišlo do združitve obeh usnjarn v
Šoštanju, pa je skupna tovarna zaposlovala že 210 delavcev (Aplinc, 2005).
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Slika 11: Delavci v TUŠ

Vir: Muzej 1, 2011
Do leta 1918, ko so tovarno vodili sinovi Franca Xavierja, so uspešno izpeljali ponovno
prenovo proizvodnje, kar je bila predvsem posledica razpada Avstro-ogrskega cesarstva
(Verbi , 2000). Za eli so uvajati proizvodnjo novih vrst usnja, prav tako pa se je pove alo
tudi število zaposlenih, ki je leta 1929 znašalo 400 delavcev. Leta 1931 se je zaradi
gospodarske krize usnjarna znašla v težavah, vendar se je v nekaj letih stanje normaliziralo, v
podjetju pa se je z uvajanjem nove tehnologije in na ina proizvodnje za elo novo obdobje
napredka, ki je trajalo do za etka druge svetovne vojne. Tovarna je v tem asu predstavljala
osnovo gospodarskega življenja Šoštanja in okolice. V obdobju druge svetovne vojne je
slednja postala del nemškega gospodarstva. Tovarno so po vojni revolucionarne oblasti v
prvem valu nacionalizacije industrije lastnikom Woschnaggom zaplenile, s emer je postala
del gospodarstva LRS 4 pod imenom Tovarna usnja Šoštanj, leta 1949 pa je zaposlovala tudi
najve delavcev, in sicer 599. V petdesetih letih so zgradili nov obrat z moderno tehnologijo,
vendar tudi modernizacija proizvodnje ni mogla prepre iti nadaljnjih gospodarskih težav, saj
je tovarna edalje bolj izgubljala gospodarsko samostojnost, zato so jo leta 1975 priklju ili k
sistemu IUV 5. Takrat je bilo v tovarni zaposlenih okoli 500 delavcev. Vse od za etkov
industrije je bila tovarna znana po izdelavi govejega usnja, po pripojitvi v sistem IUV pa je
tovarna za ela izdelovati svinjsko usnje. Podjetju je edalje bolj primanjkovalo strokovnega
kadra, razvojne vizije, industrijski objekti in naprave so vedno bolj propadale, pojavila se je
kriza v usnjarstvu, še zadnji udarec pa je tovarna doživela z razpadom bivše skupne države
leta 1991 in seveda ukinitvi velikega gospodarskega trga. Po 210 letih obstoja so leta 1998
zaradi nerentabilnosti in slabega gospodarskega stanja uvedli ste ajni postopek in leta 1999
tovarno ukinili, na cesti je ostalo 259 delavcev (Aplinc, 2008).
Po ukinitvi proizvodnje je lastnik zemljiš a in stavb IUV te odprodal, leta 2002 pa je bila
ve ina teh propadajo ih objektov zaradi novih gospodarskih interesov porušena. Velik del
zemljiš in novejše stavbe je odkupila tovarna Gorenje za realizacijo svojih proizvodnih
programov, del zemljiš a pa je v lasti Ob ine Šoštanj. Z rušenjem je bila tovarna fizi no
skoraj v celoti odstranjena, ostala je le bivša tovarniška direkcija z dvoriš nimi objekti, ki se s
pro eljem vklapljajo v glavni šoštanjski trg (Aplinc, 2008).
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Slika 12: Tovarna usnja Šoštanj

Vir: Šoštanj.info, 2011

4.4.2 Termoelektrarna Šoštanj
Drugi najpomembnejši gospodarski dejavnik, ki je poleg usnjarne pripomogel h
gospodarskem razvoju ob ine, je vsekakor TEŠ. Odlo itev o njeni gradnji je bila sprejeta leta
1946. Pogojevale so jo predvsem potrebe po elektri ni energiji kakor tudi velika ležiš a
premoga v Šaleški dolini (Termoelektrarna Šoštanj, 2011). Šoštanjska elektrarna stoji
neposredno na meji ugrezninskega obmo ja, kar je predvsem posledica tega, da je transport
premoga od rudnika do elektrarne im krajši in cenejši (Šterbenk, 1999).
Gradnja TEŠ se je pri ela leta 1947 s prvo fazo, v kateri sta bila do leta 1956 zgrajena dva
bloka z mo jo 30 MW. V drugi fazi gradnje je bil leta 1969 zgrajen tretji blok s proizvodno
mo jo 75 MW, leta 1973 pa ob koncu tretje faze še etrti blok, ki je lahko proizvajal
elektri no energijo z mo jo 275 MW. Zaradi slabšanja energetskega položaja Slovenije in
zaradi dejstva, da je premog postajal vse pomembnejši energetski vir, je prišlo do ponovnega
širjenja proizvodnih kapacitet elektri ne energije. S etrto fazo je bil leta 1977 zgrajen peti
blok elektrarne s proizvodno mo jo 335 MW. Skupna mo proizvodnje elektri nega toka je
tako že leta 1977 znašala 755 MW (Termoelektrarna Šoštanj, 2011). Ob premogu je za
obratovanje termoelektrarne potrebna tudi hladilna voda. Za uro obratovanja elektrarne s
polno mo jo porabijo 1500 m³ vode. Ker reka Paka ni dovolj vodnata, so posledi no morali
zgraditi hladilne stolpe, vodo pa rpajo iz Družmirskega jezera (Šterbenk, 1999).
Slika 13: TEŠ leta 1957

Vir: Termoelektrarna Šoštanj, 2011
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TEŠ predstavlja enega od stebrov preskrbe Slovenije z elektri no energijo. Proizvodnja se je
ve ala iz leta v leto, maksimum pa je dosegla leta 1983, ko so se prvi pokazale tudi
negativne posledice v okolici in se je za elo naslednje obdobje pri gradnji v Šoštanju, in sicer
gradnja naprav za ekološko sanacijo TEŠ. Poleg ekoloških problemov so se pokazale tudi
poškodbe na stavbah in betonskih konstrukcijah elektrarne. Za podaljšanje dobe trajanja je
bilo treba pri eti intenzivno sanacijo zgradb in konstrukcij (Bilteš, 2008).
Predvsem zaradi kotlinskega zna aja Šaleške doline s prizemno in višinsko inverzijsko plastjo
je dolina pokrajinsko bolj ob utljiva glede onesnaževanja zraka, posledi no je TEŠ s svojimi
izpusti povzro itelj 99 % onesnaženega zraka v Šaleški dolini. Ta ve inoma škodi dolinskemu
obrobju, kjer ob temperaturnih inverzijah prihaja do izrazitih prekomernih koncentracij
polutantov v zraku. Na dnu doline je ob asno prizadet predvsem Šoštanj, kadar ob mo nem
južnem vetru dimne pline obrne proti mestu. Leta 1990 je elektrarna v ozra je izpustila
93.000 t SO2 6 oziroma 2.324 kg na prebivalca Šaleške doline. Za primerjavo, istega leta je
bila povpre na evropska emisijska vrednost 57 kg na prebivalca, Slovenija pa je s 101 kg to
vrednost presegla za skoraj dvakrat. Pred letom 1990 je zrak v Šoštanju poleg kotlovnic in
individualnih kuriš onesnaževala tudi TUŠ s svojo kotlovnico, kar se je spremenilo s
priklju itvijo TUŠ na toplovodno omrežje. !e primerjamo koli ino izpusta SO2 iz leta 1983,
ko je le ta znašal rekordnih 124.000 ton letno, se je koli ina izpusta SO2 do leta 1995
zmanjšala na 51.701 tone oziroma za 58,3 % (Šterbenk et al., 2000). Leta 2009 je ta koli ina
znašala 4.125 t, v naslednjih petih letih pa naj bi se emisije SO2 še dodatno znižale (Strategija
Termoelektrarne Šoštanj, 2011).
Leta 1990 je TEŠ v zrak izpustila tudi 13.278 t NOx 7, 3.782.023 t CO2 8, 5.731 t praha ter 507 t
CO 9, leta 2009 pa 7.381 NOx, 4.573.388 t CO2, 202 t praha, ter 1277 CO (Strategija
Termoelektrarne Šoštanj, 2011). Leta 1994 in 2000 so na bloku IV in V zgradili napravo za
razžvepljevanje dimnih plinov, kjer le te perejo s suspenzijo kalcita in vode. Na preostalih
treh blokih so zgradili aditivni sistem razžvepljevanja, ki kalcit vpihava neposredno v kurilne
kotle, kar je povzro ilo izrazito zmanjšanje emisij (Šterbenk et al., 2000). Letno so leta 1995
porabili 69.171 t aditiva, leta 2009 pa že 176.762 t (Strategija Termoelektrarne Šoštanj, 2011).
Zaradi razžvepljevanja dimnih plinov se je pojavil nov odpadek sadra. Ko premog v
elektrarniških kotlih zgori, letno ostane približno 800 t pepela in 130.000 t sadre. Ta pepel in
sadro odlagajo na urejeno odlagališ e na ugrezninskem obmo ju med Velenjskim in
Družmirskim jezerom, kar še dodatno pove uje trdnost odlagališ a, zaradi nasipanja pa se
pokrajina na tem obmo ju manj spreminja. To obmo je obsega okoli 80 ha. Ker je odlaganje
pepela dolgo asa povzro alo prašenje in s tem onesnaževanje zraka in okolja, so odlagališ e
že v devetdesetih pri eli ozelenjevati. To dosežejo tako, da pepel in sadro prekrijejo z nekaj
centimetrov debelimi plastmi prsti in zasejejo travo. Gre za za asno rekultivacijo, saj je na
tem obmo ju ugrezanje še vedno aktivno. Prašenje na aktivnem delu odlagališ a prepre ujejo
s sprotnim vodnim namakanjem. Odlaganje pepela in sadre pa ima tudi pozitivne posledice,
saj poleg zmanjševanja ugreznjenega obmo ja in potopljenih površin umetni nasip tudi lo uje
Družmirsko od višje leže ega Velenjskega jezera in posledi no prepre uje njuno zlitje. Vsaj
30 ha odlagališ a bi bilo v primeru, da tu pepela in sadre ne bi nasipali, ojezerjena. Nasip pa
je tudi pre na povezava ez kotlinsko dno. Pepel pa porabljajo tudi za zapolnjevanje jamskih
prostorov in za izboljšanje odkopnih pogojev v njih (Šterbenk, 1999).
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Tabela 11: Poraba aditiva in koli ina izpustov TEŠ
V tonah
Aditiv
SO2
NOx
Prah
CO

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

0
93.021
13.278
5731
507

0
80.459
10.826
7.495
439

45.000
80.056
10.492
6.085
505

35.253
86.147
11.571
8.121
522

36.581
80.595
11.333
4.918
480

68.171
51.701
10.119
2.765
761

67.731
51.826
10.163
1.844
626

76.811
53.110
11.580
2.376
738

63.968
55.052
11.963
2.317
734

79.448
47.665
9.096
1.078
589

V tonah
Aditiv
SO2
Nox
Prah
CO

2000
83.455
44.254
10.379
460
541

2001
137.178
18.071
11.403
467
693

2002
132.062
22.871
12.779
632
931

2003
158.548
13.334
10.936
480
1.033

2004
165.345
7.951
8.877
419
1.300

2005
177.476
10.341
9.054
332
1.236

2006
171.800
6.190
9.130
158
1.294

2007
194.402
5.289
8.450
254
1.254

2008
174.025
4.592
8.380
216
1.489

2009
176.762
4.125
7.381
202
1.277

Vir: Bilteš, 2010
Ker obratovanje elektrarne ni skladno z obratovanjem premogovnika, so posledi no potrebne
zaloge premoga, ki jih skladiš ijo na površju. Na desnem bregu reke Pake je nad elektrarno
nastala deponija premoga, kjer na 15 ha skladiš ijo do milijon t premoga (Šterbenk, 1999). Na
deponijo se odlaga višek izkopanega premoga ali pa se premog po potrebi iz nje jemlje.
Premog se od deponije do elektrarne transportira s transportnimi trakovi, vodenje transporta
pa je ra unalniško in poteka popolnoma avtomatizirano iz komandnega prostora elektrarne
(Termoelektrarna Šoštanj, 2011). Glavni negativni vplivi te deponije na okolje so prašenje,
trdni delci v izcednih vodah, prav tako pa gre tudi za neestetski videz pokrajine. Do konca leta
1997 so v šoštanjski elektrarni pokurili skoraj 110 milijonov ton lignita (Šterbenk, 1999).
Slika 14: Deponije premoga

Vir: Skyscrapercity, 2011
V elektrarni se kot pogonsko gorivo uporablja izklju no velenjski lignit, ki ima kurilno
vrednost 10,995 kJ/kg. Le krajše obdobje v osemdesetih letih so delno kurili tudi premoge iz
drugih držav nekdanje Jugoslavije. Leta 1996 so na najmanjšem bloku poskusno kurili
indonezijski premog s kurilno vrednostjo okoli 24,5 kJ/kg, s katerim so dosegli okoljsko
vzpodbudne rezultate, saj so bile emisijske vrednosti že brez dodatnega iš enja v okviru
dovoljenih. Izkazalo pa se je, da so bili zaradi ve je energetske vrednosti indonezijskega
premoga kotli preobremenjeni in bi zaradi tega hitro prišlo do njihovih poškodb, zaradi esar
so ta premog tudi prenehali uporabljati. Poleg elektri ne energije pa v šoštanjski elektrarni od
leta 1971 pridobivajo tudi toplotno energijo za daljinsko ogrevanje Velenja, Šoštanja in
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okolice. To pomeni, da v strnjenih naseljih Šaleške doline individualnih kuriš prakti no ni
ve , zaradi esar je kvaliteta zraka bistveno boljša, saj bi se v nasprotnem primeru z
individualnimi kuriš i z onesnaženim zrakom polnila prizemna inverzijska plast (Šterbenk,
1999).
Med letoma 2001 in 2008 so v TEŠ predelovali mesno-kostno moko po postopku sosežiganja.
Ker so se z 1.1.2008 spremenili pogoji za sežig odpadkov, nova uredba o emisiji snovi v zrak
iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov je s tem datumom zahtevala mnogo nižje emisijske
koncentracije NOx kot v primeru kurjenja fosilnih goriv, so s sosežiganjem kostne moke
konec leta 2007 prenehali (Bilteš, 2007).
Tabela 12: Sežig mesno-kostne moke
V tonah

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kostna moka

10.099

13.831

18.622

11.922

7.773

8.468

9.294

Vir: Bilteš, 2008
Po petdesetih letih obratovanja blokov 1 in 2 so v elektrarni sprejeli odlo itev, da jih
nadomestijo s sodobnejšimi in okolju prijaznejšimi enotami za proizvodnjo elektri ne
energije. Tako so leta 2006 pri eli z gradbenimi deli za postavitev dveh plinskih agregatov,
nazivne mo i 2x42 MW. Agregata sta bila sinhronizirana na omrežje v letu 2008
(Termoelektrarna Šoštanj, 2011). Istega leta je bil trajno ustavljen blok 2, leta 2010 pa še blok
1. Do leta 2008 je TEŠ od za etka njenega delovanja proizvedla 138.268.710 MWh elektri ne
energije ter 13.644 GWh toplotne energije, porabili so 153.188.555 t premoga. V primerjavi s
proizvodnjo celotne elektri ne energije v Sloveniji za isto obdobje, ki znaša 402.035.265
MWh, so torej v Šoštanju v asu obratovanja elektrarne ustvarili kar za 34,4 % vse
proizvedene elektri ne energije pri nas. Danes elektrarna s proizvodno mo jo 779 MW
proizvede povpre no tretjino elektri ne energije v državi, v kriznih obdobjih tudi do polovice.
Povpre na letna proizvodnja elektri ne energije se giblje med 3.500 in 3.800 GWh.
Povpre na letna proizvodnja toplotne energije, za daljinsko ogrevanje Šaleške doline,
znaša 400-450 GWh. Za omenjeno letno proizvodnjo elektri ne in toplotne energije porabijo
med 3,5 in 4,2 milijonov t premoga in okoli 60 milijonov Sm3 10 zemeljskega plina (Bilteš,
2008).
Glavni cilj TEŠ je proizvodnja elektri ne energije v skladu in z na eli trajnostnega razvoja,
kar pomeni uporabo sodobne tehnologije z visokim izkoristkom energenta, zanesljivost
oskrbe z elektri no energijo, im manjše onesnaževanje okolja, ohranitev delovnih mest in
energetske lokacije. Sam razvoj TEŠ bo v prihodnosti zaznamovalo približevanje na elom
trajnostnega razvoja, predvsem z vidika tehnoloških in ekonomskih kazalcev. Tako je bil leta
2004 sprejet strateški razvojni na rt TEŠ, kjer je bila sprejeta odlo itev o gradnji bloka 6, ki z
ekološkega vidika pomeni nadaljevanje ekološke sanacije, ki so jo v elektrarni za eli izvajati
že leta 1983. Blok 6 bo s 600 MW postopoma nadomestil tehnološko zastarele in nerentabilne
še delujo e bloke 3, 4 in 5. Pri tem gre za nacionalno pomemben projekt, ki je uvrš en v
resolucijo Nacionalnega energetskega programa in v Resolucijo o nacionalnih in razvojnih
projektih za obdobje 2007-2023 (Termoelektrarna Šoštanj, 2011).
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Slika 15: TEŠ danes

Avtor: Darjan Grudnik
Blok 6 bo za enako koli ino proizvedene energije porabil približno za 30 odstotkov manj
premoga, zato bodo tudi skupne emisije v okolje bistveno nižje. Nov blok bo pri enaki
koli ini proizvedene energije emitiral v okolje 3,1 milijona t oziroma za 35 odstotkov manj
CO2 kot trenutni bloki TEŠ. Leta 2009 je ta vrednost izpusta CO2 znašala 1,25 kg/kWh
oziroma 4.573.388 t. !e povzamemo, inštalirana mo elektrarne se bo iz današnjih 755 MW
zmanjšala na 600 MW, proizvodnja elektri ne energije s 3500 GWh letno pa bo ostala
nespremenjena. Lastna cena proizvodnje se bo iz današnjih 90 Eur/MWh zmanjšala na 58
Eur/MWh. Sam projekt je sicer ocenjen na ve kot milijardo evrov, dokon an pa naj bi bil
predvidoma do leta 2014, življenjska doba bloka pa bo 40 let (Strategija Termoelektrarne
Šoštanj, 2011). Projekt pa je naletel tudi na precejšnje neodobravanje, predvsem pri
zagovornikih izkoriš anja obnovljivih naravnih virov, predstavnikih ekoloških gibanj,
povzro il pa je tudi polemike v gospodarskih in politi nih krogih.
TEŠ je konec leta 2008 zaposlovala 490 delavcev, ob gradnji bloka 6 pa se bo ta številka
zaradi potreb po ve jem kadru še pove ala.
Slika 16: TEŠ v prihodnosti

Vir: Termoelektrarna Šoštanj, 2011

34

4.4.3 Kmetijstvo
Šaleška dolina je bila vse do 20. stoletja izrazito agrarno usmerjena. Na njenem dnu je
prevladovalo intenzivno kmetijstvo, saj so na tem obmo ju prevladovale najbolj rodovitne
obdelovalne površine. Poleg trških naselij Šoštanja in Velenja so se razvila tudi številna
agrarna naselja. Zaradi procesov industrializacije in urbanizacije, intenzivnega razvoja
premogovništva in posledic poseganja v prostor, se je dolina tako po funkciji kot tudi po
videzu v drugi polovici 20. stoletja preoblikovala v izrazito industrijsko pokrajino, kmetijstvo
pa je bilo porinjeno v zaledje. Kmetijstvo v Šaleški dolini še vedno nosi breme preteklosti.
Zaradi centraliziranega razvoja, ki je omogo al bližino delovnih mest, se je izoblikovala
posebna socioekonomska struktura kmetijskih gospodarstev, kjer prevladujejo mešane
kmetije, ki kombinirajo dohodke iz razli nih virov, kmetijstvo pa je pogosto predvsem
dodatna ter ne glavna aktivnost (Lokalna razvojna strategija, 2008). Na današnjem
ugrezninskem obmo ju, kjer je pred za etkom premogovništva prevladovala kmetijska raba
zemljiš , so bile na Družmirskem polju najve je in najboljše obdelovalne površine.
Intenzivno ugrezanje površja je povzro ilo nastanek in širjenje Družmirskega in Velenjskega
jezera, v katerih je izginilo okoli 200 ha kmetijskih zemljiš . S širjenjem Družmirskega jezera
se bo potopilo še za okoli 100 ha dodatnih kmetijskih površin. Ugreznjena obmo ja sicer
rekultivirajo in ponovno namenjajo za kmetijsko uporabo, ve ina nekdanjih obdelovalnih
površin pa je izgubljenih za vedno (Šterbenk, 1999).
Glavni problem na tem obmo ju je torej pomanjkanje obdelovalnih površin, kar je eden izmed
glavnih vzrokov, da se je ve ina kmetov preselila v okolico, predvsem pojezerja na severni
strani doline. Z zmanjševanjem kmetijskih zemljiš se je pove ala intenzivnost kmetijstva, s
tem pa tudi negativni vplivi na okolje. Današnje obdelovalne površine so ve inoma v bližini
jezer, z nadaljnjim ugrezanjem pa se bodo še dodatno ugrezale in izginjale, intenzivnost
obdelave pa bo le še dodatno naraš ala, saj se bo ugreznil ve ji del Gaberškega polja, kjer je
današnje kmetijstvo v ob ini Šoštanj najintenzivnejše. Od panog ve inoma prevladuje mle na
živinoreja. Kmetje gnojijo travnike in sadovnjake z gnojevko in gnojnico, intenzivno pa
uporabljajo tudi mineralna in umetna gnojila, kar pa ima zelo škodljiv vpliv na potoke in
jezera. Kmetijstvo prevladuje tudi v zahodnem nižinskem delu ob ine Šoštanj v naseljih
Metle e in Topolšica, v zaledju pa ve inoma, predvsem zaradi višjega reliefa in pomanjkanja
ustreznih obdelovalnih površin ter visokega deleža gozdnih površin, prevladujejo samotne
kmetije (Šterbenk, 1999).
4.4.4 Promet
V celotni regiji se kaže problematika za vse ravni cestne infrastrukture. Potrebna so mnoga
rekonstrukcijska in obnovitvena dela tako na državnih, regionalnih kot na lokalnih cestah.
Poseben problem vsekakor predstavlja odrezanost regije od drugih delov Slovenije (Obmo no
razvojni program, 2006). Ob ina Šoštanj je s prometnimi povezavami sicer relativno dobro
povezana s sosednjimi ob inami. Preko Velenja je z glavno cesto I. reda Arja vas-VelenjeKoroška povezana tako s Koroško in Avstrijo proti severu kot s Spodnjo Savinjsko dolino
proti jugovzhodu. Za Šoštanj je pomembna tudi modernizirana povezava II. reda preko
Zavodenj in Šentvida do !rne na Koroškem in naprej v Avstrijo, ki je že pred stoletji
predstavljala pomembno trgovsko povezavo s Koroško. Skozi sotesko Penk in vpadnico ez
Lokovico je Šoštanj z regionalno cesto II. reda povezan s Spodnjo Savinjsko dolino. !ez
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Šoštanj poteka tudi železniška povezava Šaleške doline s Savinjsko dolino iz Celja preko
Šmartnega ob Paki, po soteski Penk do Šoštanja in naprej do Velenja, kjer se od leta 1969, ko
je bila zaradi nerentabilnosti ukinjena železniška proga Velenje-Dravograd, železnica danes
kon a. V ob ini Šoštanj se v naselju Lajše nahaja tudi manjše letališ e (Aplinc, 2008).
Šaleška dolina je vklju ena v t.i. projekt tretje razvojne osi, katere glavni cilj je tudi izgradnja
integralne prometne osi, ki danes predstavlja manjkajo i len v prometni infrastrukturi med
Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Novo vzpostavljena hitra cesta bo omogo ala boljšo prometno
povezanost, novo možnost razvoja. !ez Šaleško dolino bo tako potekala nova cestna
povezava iz smeri avstrijske Koroške preko Slovenj Gradca in Velenja do priklju ka na
obstoje o avtocestno povezavo Ljubljana-Maribor oziroma peti prometni koridor, proti jugu
pa se bo os nadaljevala preko Novega mesta naprej proti Karlovcu in Reki. Okvirna trasa, ki
je zajeta v nacionalni resoluciji izgradnje avtocest, naj bi se na peti koridor priklju ila v Arji
vasi, gre za razli ico F6. Ta trasa naj bi bila po mnenju mnogih strokovnjakov izmed vseh
razli ic najprimernejša. Izvedene so bile tudi študije razli ic F3 in F5, ki bi se na peti koridor
priklju ile v Podlogu, ter sintezna študija zahodne trase F2, ki bi se avtocestni povezavi
Ljubljana-Maribor priklju ila v Šentrupertu. Ta trasa je trenutno najbližje realizaciji. Ob
sintezi razli nih vidikov, kot so gradbeno tehni ni kriteriji, prostorski, okoljski in prometnoekonomski, predvsem na podlagi zadnjih dveh prevlada ustreznost variante F2. Do problema
za ne prihajati predvsem pri ekonomskem vidiku, saj naj bi po prvih ocenah investicija stala
preko 400 milijonov evrov, kar pomeni dobrih 24 milijonov €/km, kar je skoraj trikrat ve od
povpre ne cene zgrajenega kilometra avtoceste pri nas, ki znaša 8,7 milijona €/km. Glavno
težavo predstavlja dejstvo, da ve ina te 15 kilometrske trase poteka po ravnini, kjer bo uni ila
do 80 ha najbolj rodovitnih kmetijskih zemljiš , v Šaleški dolini pa bi negativno vplivala na
že tako degradirano pokrajino. Vse preostale trase naj bi bile mnogo cenejše, saj bi ve inoma
potekale po neposeljenih obmo jih (Zupanc, 2006).
Slika 17: Trase hitre ceste

Vir: Preverjeno, 2011
Namen te nove prometne osi bo tako povezava regionalnih središ , navezovanje tovornega in
osebnega cestnega prometa vseh regij na tej osi na glavne evropske osi. Ta nova os bo tako
Šaleški dolini kot tudi Šoštanju omogo ala nov razvoj gospodarstva, nove poslovne cone,
razvoj turizma, boljšo energetsko in informacijsko povezavo, predvsem pa hitrejši prometni
dostop do sosednjih regij (Zupanc, 2006).
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5 OB INA ŠOŠTANJ IN TURIZEM
5.1 Zgodovina turizma
Turizem v Šoštanju ima že ve stoletno tradicijo. Že v 17. stoletju je bila tako pri nas kot na
tujem poznana Topolšica s svojim termalnim vrelcem. Ker je Šoštanj ležal ob pomembni
prometni povezavi, ki je mimo Šoštanja, Zavodenj in Šentvida vodila proti avstrijski Koroški,
so se tu ustavljali tako popotniki, obrtniki in razni trgovci, kar so doma i gostilni arji seveda
znali dobro izkoristiti. Le ti so potujo im trgovcem ponudili svoje travnike, kjer so lahko
razstavljali in prodajali svoje blago, sami pa so poskrbeli za dodatno ponudbo hrane, pija e in
tudi preno iš a obiskovalcem sejmov, ki so se v Šoštanj zgrinjali tako iz bližnje kot iz daljne
okolice. Sejmi so imeli v Šoštanju dolgoletno tradicijo in so bili poznani dale naokrog.
Leta 1903 je nemški turisti ni vodnik za Šoštanj navajal 3 hotele in 14 gostiln. Turisti ni
ponudbi je takrat služil tudi šoštanjski grad, ki je predvsem tujim gostom nudil 35 postelj v 15
velikih sobah in 4 kuhinje. Hotel Austria 11 v lasti Franca Rajšterja je imel 20 postelj, kolikor
jih je nudil tudi hotel Deutscheshaus 12, v hotelu Kunst 13 pa so imeli 6-12 postelj. Ležiš a so
nudili tudi v gostilnah Brežnik (10), Cerovšek (6) in Zur Taube (8), preko 30 postelj pa je bilo
na voljo še v drugih gostilnah in privatnih hišah, skupno torej okoli 140. Poleg omenjenih so
bile v Šoštanju v tistem asu še gostilne Jakoba Šribarja, Franca Žagarja, Ivana Kopušarja in
Mihaela Kumra, ki je imel v svoji gostilni tudi takratno šoštanjsko italnico (Hudales, 1955).
Slika 18: Hotel Union pred I. svetovno vojno

Vir: Ravnikar, 2009
Neposredno po vojni v Šoštanju ni bilo delujo ega hotela. Hotel Union in Kunst sta bila do
leta 1945 že zaprta, prav tako so zaprli takratni Hotel Jugoslavija. Slednjega so leta 1960
obnovili in ga preimenovali v Kajuhov dom, ki pa je bil leta 1990 dokon no zaprt in preurejen
v poslovno-gostinski objekt (Hudales, 1995).

11

Hotel se je kasneje imenoval Hotel Jugoslavija, danes pa se stavba imenuje Kajuhov dom
Hotel se je imenoval tudi hotel Union
13
Hotel je v nekaterih virih poimenovan kot Hotel Bastl
12
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Slika 19: Kajuhov dom danes

Avtor: Darjan Grudnik

5.1.1 Zdraviliš!e Topolšica
Glavni dejavnik pri razvoju turizma v ob ini Šoštanj tako v preteklosti kot tudi še danes
vsekakor predstavlja Topolšica s termalnim vrelcem. Zdravilni u inki le tega so bili že leta
1617 zapisani v zgodovinskih virih z naslovom Ad thermas s. Floriani prope Schönstain.
Doma ini naj bi vrelec in njegove lastnosti domnevno poznali že mnogo prej. Prvi
zgodovinski zapis o termalnem vrelcu je zapisal protireformacijski škof Tomaž Hren leta
1617, ki je ob svojem obisku cerkvene gosposke v Šoštanju v svoj koledar zabeležil: ýPozneje
(odšel) v toplice Sv. Florjana pri Šoštanju, ki so nam po osmem kopanju olajšali težave s
kamen ki in prinesli popuš anje našega trpljenjaý (Orožen, 1885). Prva oblika zdraviliš a se
je sicer v tistem asu imenovala Toplice pri Šoštanju oziroma Töplitz bey Schönstain
(Hudales, 2009).
Toplice naj bi bile odprte za javno uporabo leta 1838. Lastnik tedanjega zdravilnega vrelca in
ve jega dela zemljiš a ob njem je bil kmet, mlinar in gostilni ar Stopar, po doma e Topli nik.
Kompleks odprtega kopalnega bazena je lastnik prekril s slamnato streho, sezidal kopališko
hišico ter nov obsežen bazen, pripravil pa je tudi že nekaj sob za tujce. Stalnih gostov takrat
naj še ne bi bilo. Ker je kmet od obiskovalcev pobiral pristojbino treh krajcarjev, kar za
takratne razmere ni bilo malo, so si kopanje lahko privoš ili samo gospodje, oziroma bolj ali
manj bližnja mestna in trška gospoda. Kopališ e je bilo ve inoma opisano kot tipi en primer
kme kega kopališ a, ki bi ob drugem bolj gosposkem lastniku lahko imel velik razvojni
potencial (Hudales, 2009).
Termalni vrelec je v drugi polovici 19. stoletja postajal vse bolj znan, saj so ga omenjali v
ve ini avstrijskih popotnih vodnikov ter v razli nih popisih zdraviliških krajev. V tem
obdobju je zdraviliš e doživelo drugo fazo razvoja, ko je prvotno leseno kopališko stavbo
zamenjala zidana stavba, izvir tople vode pa je bil zajet v dva bazena, kme kega in
gosposkega. V zdraviliš e so takrat že prihajali prvi tuji gostje. Zdraviliški vrelec naj bi leta
1874 odkupila dunajska zdravnika dr. Gustav von Huttern in Konrad Bertsche, kar je razvidno
predvsem iz zemljiških knjig. Do leta 1898 sta odkupila celotno ozemlje okoli vrelca, ki je
znašalo 60 ha, s tem pa se je tudi za el intenziven za etek razvoja zdraviliš a v Topolšici.
Omenjena zdravnika sta najprej zgradila ve stavb za sezonske goste in zasadila zdraviliški
park (Zgodovinski podatki, 2011).
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Popis iz leta 1900 v okviru Topolšice že navaja zaselek Warmbad Topolschitz s štirimi
poslopji, že desetletje kasneje pri novem popisu pa je bilo število stavb v tem kompleksu že
11. Že v tistem obdobju so pri eli izdajati propagandno gradivo, ki so ga v Topolšici izdajali
štirikrat letno, imenovalo pa se je Mitteilungen aus Bad Topolschitz. Izdana je bila tudi vrsta
razli nih razglednic, iz katerih je lepo viden razvoj samega zdraviliš a. O Topolšici so na
za etku 20. stoletja pisali številni tuji asopisi in turisti ni vodniki. Najstarejši znani zapis je
iz leta 1903, ki je bil izdan v asopisu Fremden-Blatt na Dunaju. Že leta 1900 je nastal prvi
nemški reklamni prospekt, ki je bil preveden še v madžarš ino in francoš ino, leta 1905 pa še
krajša nemška reklamna brošura zdraviliš a. Prav ta brošura je predstavljala najobsežnejši
tekst o zdraviliš u in njegovih metodah ter ostali zdraviliško-turisti ni ponudbi. Iz brošure so
bile razvidne podrobnosti iz samega delovanja zdraviliš a, objektih, ponudbi. Zdraviliš e je
takrat vodil zdravnik dr. Gustav von Huttern. Glavno ponudbo je predstavljala uporaba zra ne
in son ne kopeli, obsevanja z elektri nimi lu kami, elektroterapija, gimnastika in kopanje v
termalni vodi. Med vsemi terapijami je bila najbolj cenjena zra na kopel, ki so jo v
zdraviliš u dopolnjevali z vplivom sonca, kot posebna terapija pa je veljalo bivanje v t.i.
zra nih ko ah, ki so se imenovale tudi Lufth"tten. Zelo pomembno mesto v turisti ni ponudbi
pa je vsekakor predstavljala kopel v ogljikovi kisli vodi s temperaturo okoli 30° C. Te kopeli
so imele mo an u inek predvsem zato, ker je voda v bazene dotekala z mo jo 50 litrov na
sekundo, kar je omogo alo nenehno obnavljanje in pritok sveže vode. Zaradi širokega spektra
izbora razli nih terapij, ki so v zdraviliš u bile na voljo, so te lahko predpisovali za skoraj vse
bolezni (Hudales, 2009).
Slika 20: Naslovna stran nemške reklamne knjižice iz leta 1906

Vir: Hudales, 2009
Zdravstvene storitve, ki jih je nudilo zdraviliš e v Topolšici od za etka 20. stoletja, so
predstavljale zdraviliški turizem. Takratna cena za polni penzion, ki je zajemal bivanje in
hrano ter zdraviliško terapijo, je bila najmanj 70 kron na teden. Za primerjavo, celodnevni
zaslužek za osemurno delo v premogovniku v Velenju je znašal 1,2 krone. Ponudba je
zajemala bivanje v sobah z elektri no razsvetljavo, zdravniško oskrbo, razli ne terapije in
masaže. Bolj peti nim gostom je bilo mogo e ponuditi ve je udobje in ve storitev za
bistveno višje cene. Razpon le teh je bil zelo visok, zlasti pri ponudbi sob. Enoposteljne sobe
so stale med 7 in 35 kron na teden, dvoposteljne med 28 in 56, za prostor v zra nih ko ah za
eno osebo pa je bilo potrebno odšteti med 17,50 in 28 kron na teden. Ponudbo je dopolnjevala
tudi prehrana, ki je bila po sestavi in pripravi sestavni del zdravljenja. Sestavljena je bila iz
treh glavnih obrokov in dveh malic, na teden je stala 35 kron na osebo. Za posebne
individualne prehrambene programe pa je bilo potrebno odšteti od 42 do 49 kron. Tretji del
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zdraviliške oskrbe v Topolšici je predstavljala zdravstvena ponudba. V paket oskrbe, ki je na
osebo stal 28 kron na teden, so bile vštete vse zra ne, son ne in vodne kopeli, tuširanja,
dodatne kopeli z obsevanjem z elektri nimi lu mi, parne kopeli in dodatne vro e kopeli, ki so
ob slabem vremenu nadomeš ale son ne kopeli. Vsaka dodatna storitev razli nih masaž,
dodatnih nasvetov zdravnikov, pomo i strežnika ter dodatni honorarji niso bili všteti v ceno
zdraviliške oskrbe (Hudales, 2009).
V kompleksu zdraviliš a je bila zelo bogata dodatna ponudba. Gostom je bila na voljo
italnica, soba za pisanje, telovadne naprave, športne naprave in rekviziti, kegljiš e, teniška
igriš a in biljard. Poleg priporo enih sprehodov po posestvih zdraviliš a so gostom
priporo ali tudi izlete po bližnji in daljni okolici, kar je samo turisti no ponudbo zdraviliš a le
še dodatno dopolnjevalo (Hudales, 2009).
Zdraviliš e je imelo zelo razvito infrastrukturo. Poleg že omenjenih zra nih ko so bile v
kompleksu tri vile z imeni Gozdni dom, Son ni dom in Vila, kjer so lahko gostje prebivali.
Kompleks je sestavljala tudi glavna zdraviliška stavba, ki je zajemala dve kopališki dvorani,
prostore za parne kopeli in obsevanja, zdravniško ordinacijo in rentgenski kabinet. Tik ob
kopališki stavbi sta se nahajali dve veliki ploš adi za son ne kopeli ter obsežen park, ki so ga
uporabljali predvsem za zra ne kopeli, s svojimi potkami pa je povezoval celoten kompleks.
Zdraviliš e je imelo vodovod, elektri no napeljavo, rentgenske naprave. Elektri no energijo
so pridobivali v elektrarni, ki je stala ob izviru Toplice, ki izvira v neposredni bližini
termalnega vrelca. Sezona zdraviliš a je pred I. svetovno vojno trajala od 15. maja pa nekje
do konca septembra. Zdravljenje je bilo priporo ljivo vsem, ki so bili željni po itka in
sprostitve, so trpeli zaradi bolezni prebavil, revme, sladkorne bolezni, živ nih bolezni, bolezni
srca, jeter, ledvic in mehurja (Hudales, 2009).
Slika 21: Topolšica pred I. svetovno vojno

Vir: Hudales, 2009
Po prvi svetovni vojni in razpadu Avstro-ogrske monarhije je vlada Kraljevine SHS spomladi
1919 odkupila zemljiš e in objekte obstoje ega zdraviliš a Topolšica, ki so postali državna
last. Zdraviliš e je nekaj let še delovalo v svoji prvotni funkciji, nato pa je država tu
ustanovila prvi sanatorij za zdravljenje tuberkuloze v takratni Jugoslaviji. S tem se je ustavil
takrat zelo perspektivni razvoj naravnega zdraviliškega turizma, ki si je v asu Avstro-ogrske
že pridobil velik sloves (Kojc, 1992). V Topolšici je bilo na 40 hektarjih zemljiš zgrajenih in
adaptiranih 30 razli nih zgradb. Sanatorij ni imel samo oddelkov za nego in zdravljenje
bolnikov, temve tudi ekonomijo za pridelavo živil, obrtniške delavnice, svoj vodovod,
elektri no centralo, žago in pošto. Spomladi 1919 so bili sprejeti prvi tuberkulozni bolniki,
sprva iz Slovenije, kmalu pa tudi iz drugih krajev Jugoslavije. Zdravljenje je takrat, ko še ni
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bilo u inkovitih zdravil, zahtevalo ugodne klimatske pogoje, mir in sprehode v bogatih
smrekovih gozdovih. Sanatorij je imel 250 do 300 postelj in je bil finan no odvisen od
Beograda. Zdravljenje je bilo dolgotrajno, trajalo je ve let. Zdraviliš e je tako iz balneološke
sezonske ustanove prešlo v hospitalno ustanovo s kroni nimi bolniki. Dr. Savi , ki je
ustanovo vodil od leta 1922 do 1939, je prej nepoznano zdraviliš e dvignil v prvorazredni,
dale poznan in priznan zavod. Med obema vojnama se je v Topolšici zdravilo preko 10.000
bolnikov iz vseh krajev Jugoslavije, med njimi veliko otrok in intelektualcev. V tem asu se je
v zavodu specializiralo oziroma delovalo preko 30 zdravnikov. V bolnišnici je bilo v sedmih
bolniških objektih od 250 do 300 postelj (Zgodovinski podatki, 2011). Za potrebe transporta
turistov so imeli svojo ko ijo s ko ijažem Filipom Kotnikom, ki je vozil turiste na relaciji
železniške postaje v Šoštanju do Topolšice in nazaj. Zanimivost je bila tudi ta, da so na
železniško postajo poleg napisa Šoštanj dodali še napis Topolšica tako v slovenskem jeziku
kot tudi v cirilici, na postaji pa so tudi s plakati in reklamnimi panoji reklamirali zdraviliš e v
Topolšici. V tridesetih letih so bili v Šoštanju tudi že štirje taksisti (Kojc, 1992).
Obdobje II. svetovne vojne je zdraviliš e prizadelo mnogo huje kot I. svetovna vojna. Junija
1943 so se v Topolšici pojavili prvi partizani, med njimi tudi bolni in ranjeni. Tedanji
upravitelj šole Alojz Menhart je zanje v stari šoli uredil dobro skrita ležiš a, zdravil pa jih je
zdravnik dr. Okolokulak, ki je bil zaposlen v zdraviliš u. Bolnica v Topolšici je bila neiz rpen
vir vsakršnega sanitetnega materiala za partizanske ranjence in tudi zbirališ e hrane. Kljub
nemškemu vodstvu je vse osebje delilo usodo naših ljudi in bilo tako enotno, da so se v
bolnici lahko ilegalno zdravili partizanski ranjenci. Ob okupaciji so kasneje Nemci slovenska
imena paviljonov in stavb ponem ili, sam kompleks pa je za el propadati. Decembra 1944 so
iz bolnice pobrali kakovostno pohištvo, sanitetne naprave, perilo, vse skupaj pa z osebjem
prepeljali v Avstrijo. Februarja leta 1945 so Nemci v bolnici za asno do nadaljnjega umika
meseca aprila namestili svoje ranjence iz Balkana (Zgodovinski podatki, 2011).
Slika 22: Zdraviliš e Topolšica po II. svetovni vojni

Vir: Hudales, 2009
Glede na dejstvo, da je za as med obema vojnama zelo malo znanega o usodi termalnih
naprav v Topolšici, je po II. svetovni vojni Državni sanatorij Topolšica, kakor se je takrat
imenoval kompleks zdraviliš a, ponovno obudil ta del svoje zdravstvene ponudbe. V
petdesetih letih 20. stoletja so ponovno uredili zajetje vrelca, ki je imel stalno temperaturo
28° C in je izviral z mo jo 12 l/s, v manjši pokriti termalni bazen velikosti 16x13 m. S
ponovno oživitvijo term je povezan tudi podatek, da je vsak dan iz Šoštanja proti Topolšici
vozilo ve potniških avtobusov. Poleg doma inov, bolnikov in njihovih svojcev, ki so v
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bolnico v Topolšico prihajali na obiske, so bili med njimi vsekakor tudi obiskovalci term
(Hudales, 2009).
V šestdesetih letih so se že pojavile prve težnje po dodatnem izkoriš anju dejavnosti,
povezanih s termalnim vrelcem. Tako je prišlo do predloga, da bi ob vhodu v Topolšico
zgradili kopalni bazen odprtega tipa, kamor bi speljali termalno vodo. S tem bi lahko
omogo ili tudi dodatno turisti no dejavnost v okolišu, bazen pa bi bil koristen tudi za
rekreacijo okoliških prebivalcev. Leta 1970 so tako na pobudo vodstva bolnice ponovno
za eli z obsežnejšimi geološkimi raziskavami obmo ja, ki bi naj odgovorilo na vprašanje o
smotrnosti obsežnejšega vlaganja v turisti no-zdravstveno izrabo vrelca. Potekale so meritve
in opazovanja vseh vodnih izvirov na obmo ju. Ugotovljena je bila preto na koli ina
termalnega izvira, ki v srednjem vodostaju znaša najmanj 30 l/s, temperatura pa znaša
30,5° C. S številnimi raziskavami površja so pridobili še dodatne podatke o geološki zgradbi
bližnjega zaledja termalnega izvira. Odkrili so povezavo med bližnjim potokom Strmino in
termalnim izvirom. Kon na ocena raziskav pa je bila, da je termalni vrelec dovolj obetajo za
nadaljnji razvoj dejavnosti (Hudales, 2009).
Leta 1983 je bila kon ana gradnja hotela Vesna, zdraviliško-gostinska dejavnost pa se je
izlo ila iz delovnega procesa kot TOZD Naravno zdraviliš e Topolšica. To je obsegalo
zdraviliški kompleks s 227 posteljami, 350 sedeži, rekreacijske in terapevtske bazene in
sodobne prostore za medicino (Zgodovinski podatki, 2011).
V devetdesetih letih 20. stoletja so Terme Topolšica, kakor se imenujejo še danes, postale
moderen zdraviliški, turisti ni, rekreacijski in gostinski center z dvema hoteloma Vesna in
Mladika. Slednji je danes Center obnovitvene rehabilitacije za obolele za multiplo sklerozo.
Center se je v zadnjih letih še dodatno razvil. V letu 2004 je bil v kompleksu zdraviliš a
dokon no zgrajen in urejen nov vodni park Zora. Leta 2010 so zaklju ili dve veliki investiciji.
Odprli so novo apartmajsko naselje Ocepkov gaj ter nov Wellness center Zala. Slednji ima v
štirih etažah obiskovalcem na voljo fitnes dvorano, svet savn, ve namensko dvorano, prostore
za masažo, ajnico, kavarno in restavracije. Del denarja za investicijo so rpali tudi iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (Almanah, 2010).
Terme Topolšica so torej v letu 2010 zaklju ile dolgoleten razvojni ciklus, s katerim so
obogatili svojo turisti no ponudbo. Njihova glavna prioriteta je še naprej ostati miren
zdraviliški kraj za kvalitetno preživljanje prostega asa. Njihove glavne smernice za
prihodnost so predvsem nadaljevanje v razvoju turisti nega produkta Topolšica in ohranjanju
turisti nih kapacitet. Predvsem s skupnim nastopom, tako na doma em kakor tudi na tujem
trgu, poizkušajo tudi v praksi uveljavljati destinacijski pristop pri trženju turisti nih
zmogljivosti v okviru regije. Zdraviliš e sodeluje s Turisti nim društvom Topolšica, Ob ino
Šoštanj, so lani slovenske skupnosti zdraviliš , lani Slovenske turisti ne organizacije in
nacionalnega turisti nega združenja. !lanstvo v teh organizacijah in skupne aktivnosti so
vsekakor nadgradnja njihovih lastnih prizadevanj po trženju svojih turisti nih kapacitet in
ponudbe (Slatnar, 2011).
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Slika 23: Terme Topolšica danes

Vir: Terme Topolšica, 2011

5.1.2 Olepševalno in Planinsko društvo Šoštanj
Že na prelomu 19. stoletja je bil Šoštanj sedež številnih društev, tako nemških kot slovenskih.
Kot prvo je bilo leta 1879 ustanovljeno nemško gasilsko društvo, ki je štelo preko 30 aktivnih
lanov, od katerih so bili le trije ali štirje nemškega rodu, preostali lani pa so bili Slovenci.
Leta 1892 je bila s sedežem v Družmirju ustanovljena Šaleška italnica. Zanimivo je, da je v
Šoštanju delovalo tudi Šaleško u iteljsko društvo za šoštanjski okraj in tudi že Selekcijsko
društvo za slovensko belo govedo. V preteklosti naj bi bilo v Šoštanju skupno kar 54 razli nih
slovenskih in 7 nemških društev (Kojc, 1992).
Na podro ju turizma je bilo leta 1902 ustanovljeno Olepševalno društvo Šoštanj, katerega
ustanovitelj je bil notar Vinko Kolšek. Skrbeli so za urejenost mesta, popravljali pešpoti in
sadili drevje. V Šoštanju so bili znani štirje kostanjevi parki, in sicer na vrtu pri hotelu
Avstrija, na današnjem trgu Svobode, na vrtu pri hotelu Union in na vrtu pri gostilni Ograjšek
v Metle ah. Kostanje in lipe pa so nasadili tudi ob Paki od mostu na Glavnem trgu do
Kajuhovega doma in naprej po Cankarjevi cesti. Olepševalno društvo Šoštanj je postavljalo
tudi mize in klopi, skrbelo za kopalne hišice ob reki Paki ter skrbelo za promocijo mesta. Leta
1903, torej že eno leto po ustanovitvi društva, so izdali Kažipot skozi Šoštanj v slovenskem in
nemškem jeziku, kar se je kasneje poznalo predvsem pri obisku tujcev. Že leta 1905 jih je
Šoštanj obiskalo 60, leta 1906 125, leta 1907 pa 191 (Kojc, 1992). Ker je društvo poleg
Velenja propagiralo tudi druge kraje izven Šoštanja in Šaleške doline, si je predvsem zaradi
vse ve jega naraš anja števila tujih turistov nadelo še naziv Tujsko prometno društvo.
Kažipot je omenjal vse takratne šoštanjske hotele in gostilne, posebnost pa je bila tudi ta, da
so bile vse storitve in gostinske usluge ozna ene s cenami, kar je pomenilo, da so bile te zelo
stabilne in se niso pogosto spreminjale. Omenili so izlete z vlakom, ki je takrat vozil štirikrat
na dan v Celje in Spodnji Dravograd. Navedeno je bilo 26 izletov v razli ne kraje Šaleške
doline. Še zlasti so priporo ali sprehode na Pusti grad in Gorice, kjer je bilo mogo e uživati
ob lepem razgledu po vsej dolini. Priporo ali pa so tudi zdraviliš e Topolšico ter njihovo
ponudbo zra nih, toplih in elektri nih kopeli (Kojc, 1992).
Poleg Olepševalnega društva je pomembno vlogo na podro ju turizma v Šoštanju na za etku
20. stoletja imelo tudi Planinsko društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1904 v hotelu Avstrija v
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Šoštanju na pobudo Frana Kocbeka, na elnika Savinjske podružnice SPD 14. Društvo je vse do
za etka prve I. vojne uveljavljalo organizirano planinstvo v Šoštanju, kar je bila tudi
Kocbekova za etna razvojna vizija, da naj bi društvo gojilo planinsko misel in planinsko
obdelavo pripadajo e pokrajine, v kateri bo društvo tudi delovalo. Prvo zastavljeno nalogo
društva je predstavljalo markiranje in oskrbovanje poti na njenem obmo ju. Tudi med obema
svetovnima vojnama je bilo društvo zelo aktivno. V tem obdobju se je v Šoštanju in okolici
zelo razmahnil pohodniški turizem. Turisti iz drugih predelov države so se z vlakom pripeljali
do Šoštanja, ki je bil nato izhodiš e za razli ne planinske poti, ki so potekale v razli nih
smereh. Markacisti društva so še vedno aktivno markirali nove pohodne poti in urejali stare.
Društvo je tudi prirejalo ve letnih predavanj o planinski vzgoji ter seznanjanju z gorami, pa
tudi planinske plese. Leta 1928 so sprejeli sklep o izgradnji planinske ko e na Smrekovcu, ki
je bila zgrajena leta 1933, Smrekovec pa je tako postal nova pohodniška destinacija, kamor so
prihajali planinci iz doline. V tridesetih letih 20. stoletja se je v Šoštanju razvila tudi
alpinisti na dejavnost, katere za etnik je bil Jože Gori ar, razmahnil pa se je tudi zimski
šport, predvsem smu anje in smu arski skoki, ki so privabljali ne samo doma ine ampak tudi
ljudi iz bližnje in daljne okolice. V ta namen je smu arski odsek Planinskega društva zgradil
smu arsko skakalnico, ki se je nahajala v neposredni bližini Šoštanja ob vznožju Goric. Ob
koncu tridesetih let so prirejali tudi smu arske te aje na Smrekovcu, ustanovili so
fotoamaterski in mladinski odsek (Planinsko društvo Šoštanj, 2011).
Delovanje tako Olepševalnega kot Planinskega društva je prekinila II. svetovna vojna.
Planinsko društvo je leta 1941 okupator razpustil in ustanovil Nemško planinsko društvo.
Ko a na Smrekovcu je leta 1941 postala last Štajerske domovinske zveze, leta 1942 pa jo je
zažgal 1. štajerski bataljon. Po osvoboditvi leta 1945 je zopet zaživelo in pri elo z delom
Turisti no olepševalno društvo Šoštanj, ki ga je oživil u itelj Janko Prislan. V središ u mesta
so uredili park s sprehajalnimi stezami in klopmi. Šoštanj je tako prvi dobil park v samem
središ u mesta, to pa je hkrati pomenilo prve za etke turisti no hortikulturnim olepševalnim
akcijam po vojni (Kojc, 1992).
Leta 1960 je Stane Dolar, ki je istega leta tudi prevzel vodstvo Kajuhovega doma, organiziral
tudi upravni odbor Olepševalno turisti nega društva. To je ponovno postalo zelo aktivno in se
tudi uspešno povezalo s Celjsko turisti no zvezo, sodelovalo s Turisti nim in hortikulturnim
društvom iz Velenja, s Turisti nim društvom iz !rne na Koroškem in z drugimi društvi iz
Šoštanja. Njihove glavne aktivnosti so bile organizacija raznih prireditev, kot so bili Turisti ni
tedni, številne kulinari ne in cvetli ne razstave, vinske trgatve, razstave doma e obrti, sejmi,
pozneje pa tudi Praznik lu i, Advent, Miklavž, ter še danes znameniti šoštanjski pustni
karneval, ki je bil prvi pripravljen že leta 1953. Društvo je postavilo tudi prve ve je table za
plakatiranje, namestilo orientacijske zemljevide Šoštanja in okolice na železniško ter pozneje
tudi na novozgrajeno avtobusno postajo in v park pri Kajuhovem spomeniku. V sedemdesetih
letih so pri eli z ureditvijo Pustega gradu, njegove okolice in dostopne ceste, zgradili so prvo
moderno avtobusno postajo, obnovili Vošnjakovo tenis igriš e. Izdali so številne razglednice
Šoštanja, nove zgibanke in zna ke. Zelo so si zavzemali za razvoj turizma v Zavodnjah, kjer
so tudi uredili smu iš e (Kojc, 1992).
V povojnem asu je leta 1946 prišlo tudi do ponovne oživitve Planinskega društva, ki ga je na
novo osnoval Franc Hvastja. Ker je bila ko a na Smrekovcu požgana, so planinci iz Šoštanja
leta 1946 za eli graditi zasilno ko o. Zaradi finan nih težav je društvo gradnjo ko e leta 1947
prepustilo PD !rna na Koroškem, današnjo podobo pa je ko a dobila leta 1977. Društvo je
14

Slovensko planinsko društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1893 v Ljubljani
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tudi pri elo sodelovati s Tovarno usnja, ki je bila tudi glavni vir sredstev za planinski dom na
Slemenu, ki je bil odprt septembra 1952. Poimenovali so ga po Andreju Stegnarju, pobudniku
gradnje doma, takratnem predsedniku PD Šoštanj in direktorju TUŠ. PD Šoštanj in Lovsko
društvo Šoštanj sta v oktobru leta 1955 priredila planinsko-lovski teden. V ta namen je na
Širokem potekal planinski tabor, organizirali so planinsko in lovsko razstavo, vrteli so zvo ne
planinske filme, priredili razna predavanja. Intenzivno so se pri eli posve ati delu z mladino.
V letu 1959 so stekle tudi priprave za ustanovitev Alpinisti nega odseka, ki je bil ustanovljen
v naslednjem letu. Že leta 1966 pa se je skupaj z odsekom iz Velenja združil v Šaleški
alpinisti ni odsek. Zaradi ponovnih finan nih težav je Planinsko društvo v sedemdesetih letih
Andrejev dom na Slemenu predalo v upravljanje TUŠ (Planinsko društvo Šoštanj, 2011).
V letu 1994 je Planinsko društvo ob 90 letnici planinstva v Šoštanju odprlo tudi Trško pot
okoli Šoštanja, leta 1995 pa je bil ponovno odprt mladinski odsek. Njihova glavna skrb je
izobraževanje lanov, obnavljanje planinskih poti, izvedba številnih izletov. Leta 1999 je
društvo na pobudo Ob ine Šoštanj uredilo sprehajalni poti od Ceste talcev do Pustega gradu,
leta 2003 pa je društvo skupaj s Športno zvezo Šoštanj in Jamarskim klubom Topolšica z
lastniki zemljiš podpisalo dogovor o uporabi zemljiš a in naravne plezalne stene na obmo ju
hriba Rnek v Florjanu (Planinsko društvo Šoštanj, 2011). Olepševalno društvo pa je vse do
danes obdržalo svoje osnovno poslanstvo, in sicer skrb za urejenost mesta in okolice. S
številnimi tradicionalnimi prireditvami in dogodki pa dodatno bogatijo turisti no ponudbo
obmo ja.

5.2 Turisti!na ponudba
5.2.1 Naravne znamenitosti
Neprestano hlastanje za materialnimi dobrinami loveka odtujuje od narave. Medtem ko se
razdalje na svetu krajšajo, nam lastno življenjsko okolje ostaja neznano. Žalostno je dejstvo,
da zelo malo doma inov v ob ini Šoštanj sploh pozna naravne znamenitosti, ki se v ob ini
nahajajo (Flis, 1996).

5.2.1.1 Naravna dediš ina Belih Vod
Bele Vode ležijo na severozahodnem obrobju Šaleške doline. Širše obmo je Belih Vod je zelo
zanimivo tako zaradi številnih kraških pojavov kakor tudi zaradi neokrnjene narave. Že leta
1986 je bilo na tem obmo ju registriranih 15 jam in en kraški izvir. Vzrok tem številnim
pojavom je v kamninski zgradbi, ki je tu ve inoma iz triasnega apnenca, v manjši meri pa tudi
dolomita. Od nekarbonatnih kamnin pa prevladuje andezitni groh (Flis, 1996).
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Karta 5: Naravne znamenitosti Belih Vod

Vir: Flis, 1996
Soteska Ljubije
Soteska Ljubije predstavlja površinsko geomorfološko in hidrološko naravno dediš ino.
Povirje Ljubije sestavljajo pobo ne grape in doline manjših potokov, ki se zbirajo v širši in
ploski osrednji dolini Zaloki. Ta leži na stiku nepropustnih in propustnih kamnin oziroma na
obmo ju kontaktnega krasa. Nad dolino se nahaja Smrekovško pogorje, ki ga gradijo
nepropustne vulkanske kamnine. Pod Zaloko pa se za enja obmo je apnenca, ki na to
obmo je sega iz kraške planote Golte, ki se nahaja severozahodno od Zaloke. Voda tako
priteka po pobo jih Smrekovca ter na stiku z apnencem ponikne, iz obmo ja Golt pa voda
prite e v podzemnih sistemih. V Zaloki naj bi bilo evidentiranih 5 ponorov. Vse te podzemne
vode, tako iz Smrekovškega pogorja kot iz Golt, se v podzemlju združijo in nato izvirajo kot
kraški izvir Ljubija. Slednji tako spada med prelivne oziroma zajezene sifonske izvire. Del
izvira je od leta 1980 urejen tudi za napajanje vodovodne mreže ob ine Šoštanj (Smrekovec,
2011).
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Slika 24: Izvir Ljubije

Vir: Smrekovec, 2011
Zaloko in izvir Ljubije povezuje ozka suha dolina, skozi katero je v asih vodila cesta, danes
pa je težko prehodna, imenuje pa se Leskovški greben. Na posameznih delih se na površju
pokaže potok, ki pa hitro ponikne. Pod kraškim izvirom Ljubije se dolina še bolj zoži in tvori
globoko sotesko, ki se ob soto ju s potokom Kramarico spet razširi. Zgornji del soteske
gradijo triasni apnenci, po soto ju s Kramarico pa je vodna sila v andezitnih grohih ustvarila
Spodnjo sotesko Ljubije, kjer je tvorila ve manjših slapov in brzic. Potok je hudourniškega
zna aja in so ga neko uporabljali za mline (Flis, 1996).
Soteska Hudega potoka
Tudi pri tej soteski gre za površinsko geomorfološko in hidrološko naravno dediš ino. Hudi
potok napajata dva potoka, in sicer Klošnica in Slanica, ki imata povirje na Slemenu. Hudi
potok je v debeloskladovnih triasnih apnencih in dolomitih ustvaril sotesko, ki se zajeda med
Belovski Vrh, Vrši nad Belimi Vodami in Lomek nad Topolšico. Pri Grebenšku se Hudi
potok združi z Belo vodo in te e naprej v Pako kot Šentflorjanš ica (Ravnikar, 2008). Na
obeh straneh soteske Hudega potoka se dvigajo skalne pe ine ter odpirajo jame, med katerimi
sta najbolj znani Mornova zijalka in votlina ob Hudem potoku. Bregove soteske poraš a
bukev gozdni planinšec (Homogyne sylvestris), po katerem bukove gozdove v Sloveniji
lo ujemo od srednjeevropskih. Na sen nih vlažnih pe inah pa raste klinastolistni kamnokre
(Saxifraga cuneifolia), ki je endemi na vrsta Evrope. Hudi potok v poletnih sušnih obdobjih
ve inoma skoraj ponikne, ob ve jem vodostaju pa gre za hudournik (Flis, 1996).
Mornova zijalka
Mornova zijalka predstavlja podzemeljsko geomorfološko naravno dediš ino. Nahaja se v
soteski Hudega potoka, in sicer 60 m nad tokom potoka v levem bregu soteske. Vhod v
zijalko je velik 8x10 m in se nadaljuje v 43 m dolgo jamo z 8 m visokim stropom, ki je
pomembno arheološko najdiš e. Prva sistemati na preu evanja sledov prazgodovinskega
loveka v Mornovi zijalki je opravljal Dr. Sre ko Brodar v letih 1935-1936. Pri raziskovanju
je odkril predmete ledenodobnega loveka in kosti razli nih prazgodovinskih živali, med
njimi so prevladovale kosti jamskega medveda. Med najdbami so bili tudi rimski novci,
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bronaste in koš ene igle, dve zapestnici, bronasti prstani, delci stekla, rimskodobna keramika
ter drugi kovinski predmeti starejše in mlajše železne dobe (Pe nik, 2008). V jami najdemo
dve vrsti živali, in sicer troglofile, ki v jami nimajo svojega stalnega življenjskega prostora,
ter troglobionte, ki jim je jama edini življenjski prostor (Flis, 1996). Osrednja dvorana v jami
je dolga 20 m in široka 14, od nje pa se proti jugozahodu odcepi še 15 m dolgi stranski rov
(Ravnikar, 2008).
Slika 25: Vhod v Mornovo zijalko

Vir: Hermit, 2011
Votlina nad Hudim potokom
Gre prav tako za podzemeljsko geomorfološko naravno dediš ino. Nahaja se na desni strani
Hudega potoka, okoli 100 m za Mornovo zijalko. Proti potoku se odpirajo tri ve je odprtine.
V vznožju je 10 m globoko brezno, skozi katerega ob obilnejšem deževju ponavadi bruha
voda (Flis, 1996).
Brezno za Leskovškovo doma!ijo
Brezno ne spada med naravno dediš ino. Nahaja se v bližini doma ije Leskovšek, doma ini
ga imenujejo Rupa. Na površini je obraš eno z grmi evjem. Na eni strani se strmo spuš a v
globino, skale so neporaš ene, iz druge strani pa je nekoliko manj strmo pobo je, ki pa je
zaraš eno (Flis, 1996).
Ponor v Zaloki I - Zaloška ponorna jama
Ponor predstavlja podzemeljsko geomorfološko naravno dediš ino. Nahaja se v dolini Zaloki,
ob robu pašnika za propadajo o stajo. V bližini tega propadajo ega gospodarskega poslopja je
potok, ki ponikne pod skalno pregrado v 85 m dolgo Zaloško ponorno jamo. V preteklosti so
dokazali zvezo med to jamo in izvirom Ljubije, kjer je tudi vodno zajetje za šoštanjski
vodovod (Flis, 1996).
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Ponikve pod Leskovškom
Ponikve ne predstavljajo naravne dediš ine, so pa še ena izmed kraških znamenitosti v dolini
Zaloki. Vsi trije požiralniki se nahajajo pod kmetijo Leskovšek. Vhod je zatrpan z aluvialnimi
sedimenti. Dva potoka, ki prite eta iz razli nih smeri, izgineta v požiralnikih ob robu
travnika. Požiralniki so zaraš eni in težko dostopni (Flis, 1996).
Slapovi v Libijskem grabnu
Slapovi predstavljajo površinsko geomorfološko in hidrološko naravno dediš ino. Zaradi
kamninske podlage iz andezitnih tufov in tofitov ustvarja potok v Libijskem grabnu štiri
slapove. Zgornji slap prosto pada ez 12 m visok prag, naslednja dva pa sta visoka po 6 m,
etrti pa okoli 4 m. Potok nato nadaljuje svojo pot po masivnem debeloskladnem apnencu.
Ve ina vode nad zgornjim slapom je speljana po ceveh za potrebe manjše hidroelektrarne.
Ker pa niso upoštevali biološkega minimuma in je zato koli ina vode v sušnih obdobjih v
potoku premajhna, so se kriti no spremenile hidrološke in biološke razmere v potoku, zaradi
tega pa je mo no prizadeta naravna dediš ina. Na poti v Zaloko se po andezitnih tufih pri
Brložnikovi doma iji spuš a še en štirimetrski slap (Flis, 1996).

5.2.1.2 Dendrološka naravna dediš ina
Dendrološki naravni spomeniki so drevesa, ki po svoji obliki, velikosti, obsegu, starosti,
redkosti, položaju, zgodovini ali pa kakšni drugi zna ilnosti predstavljajo kulturno in estetsko
vrednost prostora. Pojem slovenstva vsekakor predstavljata lipa in lipovci, ki ponavadi stojijo
ob sakralnih spomenikih, kot so cerkve in kapele, ali pa pri ve jih doma ijah, saj prav ti dve
drevesi predstavljata zna ilno slovensko hišno drevo. V ob ini Šoštanj je kar nekaj takšnih
dreves.
Tabela 13: Dendrološka naravna dediš ina
Bele Vode

Šentvid nad Zavodnjami

Zavodnje

Lipe na Hleviš u
Lipa pri Leskovšeku

Žlebnikova Lipa

Florjan

Topolšica

Rde i bor

Napo ki hrast

Prednikova lipa

Ocepkov dren
Storži eva lipa
Vodovnikova lipa in smreka

Lipa pri Razpodovniku

Vir: Turisti na karta ob ine Šoštanj, 2003

5.2.1.3 Smrekovško pogorje
Smrekovško pogorje je danes najve je sklenjeno obmo je vulkanskih kamnin iz oligocena pri
nas. Gre za andezitni greben, ki sega vse od Raduhe na zahodu, preko Travnika do
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Smrekovca. Tukajšnji vulkanizem je deloval v terciarnih obdobjih oligocena in miocena,
nastal pa je zaradi podrivanja in kasnejše kolizije oceanske evropske in kontinentalne afriške
ploš e. Prihajalo je do vulkanskega delovanja, ki je potekalo v morskem okolju. Pod
severnimi pobo ji Smrekovca poteka periadriatski šiv. Glavna kamninska podlaga pogorja sta
kamnini andezit in andezitni tuf, ki sta ponekod pomešani z metamorfnimi kamninami.
Predvsem zaradi geološke podlage, ki je nepropustna, je na pogorju veliko površinskih voda,
ve je število manjših izvirov, mlak in mokriš (Smrekovec, 2011).
Slika 26: Smrekovško pogorje

Vir: Slovenija 2, 2011
Izrazita je specifi na flora, ki je vezana na andezitno podlago. Greben velja za edini ve ji
predel na andezitni kamninski podlagi in je edinstven gorski vrh iz andezita v Sloveniji,
zaradi esar se imenuje tudi Komen. Predstavlja tudi edino rastiš e nekaterih vrst. Velja za
objekt republiškega pomena, varstveni režim za geološko-paleontološke in mineraloškopetrografske spomenike ter botani ne naravne spomenike. Od rastja prevladuje predvsem
iglasti gozd, prvotni naravni bukov gozd se je ohranil le na manjših površinah na težje
dostopnih podro jih. V teh gozdovih se nahaja precej zavarovanih vrst, tako rastlinskih kakor
tudi živalskih. Je najve je sklenjeno obmo je divjega petelina v južni Evropi. Obmo je
grebena je od leta 1987 zavarovano kot geološki in botani ni rezervat, spada pa tudi v
podro je Nature 2000 (Smrekovec, 2011).
Smrekovško pogorje je priljubljen cilj planincev, v zadnjih letih pa glavni problem predstavlja
razmah motoriziranega obiska motoristov poleti in motornih sanka ev pozimi. Ti uni ujejo ne
samo planinske in gozdne poti, ampak tudi mote e vplivajo na ogrožene živalske vrste in
naravo. Da bi zavarovali in ohranili Smrekovec, je bila ustanovljena Projektna skupina civilne
družbe za ohranitev Smrekovca, ki deluje pod okriljem Planinskega društva Šoštanj. Njen
glavni namen je predvsem izobraževanje in ozaveš anje o naravnih vrednotah Smrekovškega
pogorja, ohranitev narave, trajnostni in sonaravni razvoj turizma (Smrekovec, 2011).
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5.2.1.4 Druga naravna dediš ina
Rotovnikova jama
V notranjosti planote, na vrhu katere leži naselje Skorno, se nahajajo številne kraške jame, od
katerih je najbolj znana Rotovnikova jama. Odkrita je bila leta 1978. Do leta 1985 so jamo
raziskovali lastnik in Šaleški jamarski klub Podlasica iz Topolšice, leta 1986 pa so jamo
odprli tudi za oglede. Skupna dolžina urejenih rovov v njej je okoli 60 m. Jama je bogata s
kapniškim okrasjem, njena posebnost pa je posebna igli asta oblika kristalizacije apnenca
aragonitni ježek, saj se v takšni obliki v Sloveniji nahaja le še v dveh jamah, in sicer Ravenski
jami pri Cerknem in Kamniški jami (Almanah, 1993).
Ciglarjeva jama
Gre za manjšo kraško jamo v Topolšici.
5.2.2 Kulturno-zgodovinska dediš!ina
T.i. trženje kulturne dediš ine ima po celem svetu velik pomen. Le ta naj ne bi bila namenjena
le sama sebi in lokalnemu prostoru, temve jo je potrebno urediti, predstaviti in ponuditi im
ve jemu krogu ljudi. Korist od tega mora vsekakor biti obojestranska. Muzejske postavitve,
rekonstrukcije ambientov iz preteklosti, muzeji na prostem ter urejeni stari industrijski objekti
nedvomno pritegnejo veliko obiskovalcev. Dobra predstavitev in ponudba te kulturnozgodovinske dediš ine lahko v veliki meri pospešuje tako turisti ni kakor tudi vsesplošni
razvoj nekega kraja, regije, nenazadnje tudi države (Kljaji , 1996).
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Tabela 14: Kulturno-zgodovinska dediš ina ob ine Šoštanj
Arhitekturna
dediš ina

Sakralna dediš ina

Memoriala dediš ina

Etnološki
spomeniki

Pristava - Grad
Forhtenek

Šoštanj - Sv. Mohor in Fortunat

Ravne - Spomenik borcem XIV. divizije

Bele Vode Doma ija pri
Ba ovniku

Ravne Marovški dvorec

Topolšica - Sv. Jakob

Skorno - Grobiš e 19 borcev Šercerjeve
brigade

Zavodnje Kav nikova
doma ija

Florjan - Grad
Katzenstein

Zavodnje - Sv. Peter in Pavel

Zavodnje - Žlebnikova doma ija

Zavodnje Slivnikov
dvorec

Zavodnje - Grad
Žamberk

Bele Vode - Sv. Andrej

Zavodnje - Spomenik padlim v
prvi svetovni vojni

ZavodnjeKmetija
Telebec

Šoštanj - Pusti
grad

Bele Vode - Sv. Križ

Zavodnje - Grobiš e borcev
XIV. divizije

Zavodnje Kmetija
Koželjnik

Šoštanj Graš ina

Florjan - Sv. Florijan

Topolšica - Zdraviliška stavba s spominsko sobo

Gaberke Ravljenova
kova nica

TUŠ

Skorno - Sv. Mihael

Šoštanj - Spominsko znamenje
talcem

Vila Široko

Ravne - Sv. Duh

Šoštanj - Spomenik talcem v
Metle ah

Falkov klošter

Gaberke - Sv. Urh in Marija

Šoštanj - Spomenik Karlu
Destovniku Kajuhu

Skorno - Sv. Anton

Šoštanj - Spominski park pri OŠ

Šoštanj – Marijin kip

Šoštanj - Osrednji spomenik NOB

Mayerjeva vila

Vir: Strokovna zasnova, 2008

5.2.3 Turisti!na infrastruktura
5.2.3.1 Muzeji
Kav!nikova doma!ija
Doma ija se nahaja v vasi Zavodnje. Gre za biser kme ke arhitekture na Slovenskem in
predstavlja najjužnejšo še ohranjeno alpsko dimnico v evropskem alpskem prostoru. Poslopje
je nastalo kot rezultat razli nih prezidav in dozidav. Najstarejši del doma ije predstavlja
dimnica, ki je stara okoli 400 let. Jedro stavbe z lopo naj bi nastalo v 17. stoletju. Tedaj naj bi
bila ohranjena dimni na celica edini bivalni prostor doma ije. Te vrste stavb so bile v 18.
stoletju preganjane, saj so bile zaradi pogostih požarov ozna ene kot nevarna bivališ a, saj so
bila skoraj v celoti grajena iz lesa, stavbe pa tudi še niso imele dimnikov, zato se je dim prosto
valil po hišnih prostorih. Nadomeš ale so jih sodobno zasnovane stavbe, ali pa so jih morali
predelati. Predvsem odmaknjenost je botrovala k temu, da takratni zakoni in predpisi
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avstrijskih oblasti niso vplivali tudi na Kav nikovo doma ijo, ki je tako ostala v prvotnem
stanju. Hiša je bila naseljena vse do leta 1983, ko jo je zapustil še zadnji stalni prebivalec, ki
je v njej živel brez vode in elektrike v tako ohranjeni hiši, kot je ostala še vse do danes.
Današnja muzejska predstavitev dimnice je takšna, da lahko obiskovalci dobijo ob utek,
kakšen je bil hišni utrip življenja, kako se je dim valil po prostoru. Doma ija je danes muzej
ljudske arhitekture na prostem in deluje pod okriljem Muzeja Velenje. Odprt je med za etkom
maja in koncem septembra, voden ogled in predstavitev življenja na kmetiji pa traja približno
eno uro. V sklopu muzeja je tudi muzejska trgovina (Muzej 2, 2011).
Slika 27: Kav nikova doma ija

Vir: Slovenija 3, 2011
Spominska soba v Topolšici
Ob koncu II. svetovne vojne je prišlo v Topolšici do pomembnega dogodka, saj je 9. maja
1945 Alexander Loehr, poveljnik skupine armad nemške vojske in poveljnik za jugovzhod,
tukaj podpisal listino o vdaji svojih enot oziroma brezpogojno kapitulacijo nemških
oboroženih sil za jugovzhodno Evropo. V spomin na ta dogodek je na ogled spominska soba
(Šoštanj.info, 2011). Ogledati si jo je mogo e 24 ur dnevno brez spremstva vodi a, saj je soba
urejena pasažno, dogodek pa je prikazan s pomo jo rekonstrukcije dogodka z lutkama, ki
sedita za originalno mizo iz tistega asa in podpisujeta dokument o okupaciji. O samem
dogajanju v Šaleški dolini in Topolšici iz prelomnih asov leta 1945 pa je mogo e ve
izvedeti s pomo jo kratkega filma, ki si ga lahko obiskovalci izberejo v treh razli nih jezikih
(Kljaji , 1996).
Muzej usnjarstva v Šoštanju
Po ukinitvi nekdanje Tovarne usnja Šoštanj je leta 2002 za el delovati Iniciativni odbor za
ohranitev kulturne in tehniške dediš ine TUŠ. Z leti je ideja prerasla v prizadevanje za
ustanovitev muzeja, v katerem bi bila prikazana bogata tradicija usnjarstva na Slovenskem.
Ob ina Šoštanj je leta 2007 sprejela odlo itev o postavitvi muzeja v prostorih nekdanje
tovarniške kopalnice. Ve ino sredstev je prispevala Ob ina Šoštanj, del pa je bil pridobljen na
razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj. Muzej usnjarstva na Slovenskem je za el
delovati 30. septembra 2009, in sicer pod okriljem Javnega zavoda Muzej Velenje. V prvem
letu so zabeležili okoli 3700 pretežno slovenskih obiskovalcev (Muzej 3, 2011).
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V sodobno zasnovanem muzeju je predstavljen kronološki pregled 211 letne tradicije
usnjarstva v Šoštanju. Na razstavi Usnjarstvo v Šoštanju sta posebej poudarjena pomen
družine Vošnjak in vpliv tovarne na gospodarski razvoj Šoštanja. V drugem delu razstave so z
ambientalnimi predstavitvami prikazani delavsko stanovanje, direktorjeva pisarna, evljarska
delavnica, utrinki iz življenj usnjarjev in družine Vošnjak. Na prostem je urejen ogled zbirke
Usnjarski stroji, ki vsebuje vse najpomembnejše stroje in naprave za predelavo kož v usnje
(Muzej 3, 2011).
Slika 28: Muzej usnjarstva

Avtor: Darjan Grudnik
Mayerjeva vila
S prenovo vile Mayer je nastal nov muzejsko galerijski objekt, namenjen predvsem
postavitvam stalnih muzejskih zbirk. V kleti vile se nahaja hortikularna Koj eva razstava, v
pritli ju del zasebne domoznanske zbirke Zvoneta A. !ebula, Mayerjeva soba, zbirka
kiparskih del Ivana Napotnika in INFO to ka, kjer lahko turisti in vsi gostje pridobijo
informacije o turisti ni ponudbi v tem delu Šaleške doline. V osrednjem salonu prvega
nadstropja vile pa se nahaja poro na dvorana in ve namenski protokolarni prostor, podstrešje
pa bo še naprej uporabljala Likovna sekcija Premogovnika Velenje (Projekti ob ine Šoštanj,
2009).
Slika 29: Vila Mayer

Avtor: Darjan Grudnik
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5.2.3.2 Rekreacijski objekti
Tabela 15: Rekreacijski objekti
Športna dvorana
Šoštanj

Športna dvorana OŠ
Šoštanj

TVD Partizan

Športni park Šoštanj

REKS Ravne

Športna igriš a

Smu iš e Zavodnje

Športna dvorana OŠ
Topolšica

Smu arska skakalnica v
Šoštanju

Plezališ e v
Florjanu

Vir: Terensko delo, 2011
V Šoštanju in okolici se nahajajo številni rekreacijski objekti. V ob ini imajo 5 športnih
dvoran, v katerih se dogajajo številne športne in tudi druge prireditve tekom celega leta, v njih
pa domujejo tudi razni športni klubi. Najve ja med njimi je Športna dvorana Šoštanj, v njej pa
domujeta Košarkarski klub Elektra in Odbojkarski klub Šoštanj. Leta 2010 je bilo zgrajeno
Rekreacijsko kulturno središ e Ravne, v katerem se nahaja tudi ve namenska dvorana, v
kateri potekajo številne prireditve in sre anja, v njej pa imajo omogo eno vadbo tudi številne
organizirane skupine. Predvsem v zimskih mesecih v dveh dvoranah osnovnih šol, telovadnici
Partizan in v kompleksu REKS številna športna in druga društva organizirajo vadbe in
druženja za svoje lane. Zimsko rekreacijo omogo ata tudi manjše smu iš e v Zavodnjah ter
Smu arska skakalnica v Šoštanju. Leta 2005 je bilo v Florjanu urejeno novo plezališ e, ki z
ve kot 15 plezalnimi smermi omogo a vadbo plezalcem tako iz bližnje kakor tudi daljne
okolice. Najve ji rekreacijski objekt v ob ini pa predstavlja Športni park Šoštanj pod vilo
Široko, kjer se nahajajo objekti, športne površine in prostori Nogometnega kluba Šoštanj. V
naslednjih letih pa bo na tem podro ju nastal nov športno-rekreacijski center s sodobno
ve namensko športno infrastrukturo.

5.2.3.3 Pohodniške, tematske in kolesarske poti
Tabela 16: Pohodniške, tematske in kolesarske poti
Pohodniške poti

Tematske poti

Kolesarske poti

Ravenska pot
Trška pot
Gaberška pot
Romarska pot na Sv. Križ
Šaleška transverzala
Planinske poti na Sleme
Planinske poti na Smrekovec
Slovenska planinska pot
Evropska pešpot
Pot kurirjev in vezistov

Mlinska cesta
Gozdna u na pot v Gaberkah
Gozdna u na pot v Šentvidu
Metuljeva pot v Topolšici

Kolesarski vzpon na Sleme
Velenje-Šoštanj-Metle e
Med Šaleškimi jezeri

Vir: Terensko delo, 2011
Po obmo ju ob ine Šoštanj potekajo številne pohodniške oziroma planinske poti. Pohodništvo
se je razvijalo že v medvojnem asu med I. in II. svetovno vojno, ko so bile zelo priljubljene
planinske poti na Smrekovec in Sleme, pa tudi romarska pot na sveti Križ, kamor verniki
romajo predvsem ob ve jih cerkvenih praznikih. Leta 1995 je bila urejena Trška pot okoli
Šoštanja, na obmo ju vasi Ravne in Gaberke pa Ravenska in Gaberška pot. Številne
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pohodniške poti na obmo ju pa so tudi del poti Šaleške transverzale, Slovenske planinske
poti, Evropske pešpoti in Poti kurirjev in vezistov.
V zadnjih letih so na obmo ju Šoštanja in okolice nastale številne tematske turisti ne poti.
Njihov glavni namen je poleg rekreacije in preživljanja prostega asa v naravi tudi
predstavitev razli nih tematik. V Šentvidu in v Gaberkah so bile urejene gozdne u ne poti, v
katerih so z informativnimi tablami predstavljene razli ne rastlinske in drevesne vrste. Projekt
Mlinske ceste je zaenkrat obstal na idejni ravni, saj se je zapletlo pri realizaciji. Projekt sicer
temelji na predstavitvi tradicionalnih na inov kmetovanja in predstavitvi mlinov in drugih
vodnih obratov na tem obmo ju. V ob ini Šoštanj je bilo v preteklosti okoli 100 takšnih
obratov. Najbolj obsežno tematsko pot pa predstavlja Metuljeva pot v Topolšici. Pot je nastala
s finan no pomo jo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nosilec projekta pa je
bil inštitut ERICo v sodelovanju s turisti nima društvoma in s Termami Topolšica. Tematsko
pot sestavljajo tri krožne poti, ki so med sabo razli ne po dolžini, zahtevnosti in raznolikosti
življenjskih prostorov metuljev. Najkrajša pot je dolga 5,6, srednja 7,4, najdaljša pa 12,6 km.
Skupaj tvorijo obliko metulja, izhodiš e poti pa so Terme Topolšica. Vse poti so opremljene z
informativnimi tablami v štirih razli nih jezikih, smerokazi, dvema svetlobnima vabama za
metulje in rastlinami, ki privabljajo metulje (Kopušar, 2011).
V Šoštanju in okolici so bile v okviru razli nih projektov urejene številne kolesarske poti, ki
služijo predvsem v rekreacijske namene, njihov glavni namen pa je spodbujanje zdrave in
okolju prijazne oblike mobilnosti. Kolesarski poti Velenje-Šoštanj-Metle e in Med Šaleškimi
jezeri predstavljata del Savinjsko-šaleške kolesarske regije. Iz Topolšice do Slemena pa od
leta 1995 vsakoletno poteka tradicionalen 15 km vzpon, ki je sicer poleg preostalih
kolesarskih poti po hribovitem zaledju ob ine zelo priljubljena izletniška oziroma rekreacijska
destinacija.

5.2.4 Nastanitvene zmogljivosti
Tabela 17: Število sob po vrstah nastanitvenih objektov v ob ini Šoštanj
Hotel
Planinski domovi in ko e
Apartmaji
Turisti ne kmetije z nastanitvenimi kapacitetami
Skupaj sob

2003
216
12
/
/
228

Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011
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2004
216
10
/
/
226

2005
216
1
/
/
217

2006
216
/
/
/
216

2007
216
/
2
/
218

2008
216
8
2
/
226

2009
216
11
2
6
235

Število sob

Grafikon 6: Število sob po vrstah nastanitvenih objektov v ob ini Šoštanj
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Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011; Uredil: Darjan Grudnik
Po podatkih Statisti nega urada RS se število sob v ob ini Šoštanj v obdobju 2003-2009 ni
bistveno spreminjalo. Skupno število se je gibalo med 228 leta 2003, 216 leta 2006 in 235 leta
2009. Glede na vrsto nastanitvenih objektov veliko ve ino skupnega števila sob predstavljata
hotela z 216 sobami, manjši delež pa zajemata planinska domova, apartmaji in turisti ne
kmetije.
Tabela 18: Število ležiš po vrstah nastanitvenih objektov v ob ini Šoštanj
Hotel
Planinski domovi in ko e
Apartmaji
Turisti ne kmetije z nastanitvenimi kapacitetami
Skupaj ležiš

2003
387
80
/
/
467

2004
387
70
/
/
457

2005
387
70
/
/
397

2006
387
/
/
/
387

2007
387
/
8
/
395

2008
387
45
8
/
440

2009
387
80
8
15
490

Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011
Grafikon 7: Število ležiš po vrstah nastanitvenih objektov v ob ini Šoštanj
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Prav tako kakor število sob se tudi število ležiš v obdobju 2003-2009 ni izrazito spreminjalo.
V hotelih je bilo v celotnem obdobju na voljo 387 ležiš , v planinskih domovih do 80 ležiš , 8
v apartmajih in 15 v turisti nih kmetijah. Skupno število ležiš se je gibalo med 467 leta
2003, 397 leta 2006 in 490 leta 2009.
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Tabela 19: Nastanitveni objekti v ob ini Šoštanj leta 2011
Vrsta nastanitvenega objekta
Hotel
Apartma
Turisti na kmetija z nastanitvenimi
kapacitetami
Planinski dom
Sobodajalstvo

Ime nastanitvenega objekta

Število sob

Število
apartmajev

Število ležiš

Hotel Vesna
Hotel Mladika
Apartmajsko naselje Ocepkov
gaj
Apartmaji Kavnik
Kmetija Apat
Turizem Pirnat
Andrejev dom na Slemenu
Dom na Smrekovcu
Izletniška kmetija Pire nik

178
35

/
/

356
50

/

27

98

/
/
4
9
9
9

2
2
1
/
/
/

12
10
15
70
56
22

Skupaj

244

32

689

Vir: Slatnar, 2011; Kavnik, 2011; Apat, 2011; Delopst, 2011; Kreti , 2011; Povsod, 2011;
Vrabi , 2011.
Grafikon 8: Deleži nastanitvenih kapacitet glede na vrsto nastanitvenega objekta

Planinski dom
18,7 %

Sobodajalstvo
3,3 %

Turisti na
kmetija
1,5 %

Hotel
60,2 %

Apartma
16,3 %

Vir: Slatnar, 2011; Kavnik, 2011; Apat, 2011; Delopst, 2011; Kreti , 2011; Povsod, 2011;
Vrabi , 2011; Uredil: Darjan Grudnik
Leta 2011 je po podatkih oskrbnikov oziroma lastnikov nastanitvenih objektov stanje slede e.
Skupno je na voljo 689 ležiš v 244 sobah in 32 apartmajih. Ve inski del nastanitvene
ponudbe se nahaja v kompleksu Term Topolšica, kjer se nahajata danes edina hotela v ob ini,
hotela Vesna in Mladika, ki turistom skupaj nudita 406 ležiš . Nastanitveno ponudbo Term je
leta 2010 dodatno pove alo na novo zgrajeno Apartmajsko naselje Ocepkov gaj, tako da
danes nastanitvena ponudba v Termah Topolšica znaša 504 ležiš . Prav tako v Topolšici
zasebnik v Apartmajih Kavnik oddaja dva apartmaja s skupno 12 ležiš i. V ob ini Šoštanj
oziroma natan neje v kraju Gaberke se nahaja prva in zaenkrat edina registrirana turisti na
kmetija v Zvezi turisti nih kmetij Slovenije iz ob ine Šoštanj. Gre za Turisti no kmetijo Apat,
ki v svoji ponudbi nudi tudi do 10 ležiš v dveh apartmajih. V ob ini se sicer nahaja še 5
turisti nih kmetij, vendar od njih le Turizem Pirnat nudi 4 dvoposteljne sobe in en apartma,
kar skupaj predstavlja 15 ležiš . Od preostalih turisti nih kmetij sta dve v vasi Bele Vode, in
sicer Kmetija odprtih vrat Razpodovnik in Kme ki turizem Napotnik, Turisti na kmetija
Vržišnik se nahaja v Topolšici, v Skornem pa Izletniška kmetija Pire nik. Slednja je imela
pred letom 2007 status kme kega turizma, nudili pa so tudi 22 ležiš . Po tem letu je lastnik
spremenil status kmetije v Izletniško kmetijo, preno itvene kapacitete pa od tedaj oddaja
podnajemnikom in ne ve turistom. Preostale nastanitvene kapacitete zapolnjujeta planinska
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ko a oziroma Dom na Smrekovcu in Andrejev dom na Slemenu, ki planincem in drugim
obiskovalcem nudita skupno do 126 ležiš .

5.2.5 Turisti ni obisk
Tabela 20: Število prihodov in preno itev turistov v ob ini Šoštanj
Prihodi
Preno itve
Povpr. trajanje bivanja (v dneh)

2003
18.717
106.302
5,68

2004
18.448
106.978
5,80

2005
19.132
103.434
5,41

2006
20.141
105.124
5,22

2007
20.091
100.916
5,02

2008
19.594
96.697
4,94

2009
19.695
94.081
4,78

Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011
Grafikon 9: Število prihodov in preno itev turistov v ob ini Šoštanj
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Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011; Uredil: Darjan Grudnik
Število prihodov turistov v ob ini Šoštanj se med letoma 2003 in 2009 ni izrazito spreminjalo
in je znašalo med 18.717 leta 2003, 20.141 leta 2006 in 19.695 leta 2009. Pri številu
preno itev turistov pa lahko opazimo trend padanja, saj se je od leta 2003, ko je število
preno itev znašalo 106.302, naslednje leto še rahlo pove alo, in sicer na 106.978, nato pa je
za elo padati. Leta 2009 je število preno itev znašalo 94.081. Posledi no se je spreminjalo
tudi povpre no trajanje bivanja turistov v ob ini, saj je to leta 2004 znašalo 5,8 dni, leta 2009
pa 4,78 dni. To pomeni, da so turisti v ob ini leta 2009 v povpre ju bivali za ve kot en dan
manj kot leta 2004.
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Tabela 21: Prihodi, preno itve in povpre no trajanje bivanja doma ih in tujih turistov
v ob ini Šoštanj
Prihodi doma ih turistov
Preno itve doma ih turistov
Povpr. trajanje bivanja doma ih turistov (v dneh)
Prihodi tujih turistov
Preno itve tujih turistov
Povpr. trajanje bivanja tujih turistov (v dneh)

2003
11.954
66.875
5,59
6.763
39.427
5,83

2004
11.469
66.771
5,82
6.979
40.207
5,76

2005
11.605
62.432
5,38
7.527
41.002
5,45

2006
12.502
64.825
5,19
7.639
40.299
5,28

2007
12.392
63.657
5,14
7.699
37.259
4,84

2008
12.533
63.137
5,04
7.061
33.560
4,75

2009
13.390
64.475
4,82
6.305
29.606
4,70

Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011
Grafikon 10: Prihodi in preno itve doma ih in tujih turistov v ob ini Šoštanj
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Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011; Uredil: Darjan Grudnik
Po podatkih statisti nega urada RS se je v obdobju 2003-2009 število prihodov doma ih
turistov pove evalo, število preno itev pa se je nekoliko zmanjšalo. Leta 2003 je v ob ino
prišlo 11.954 doma ih turistov, število njihovih preno itev je znašalo 66.875, povpre no
trajanje bivanja pa 5,59 dni. Število prihodov se je do leta 2009 pove alo na 13.390, število
preno itev pa se je do istega leta zmanjšalo na 64.475, povpre no trajanje bivanja pa na 4,82
dni, kar znaša 0,77 dneva manj kakor leta 2003. Pri številu prihodov tujih turistov lahko med
letoma 2003 in 2007 opazimo trend naraš anja, v letih 2008 in 2009 pa trend padanja. Leta
2003 je v ob ino prišlo 6.763, leta 2007 7.699, leta 2009 pa 6.305 tujih turistov. Pri številu
njihovih preno itev lahko med letoma 2003 in 2005 opazimo trend naraš anja, saj se je
pove alo iz 39.427 leta 2003 na 41.002 leta 2005, nato pa je sledil izrazit trend padanja do
leta 2009, ko je število preno itev tujih turistov v ob ini znašalo 29.606. Povpre no trajanje
bivanja tujih gostov je v obdobju 2003-2009 padlo iz 5,83 leta 2003 na 4,7 dni leta 2009, kar
je v povpre ju za 1,13 dneva manj. Iz podatkov lahko razberemo, da je bilo povpre no
trajanje bivanja tujih turistov v ob ini leta 2003 za 0,24 dneva daljše od bivanja doma ih
turistov, leta 2009 pa že za 0,12 dneva krajše.
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Tabela 22: Prihodi in preno itve tujih turistov po državni pripadnosti v ob ini Šoštanj
2003
4.228
1.357
462
176
10
55
475
6.763

Avstrija
Nem ija
Italija
Hrvaška
Madžarska
Bosna in Hercegovina
Druge države
Skupaj

2004
4.771
1.052
412
172
46
21
505
6.979

2005
5.204
1.005
549
158
96
50
465
7.527

2006
5.296
942
645
169
77
39
471
7.639

2007
5.003
636
921
268
145
28
698
7.699

2008
3.796
659
1.035
334
406
35
796
7.061

2009
3.565
574
877
283
205
66
735
6.305

Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011
Grafikon 11: Deleži tujih turistov po državni pripadnosti v obdobju 2003-2009 v
ob ini Šoštanj
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Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011; Uredil: Darjan Grudnik
Najve ji dvotretjinski delež tujih turistov v ob ini Šoštanj predstavljajo Avstrijci z 64 %.
Skupaj z Nemci in Italijani tvorijo kar 86 % vseh tujih turistov. V obdobju 2003-2009 lahko
opazimo trend naraš anja turistov iz držav nekdanje Jugoslavije in pa sosednje Madžarske.
Delež turistov iz drugih držav znaša 8 %, prihajali pa so iz preko 50 držav iz celotnega sveta.
Tabela 23: Mese no število prihodov turistov v ob ino Šoštanj

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.201
1.873
1.483
1.380
1.527
1.495
1.727
1.908
1.371
1.563
1.713
1.207

1.384
1.493
1.253
1.632
1.636
1.452
1.787
2.152
1.555
1.836
1.583
1.369

1.706
1.745
1.638
1.595
1.568
1.577
1.886
2.278
1.353
1.753
1.642
1.400

1.660
2.074
1.664
1.568
1.428
1.568
1.470
2.087
1.774
1.644
1.805
1.349

1.622
1.765
1.474
1.495
1.680
1.462
1.646
2.397
1.523
1.374
1.556
1.600

1.592
2.281
1.658
1.662
1.462
1.506
1.923
2.364
1.353
1.494
1.305
1.095

Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011
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Grafikon 12: Povpre no mese no število prihodov turistov v ob ino Šoštanj v
obdobju 2004-2009

Število prihodov

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
JAN

FEB MAR APR

MAJ

JUN

JUL

AVG SEPT OKT NOV DEC

Mesec

Vir: Statisti ni urad RS 2, 2011; Uredil: Darjan Grudnik
Iz povpre nega mese nega števila prihodov turistov za obdobje 2004-2009 lahko razberemo,
da turisti v ob ino prihajajo preko celega leta. Opazimo lahko dva viška, enega v mesecu
februarju, in drugega v mesecu avgustu, ko se predvsem zaradi dopustov tudi prihodi turistov
nekoliko pove ajo. Najmanjše število prihodov je v mesecu decembru. Na primeru ob ine
Šoštanj ne moremo govoriti o sezonskem turizmu.
Tabela 24: Število in deleži preno itev v Termah Topolšica v obdobju 1999-2010
Število in deleži preno itev
Leto
Doma i gostje
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

39.006
36.310
51.550
58.866
66.476
63.988
62.516
64.887
63.957
62.963
64.293
60.681

(67 %)
(68 %)
(59 %)
(59 %)
(61 %)
(62 %)
(60 %)
(61 %)
(66 %)
(66 %)
(69 %)
(70 %)

Tuji gostje
19.195
23.576
35.991
41.235
42.603
38.701
40.954
40.242
33.711
33.465
29.670
26.159

(33 %)
(32 %)
(41 %)
(41 %)
(39 %)
(38 %)
(40 %)
(39 %)
(34 %)
(34 %)
(31 %)
(30 %)

Vir: Mese na zasedenost, 2011
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Skupaj preno itev
59.201
59.886
87.541
100.101
109.079
102.689
103.470
105.129
97.668
96.428
93.763
86.840

(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)

Grafikon 13: Število in deleži preno itev v Termah Topolšica v obdobju 1999-2010
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Vir: Mese na zasedenost, 2011; Uredil: Darjan Grudnik
Ker se v Termah Topolšica nahaja ve inski del nastanitvenih kapacitet ob ine Šoštanj,
posledi no v tem kompleksu preno i ve ina turistov, ki pridejo v ob ino. Leta 1993 je v
Topolšici preno ilo okoli 47.000 gostov, od tega je delež tujih gostov predstavljal 26 %,
oziroma 12.000. Leta 1999 so v Termah pri eli z rednim vodenjem mese ne evidence
preno itev doma ih in tujih gostov v obeh hotelih. Tega leta se je število preno itev glede na
leto 1993 pove alo za 26 % in je znašalo 59.186 gostov, od tega je bilo 32 % tujih. Delež rasti
števila preno itev tujih gostov med letoma 1993 in 1999 torej znaša 6 %. Med letoma 1999 in
2003 sta rasla tako skupno število preno itev gostov kakor tudi delež tujih gostov. Delež
slednjih je leta 2001 in 2002 znašal rekordnih 41 % vseh gostov. Število preno itev je bilo
rekordno v letu 2003, ko je znašalo 109.079 gostov. Po letu 2003 je pri elo padati, delež
preno itve tujih gostov pa se je vse do leta 2007 gibal okoli 40 %. V obdobju 2006-2010 se je
število preno itev iz 105.129 leta 2006 zmanjšalo na 86.840 leta 2010, delež tujih gostov pa
se je iz 39 % leta 2006 znižal na 30 % leta 2010. Glede na rekordno leto 2003 se je število
preno itev do leta 2010 zmanjšalo za 20 %, delež tujcev pa za 11 %.
Tabela 25: Mese na zasedenost namestitvenih kapacitet v Termah Topolšica
V%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

31,7
57,9
46,6
62,2
68,5
54,6
61,8
71,6
78,7
49,8
63,2
46,7
57,8

30,1
60,2
51,8
72,4
74,5
59,2
61,2
72,1
81,2
47,6
64,8
36,4
59,3

38
73,5
57,3
67,7
66,6
59,6
62,5
90,9
83,3
79,2
79,1
37
66,2

41,4
60,3
71,8
72,4
78,7
67,6
66
95,4
88,3
81,3
78,7
48,4
70,9

54,7
68,7
68,5
76,8
84,7
74,2
73,7
93
84,7
82,6
82,5
54,9
74,9

49,4
66,3
72,5
77,1
81,4
72
80,3
96,2
89,1
83,5
77,8
57,3
75,2

52,5
62,3
55,1
78,5
83,5
77
76,2
96,9
88,1
84,5
75,2
48,8
73,2

55,8
62,6
65,9
71
85,1
80,5
79,6
95,1
90,4
85,1
71,4
50,1
74,4

55,1
70,9
66,2
65,6
76,4
74,8
64,2
87,3
86,9
81,5
73,8
50,8
71,1

57,1
62,6
53,8
63,2
81,8
73,3
70,9
90,8
84,3
64,6
64,5
50,1
68,1

52,8
71,7
67,4
58,7
69,8
68,6
84,6
94,4
72
67,1
54,4
35
66,4

49
66,7
53,5
50,7
59,6
57,9
63,8
92,1
75,3
70,1
57,5
42
61,5

Vir: Mese na zasedenost, 2011
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Grafikon 14: Letna zasedenost preno itvenih kapacitet v Termah Topolšica
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Vir: Mese na zasedenost, 2011
Letna zasedenost preno itvenih kapacitet v Termah Topolšica je leta 1999 znašala 57,8 %. V
obdobju 1999-2004 je sledil trend naraš anja odstotka zasedenosti. V letu 2004 je imel
kompleks na letni ravni rekordno zasedenost, ki je znašala 75,2 %. Do leta 2011 je sledil trend
padanja odstotka zasedenosti, ki je leta 2010 znašal 61,5 %.

Odstotek

Grafikon 15: Povpre na mese na zasedenost nastanitvenih kapacitet v Termah
Topolšica v obdobju 1999-2010
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Vir: Mese na zasedenost, 2011
Iz podatkov povpre nih mese nih zasedenosti nastanitvenih kapacitet v obdobju 1999-2010 je
razvidno, da so kapacitete enakomerno zapolnjene preko celotnega leta. Nekoliko izstopajo le
mesec maj z 75,9 %, najbolj zaseden mesec avgust s povpre jem 89,7 % in mesec september
z 83,5 % zasedenostjo nastanitvenih kapacitet. Najmanjši odstotek zasedenosti je v mesecu
decembru z 46,5 % in januarja z 47,3 %. Kompleks je imel rekordno zasedenost v avgustu
2005, ko je odstotek zasedenosti znašal 96,9 %, najnižjo pa januarja leta 1999, ko je odstotek
zasedenosti nastanitvenih kapacitet znašal le 31,7 %. Glede na zasedenost nastanitvenih
kapacitet bi v Topolšici težko govorili o sezonskem turizmu, saj gostje v kompleks Term
prihajajo preko celotnega leta.
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Tabela 26: Prihodi tujih gostov po državni pripadnosti v hotel Vesna
Avstrija
Nem ija
Italija
Hrvaška
Madžarska
Bosna in Hercegovina
Druge države
Skupaj

2004
4.457
1.056
361
144
34
18
385
6.455

2005
5.206
1.004
549
157
96
52
442
7.506

2006
5.287
938
646
166
79
37
454
7.607

2007
4.989
628
921
264
145
27
688
7.662

2008
3.791
652
1.033
326
406
34
784
7.026

2009
3.562
556
877
281
203
64
723
6.266

2010
3.140
419
836
302
205
49
711
5.662

Vir: Statistika gostov, 2011
Grafikon 16: Deleži tujih gostov po državni pripadnosti v hotelu Vesna v obdobju
2004-2010
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Vir: Statistika gostov, 2011; Uredil: Darjan Grudnik
Statistiko gostov po državljanstvu v Termah Topolšica od leta 2004 vodijo samo za hotel
Vesna, saj gre pri hotelu Mladika za Center obnovitvene rehabilitacije za obolele za multiplo
sklerozo, kamor prihajajo predvsem doma i bolniki. Deleži tujih gostov v Topolšici so precej
podobni deležu tujih turistov v ob ini Šoštanj. V povpre ju pride v hotel Vesna najve
Avstrijcev, in sicer 63 %, skupaj z Italijani in Nemci tvorijo 85 % vseh turistov. V obdobju
2004-2010 lahko opazimo trend naraš anja prihodov gostov iz držav bivše Jugoslavije in
sosednje Madžarske, pove ali pa so se tudi prihodi turistov iz drugih držav, katerih delež je
znašal leta 2010 9 %, turisti pa so prihajali iz ve kot 50 držav iz celotnega sveta. V obdobju
2004-2010 so tujci v hotelu Vesna prebivali v povpre ju 5,06 dni, doma i gostje pa 4,60 dni.

5.2.6 Turisti ne informacije
Ob ina Šoštanj je vklju ena v portal slovenske turisti ne organizacije STO, kjer je tudi
mogo e dobiti podrobne informacije o ob ini, prireditvah, turisti ni ponudbi. Od leta 2010 v
prostorih prenovljene Mayerjeve vile deluje INFO to ka, katere glavna naloga je, da gostom
oziroma turistom im bolj predstavi samo ob ino, znamenitosti ter njeno turisti no in drugo
ponudbo. Za ve jo prepoznavnost in informiranost o dogodkih skrbijo predvsem spletne strani
ob ine Šoštanj, Krajevne skupnosti Šoštanj, spletna stran sostanj.info, spletne strani
posameznih turisti nih društev in turisti nih ponudnikov v ob ini, lokalne radijske in
televizijska postaja ter lokalni asopisi. Leta 2003 je Ob ina Šoštanj v sodelovanju s
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posameznimi lokalnimi društvi izdala Turisti no karto ob ine Šoštanj, na kateri so poudarili
naravne, kulturno-zgodovinske in preostale zna ilnosti, ki se nahajajo v ob ini, prav tako pa
karta vsebuje opis posameznih krajevnih skupnosti in njihovih posebnosti ter prikaz turisti ne
ponudbe. Ob ina tudi vsakoletno izdaja razne brošure, letake in prospekte. Pri tem ji
pomagajo tudi posamezna turisti na društva, ki tudi sama promovirajo svoje prireditve,
izdajajo glasila, promocijsko gradivo. Znamenitosti ob ine pa so prav tako opisane v
turisti nem vodniku Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, vsakoletna dogajanja v ob ini in
posameznih društvih pa v Almanahih ob ine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, ki jih
vsakoletno izdaja asopisna hiša Naš as. Leta 2007 je bila posneta turisti na predstavitev
Šoštanja v filmu z naslovom Štirje letni asi v Šoštanju (KS Šoštanj, 2011). O Šoštanju so bile
do danes napisane in izdane tudi številne monografije in knjige. Leta 2009 je bila izdana
knjiga Pozdrav iz Šoštanja, v kateri so zbrane fotografije razglednic mesta Šoštanj iz njegove
celotne zgodovine. Ob stoletnici mesta Šoštanj pa bodo izdane nove razglednice, nova knjiga
o Šoštanju in tudi novo promocijsko gradivo.

5.2.7 Turisti na društva
Leta 1997 je bila ustanovljena Turisti na zveza Šoštanj. Njihova glavna naloga je še danes
predvsem povezovanje lokalnih osmih turisti nih društev v zvezo ter prizadevanje razširjanja
in ohranjanja turisti ne dejavnosti na celotnem obmo ju ob ine. Aktivno sodelujejo pri
organiziranju številnih prireditev v mestu in okolici (Almanah, 2003).
Tabela 27: Turisti na društva v ob ini Šoštanj
Kulturno turisti no društvo
kulturnica Gaberke

Turisti no društvo Lajše

Turisti no društvo Pristava

Turisti no društvo Skorno

Turisti no društvo Topolšica

Turisti no društvo Topolšica
podeželje

Turisti no olepševalno društvo
Šoštanj

Turisti no razvojno društvo
Raztok

Vir: Šoštanj, 2010

5.2.8 Prireditve v ob ini Šoštanj
V ob ini vsakoletno potekajo številne že tradicionalne prireditve. Predvsem zaradi oživljanja
in vzdrževanja stoletja stare tradicije organiziranja sejmov in ker so slednji v Šoštanju
vsekakor del kulturne dediš ine, ob ina vsakoletno organizira dva, in sicer Šmihelov
septembra in Katarinin sejem novembra (Šoštanj, 2010). Na prvem svoje delovanje
predstavljajo turisti na društva iz mesta in okolice, z drugim pa se predvsem ohranja
zgodovinski spomin na generacije šoštanjskih usnjarjev, starih obi ajev, navad in rokodelskih
spretnosti. Katarinin sejem kot šoštanjski najve ji je bil prvi prirejen v drugi polovici 18.
stoletja. V mesecu decembru Ob ina prireja tudi boži no-novoletni sejem. Konec februarja
vsakoletno obeležujejo smrt Karla Destovnika - Kajuha na Žlebnikovi doma iji, kjer je bil
22.2.1944 ubit najve ji slovenski partizanski pesnik. Prav tako v mesecu februarju Turisti no
olepševalno društvo že od leta 1953 prireja pustni karneval Pust šoštanjski. S to prireditvijo je
društvo leta 2006 postalo tudi lan združenja evropskih karnevalskih mest F.E.C.C. (Šoštanj,
2010). Po obnovitvi rokometnega igriš a leta 2007 na le temu vsako zimo uredijo drsališ e,
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na katerem med mesecem decembrom in koncem februarja tudi potekajo številne prireditve
pod naslovom Pravlji no mesto z drsališ em. Tradicionalen je tudi vsakoleten planinski
pohod po Trški poti meseca marca, Small fest ob Šoštanjskem jezeru in prireditev Šoštanj rola
v poletnih mesecih. 8. oktobra prebivalci Šoštanja vsako leto s praznikom mesta Šoštanj
obeležujejo spomin na 8. oktober 1941, ko so partizani prav v Šoštanju izvedli prvi napad na
katero mesto v Sloveniji (KS Šoštanj, 2011).
Med pomembnejše prireditve v ob ini pa vsekakor spada tudi tradicionalno sre anje
preseljenih Družmir anov v Gaberkah, ki so se morali pred leti zaradi posledic rudarjenja s
svojih doma ij nekdanjega spodnjega dela Gaberk, Družmirja, Šoštanja, Prelog, Metle in
Pesja preseliti v bližnjo in daljno okolico. Prireditev poteka pod okriljem Kulturno
turisti nega društva Gaberke v mesecu juniju. Turisti no društvo Pristava vsako leto
organizira prvomajsko sre anje ob anov ob ine Šoštanj ter njihovo najbolj znano prireditev
Oglarijo oziroma kuhanje oglja, ki poteka v mesecu juniju. V mesecu juliju pa turisti no
društvo Topolšica pripravlja prireditev Veselje ob Toplici (Šoštanj, 2010).
Ker letos mineva 100 let, odkar je 28.6.1911 Šoštanj pridobil mestne pravice, bo predvsem
druga polovica leta 2011 zaznamovana s prireditvami za obeležitev tega jubileja mesta
Šoštanj. Ob tej priložnosti bodo pripravljene številne prireditve, okrogle mize, razstave,
predavanja in proslave.

6 PROJEKTI RAZVOJA TURIZMA V OB!INI ŠOŠTANJ
Turizem je v mnogih slovenskih krajih že postal gibalo razvoja oziroma gospodarska panoga,
ki nudi neslutene možnosti razvoja. Tudi v Šaleški dolini in nenazadnje tudi v Šoštanju se
vedno bolj zavedajo dejstva, da samo bogata zgodovinsko-kulturna in naravna dediš ina sama
po sebi ne moreta privabljati potencialnih turistov, zato je potrebno vlaganje dodatnega truda
v promocijo, institucionalno sodelovanje, širitev preno itvenih kapacitet in pa tudi izvedbo
projektov razvoja turizma (Kljaji , 1996). Na tem podro ju je bila ob ina v preteklosti že
dejavna, nekaj projektov pa te e tudi v povezavi z obmo no SAŠA regijo.

6.1 Projekti SAŠA regije
6.1.1 Obmo ni razvojni program Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2007-2013
Obmo ni razvojni program Savinjsko-šaleške regije 2007-2013 je temeljni programski
dokument na ravni obmo nega razvojnega partnerstva, ki opredeljuje razvojne prednosti,
dolo a razvojne prioritete in vsebuje finan no ovrednotene programe spodbujanja razvoja
obmo ja, gre pa tudi za nabor povezanih projektov s skupnimi cilji. Temeljni namen
programiranja razvoja in priprave ORP je vzpostaviti pogoje za dolgoro ni razvoj in blaginjo
prebivalcev, za razvoj podjetij ter drugih gospodarskih in negospodarskih subjektov v regiji
(Obmo no razvojni program, 2006).
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Tabela 28: SWOT analiza za turizem
Prednosti

Slabosti

- Bogastvo naravne in kulturne dediš ine ter raznolikost pokrajine in
podnebja
- Ohranjeno in urejeno naravno okolje z zavarovanimi obmo ji
- Vodne površine, reke, jezera
- Obstoj turisti nih središ in turisti ne infrastrukture
- Prepoznavnost nekaterih obmo ij in nosilcev
- Možnost kolesarjenja in drugih športnih aktivnosti
- Mednarodne, državne in lokalne poslovne, športne, druge prireditve
- Zainteresiranost lokalnih skupnosti in prebivalcev za razvoj turizma
- Varna, družinska in prijazna po itniška destinacija

- Nepovezanost posameznih turisti nih produktov in programov
v celovit turisti ni produkt
- Neusklajene in nejasne aktivnosti tržnega komuniciranja
- Slaba izkoriš enost atraktivne turisti ne ponudbe
- Premalo namestitvenih kapacitet in zmogljivosti
- Premajhna vlaganja v razvoj
- Pomanjkanje strokovnega kadra
- Slaba prometna infrastruktura in dostop do destinacije
- Slaba povezanost regionalnih in lokalnih organizacij

Priložnosti

Ovire

- Povpraševanje po turisti nih produktih v naravnem okolju
- Dobre možnosti in izražen interes turistov za »wellness« programe,
na rtovani investicijski projekti
- Izvirna kulinari na ponudba
- Ugodna struktura nastanitvene in gostinske ponudbe
- Celoletna turisti na sezona
- Oblikovanje skupnega turisti nega produkta obmo ja
- Sodelovanje s sosednjimi obmo ji
- Interes prebivalstva za turisti ni razvoj
- Pridobitev razvojnih sredstev iz strukturnih skladov in drugih virov
- U inkovita uporaba informacijske tehnologije
- Izboljšanje dostopnosti obmo ja
- Izobraževanje kadrov, ki delajo v turizmu

- Relativno visoke investicije
- Mo na konkurenca ostalih destinacij
- Razdrobljenost in prenizek obseg finan nih sredstev
- Neizmerni posegi v ohranjeno okolje
- Nepripravljenost ali po asnost prilagajanja potrebam
turisti nega trga
- Nepripravljenost nosilcev turisti ne ponudbe za povezovanje
in sodelovanje
- Neusklajenost med turisti nimi organizacijami
- Pomanjkanje strokovnjakov na podro ju turizma
- Premajhna zainteresiranost mladih, da bi ostali v lokalnem
okolju
- Pomanjkljiva finan na podpora s strani države
- Neprilagodljivost razli nim kakovostnim nivojem

Vir: Obmo ni razvojni program, 2006
Naravne danosti, kulturna in tehni na dediš ina, obstoje a turisti na in druga infrastrukturna
ponudba, vzpostavljene povezave v ožjem in širšem okolju za skupne razvojne projekte, tako
investicijske kakor tudi tržno promocijske, ter turizem kot priložnost v procesih
prestrukturiranja gospodarstva v regiji so osnova za razvoj naslednjih programov na obmo ju.
Ti so turisti na destinacija “Alpsko-termalni-vodni park”, zimsko smu arski turizem,
rekreacijski in športni turizem, etnološki in ekološki turizem, doživljajske in domišljijske
aktivnosti, zdraviliški in wellness turizem v povezavi z zdravstvenimi storitvami, poslovni
turizem in mladinski turizem (Obmo ni razvojni program, 2006).

6.1.2 Lokalna razvojna strategija za mestno ob ino Velenje, ob ino Šoštanj in
ob ino Šmartno ob Paki
Šaleška dolina ima bogate izkušnje v pripravi programov razvoja podeželja. Na obmo ju so
že izvajali CRPOV 15 program, kot tudi ostale programe razvoja podeželja. V pripravi
programov za razvoj podeželja so sodelovali posamezniki, nevladne inštitucije, javne
ustanove in v najve ji meri podporne inštitucije na podeželju. Z namenom, da bi nadgradili že
vpeljane projekte CRPOV je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že pred leti
za elo z izvajanjem evropsko primerljivega programa, ki temelji na povezovanju med
ob inami za dopolnitev tistih razvojnih ciljev, ki so skupni vsaj trem ob inam. Želeli pa so
15

Celovit razvoj podeželja in obnove vasi
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tudi dose i stanje, da bi predvsem sosednje ob ine ugotovile skupne interese in oblikovale
skupen razvojni program, ki jim bo omogo il izkoristiti razvojne prednosti in po katerem
bodo prepoznane v širšem okolju (Lokalna razvojna strategija, 2008).
Razvojni program podeželja je skupen razvojni na rt na geografsko, zgodovinsko, kulturno in
gospodarsko zaokroženem obmo ju, ki ga sestavljajo ob ine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob
Paki. Te ob ine so se že v letu 2003 odlo ile za izdelavo skupnega razvojnega dokumenta in o
tem podpisale tudi sporazum. Za nosilca izdelave je bila izbrana Savinjsko-šaleška obmo na
razvojna agencija iz Mozirja, ki je v sodelovanju z ob inami oblikovala posebno projektno
skupino za pripravo razvojnega programa. Razvojni program je bil v skladu z dolo ili in
navodili ministrstva za kmetijstvo izdelan v oktobru 2004 (Lokalna razvojna strategija, 2008).
V letu 2005 so se omenjene ob ine prijavile na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje dopolnitev obstoje ih Razvojnih programov
podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS), v skladu z Uredbo Sveta Lokalne
razvojne strategije za ob ine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki LAS – Društvo za razvoj
podeželja Šaleške doline o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013. Ob ini Šoštanj in Šmartno ob Paki sta
pooblastili Mestno ob ino Velenje, da zastopa obe ob ini pri prijavi. Po uspešni prijavi na
javni razpis so ob ine za pripravo dopolnitev in upravljanje RPP izbrale Savinjsko-šaleško
obmo no razvojno agencijo iz Mozirja. Tako je v letu 2006 nastal dopolnjen Razvojni
program podeželja za ob ine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki (Lokalna razvojna
strategija, 2008).
Razvojna vizija je osnovana na podlagi strateškega cilja za uresni evanje celostnega razvoja
podeželja Šaleške doline. Gre za nadaljevanje razvoja na bogatih zapuš inah naravne in
kulturne dediš ine, jih povezati v skupen tržni produkt obmo ja in tako zagotoviti ve ji
dohodek in nova delovna mesta na podeželju. Na osnovi temeljite analize stanja, vizije
razvoja, ciljev in razvojnih usmeritev zastavljenih po pristopu »od spodaj navzgor« so znotraj
strateškega cilja opredeljeni razvojni cilji, znotraj razvojnih ciljev pa prednostne naloge in
ukrepi za doseganje razvojnih ciljev z na rtovanimi aktivnostmi (Lokalna razvojna strategija,
2008).
1. RAZVOJNI CILJI
1. Konkuren no kmetijstvo in razvoj novih gospodarskih dejavnosti
2. Smotrnejša raba prostora kot turisti ni izziv Šaleške doline
3. Izgradnja konkuren ne turisti ne infrastrukture
4. Privla nejša in prijaznejša Šaleška dolina
5. Uresni evanje pristopa od spodaj navzgor
2. PREDNOSTNE NALOGE
1. Dvig dodane vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
2. Spodbujanje diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti in razvoj podjetništva
3. Sanacija in oživitev degradiranih površin
4. Trajnostna raba okolja
5. Vzpostavitev infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje
6. Vrnitev družabnega in socialnega življenja na vasi
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7. Samoorganiziranje posameznikov
8. Vzpostavitev podporne mreže za celovit razvoj podeželja
3. UKREPI
1. Vzpostavitev podpornega okolja in ustrezne infrastrukture za skupno promocijo in trženje
kmetijskih produktov pod skupno blagovno znamko
2. Razvoj dopolnilnih dejavnosti
3. Posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva in gozdarstva
4. Aktiviranje podjetniških potencialov Šaleške doline
5. Spodbujanje izkoriš anja obnovljivih virov energije
6. Izboljšanje zaposlitvenih možnosti
7. Saniranje degradiranih površin
8. Dodajanje turisti ne in gospodarske vrednosti saniranim degradiranim površinam
9. Spodbujanje razvoja obstoje e in nove turisti ne dejavnosti
10. Novi turisti ni proizvodi in turisti na ponudba
11. Specializacija ponudbe
12. Celovit sistem ozna evanja
13. Skupna promocija in trženje turizma
14. Ohranjanje kmetijske krajine
15. Ohranjanje vodovarstvenih obmo ij in zagotavljanje virov pitne vode
16. Spodbujanje trajnostnega razvoja na zaš itenih obmo jih
17. Ohranjanje biotske pestrosti
18. Posodobitev prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture
19. Rešitev stanovanjske problematike
20. Dvig kakovosti izobraževanja v vseh ob inah
21. Krepitev kulturnega in socialnega življenja ter medgeneracijske solidarnosti
22. Elasti nost prireditev preko celega leta
23. Spodbujanje in usposabljanje prebivalcev podeželja za aktivno vklju evanje v na rtovanje
razvoja podeželja
24. Zbiranje naborov projektov (Lokalna razvojna strategija, 2008)

6.1.3 Program Phare in Mlinska cesta
Program Phare je pobuda Evropske unije, ki je zagotavljala državam srednje in vzhodne
Evrope finan no pomo za podporo procesa ekonomske preobrazbe, hkrati pa jim pomagala
okrepiti njihove novo oblikovane demokrati ne družbe. Evidentirani projekt preko programa
Phare v Šaleški dolini je bila Mlinska cesta - Mühlenweg Šoštanj, !rna na Koroškem,
Železna kapla. To je bil projekt ohranjanja kulturne dediš ine in razvoja dodatne turisti ne
ponudbe na podeželju (Šoštanj, !rna na Koroškem, Železna Kapla). Opravljeno je bilo
raziskovalno delo, ki je obsegalo zbiranje gradiva neposredno med informatorji, v arhivskih,
muzejskih in spomeniškovarstvenih ustanovah, pregled obsežne etnološke in druge literature,
neobjavljenih raziskovalnih nalog, priro nikov in vrsto tekstovnega in slikovnega gradiva, ki
se je navezovalo na obravnavano obmo je in tematiko. Osrednja pozornost je bila namenjena
mlinom (Lokalna razvojna strategija, 2008).
V projektu so sodelovale ob ine Šoštanj, !rna na Koroškem in avstrijska Železna Kapla-Bela.
Eden izmed ciljev projekta je bil opozoriti na tradicionalne na ine kmetovanja ter predstaviti
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mline na tem podro ju. V ob ini Šoštanj je bilo na obmo ju mlinske poti okoli 80 mlinov,
vseh vodnih obratov vklju ujo mline, žage in kova nice pa preko 100. Število mlinov se je
zelo hitro zmanjševalo že pred II. svetovno vojno, dokon en propad ve ine pa je sledil v
sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja. Danes je na tej mlinski poti v ob ini Šoštanj le
še eden ohranjen mlin, in sicer Martin ev mlin v Lajšah. Ve ina preostalih mlinov je že ve
let opuš enih, postopoma propadajo ali pa so že dokon no propadli in izginili (Hazler et al.,
2002).
Projekt Mlinska cesta je bil zastavljen kot naloga ohranjanja in obnove dela kulturne
dediš ine in razvoja dodatne turisti ne ponudbe, obenem pa naj bi pospeševal sodelovanje
med ponudniki turisti nih storitev in med posameznimi obmo ji nasploh, obogatil obstoje o
ponudbo in omogo al nastanek novih turisti nih vsebin. Mlini naj bi predstavljali
povezovalno sestavino sodelujo ih ob in in posameznih nosilcev turisti ne ponudbe. Ve ina
teh mlinov, ki bi jih naj obnovili in ponovno oživeli, se nahaja v bližini kmetij, ki
predstavljajo velike možnosti za razvoj okolju prijazne turisti ne ponudbe. Vendar je na
žalost ostalo le pri idejni zasnovi projekta, saj zaradi razli nih dejavnikov sodelujo im le tega
ni uspelo tudi uspešno realizirati. Mlinska pot naj bi v ob ini Šoštanj sicer peljala iz Šoštanja,
ki bi bil izhodiš na to ka, v enem kraku preko Topolšice, Florjana in Belih Vod do križiš a na
Slemenu, kjer bi se združila s krakom mlinske ceste, ki bi potekal iz Šoštanja preko Zavodenj
prav tako do Slemena. Od tu naprej bi se mlinska cesta nadaljevala oziroma spustila v ob ino
!rna (Hazler et al., 2002).
Karta 6: Potek mlinske ceste

Vir: Hazler et al., 2002

6.1.4 Natura 2000
Gre za doslej najobsežnejši naravovarstveni program Evropske skupnosti za zaš ito
prostožive ih vrst in njihovih življenjskih prostorov. Koncept programa je vzpostavitev
omrežja evropsko pomembnih obmo ij. Gre za vzpostavitev dveh direktiv o posebnih
varstvenih obmo jih oziroma t.i. Pti je direktive in posebnih ohranitvenih obmo jih oziroma
Habitatne direktive. Obe kategoriji sestavljata skupno ekološko omrežje, ki se imenuje Natura
2000 (Smrekovec, 2011).
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Karta 7: Obmo je Nature 2000 na obmo ju ob ine Šoštanj

Vir: Lokalna razvojna strategija, 2008
V to direktivo je kot del obmo ja Kamniško-Savinjskih Alp in Vzhodnih Karavank s 14
evropsko pomembnimi vrstami ptic uvrš eno tudi Smrekovško pogorje. Mali skovik, ruševec,
divji petelin, koconogi uk, gozdni jereb in druge vrste opredeljujejo obmo je kot evropsko
pomembno glede na Direktivo o pticah. Pomembna je predvsem zaš ita divjega petelina, ki
ima na tem obmo ju najve je rastiš e v Sloveniji. Obmo je pa je opredeljeno tudi po
Habitatni direktivi, kjer pomembne habitate predstavljajo predvsem bukovi gozdovi, v katerih
živi alpski kozli ek, ruševje in svet nad zgornjo gozdno mejo, ki obsega traviš a, meliš a,
resje in skalovje. Natura 2000 se zavzema za uravnoteženo izravnavo interesa med naravo in
gospodarskim razvojem, za pravilno usmerjanje vseh dejavnosti v prostoru, predvsem pa
turizmu, gospodarjenju z gozdovi in ob utljivimi prostori nad zgornjo gozdno mejo, ki jih je
potrebno ohranjati takšne, da bodo še naprej primerni življenjski prostor ogroženih živalskih
in rastlinskih vrst. To predvsem pomeni ohranjanje dosedanje rabe prostora, saj bo le pestro in
ohranjeno neokrnjeno okolje lahko spodbujalo sonaravne oblike rabe prostora (Smrekovec,
2011).

6.1.5 Šaleška jezera - vodni vir in razvojni izziv Šaleške doline
Predstavniki ob in Velenje in Šoštanj, premogovnika Velenje, TEŠ ter inštituta ERICo so 21.
aprila 2010 podpisali dogovor o sodelovanju in izvedbi projekta, ki bo dal odgovore na
vprašanja o rabi in upravljanju z umetno nastalimi Šaleškimi jezeri. Gre za dvoletni projekt, ki
ga bo izvedel inštitut ERICo, ki z razli nimi projekti prispeva k boljšemu na rtovanju
turisti nih dejavnosti v prostoru. Projekt nosi naslov Šaleška jezera – vodni vir in razvojni
izziv Šaleške doline. Jezera služijo kot vir vode za hlajenje Termoelektrarne Šoštanj, vodne in
obvodne površine jezer pa prebivalci uporabljajo tudi v rekreacijske, športne in turisti ne
namene. Ob tem se je v jezerih in njihovi okolici razvil nov življenjski prostor, ki sta ga
naselila rastje in živalstvo, zna ilna za jezerske oz. bolj vlažne pokrajine. Celotno obmo je
tako opravlja tudi pomembno ekološko funkcijo, pove ala pa se je ob utljivost celotne
pokrajine (Premogovnik Velenje, 2011).
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Šaleška jezera so pomembna razvojna priložnost Šaleške doline zlasti z vidika razvoja
turizma in rekreacije ter z vidika rabe vode v elektroenergetske namene. Kon ni cilj projekta
je pridobiti konkretne predloge, kako izboljšati kakovost voda Velenjskega, Škalskega in
Družmirskega jezera ter opredeliti primeren trajnostni model rabe jezer in njihovih bregov v
rekreacijske, turisti ne ter gospodarske namene. Cilji projekta so tudi ugotoviti razloge za
evtrofikacijo in vpliv razli nih dejavnikov na ta pojav. Rezultati raziskave bodo omogo ili
izvajanje enostavnejših preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki bodo omogo ali pogoje za
razvoj prosto asnih in drugih dejavnosti na jezerih in njihovih bregovih. Podana bodo tudi
izhodiš a za pripravo izvedbenih projektov za obsežnejše tehni ne ukrepe, na tej osnovi pa se
bodo naro niki projekta lažje odlo ali o nadaljnjih aktivnostih v zvezi z rabo jezer
(Premogovnik Velenje, 2011).

6.1.6 Savinjsko-šaleška kolesarska regija
Ob ina Šoštanj sodeluje pri pripravi projekta Savinjsko-šaleška kolesarska regija, katere
nosilci so ob ine SAŠA regije in ERICo. Namen projekta je na rtovati in dograditi klju ne
kolesarske poti v Savinjsko-šaleški regiji, ki svoj razvoj v prihodnosti vse bolj vidi na
turisti nem podro ju. Cilj je izdelati takšno kolesarsko pot, ki bi povezala vseh 31 ob in v
regiji. Urejene so že številne kolesarske poti in panoramske ceste, ki pa jih je potrebno dobro
in enotno ozna iti ter izdelati in postaviti panoramske table. Cilj projekta je v dolinskem dnu
urediti im ve fizi no lo enih kolesarskih stez. Predvidene pomembnejše aktivnosti so
projektiranje in ureditev klju nih kolesarskih poti izven glavnih prometnic Velenje-ŠoštanjTopolšica in Mozirje-Nazarje-Ljubno, postavitev usmerjevalnih kolesarskih tabel, ureditev
panoramskih kolesarskih tabel z ozna bami dolžine in zahtevnosti prog. V projekt sodi tudi
izdaja propagandnega materiala in kolesarskih kart, ki bo zajemal obmo je od Šaleške do
Logarske doline (Savinjsko-šaleška kolesarska regija, 2011). Glavni namen projekta je
predvsem spodbujanje zdrave in okolju prijazne oblike mobilnosti.

6.1.7 Grozd za razvoj turisti nih destinacij
Ker lahko le združevanje turisti nih produktov v smiselno zaokroženo celoto omogo a
uspešnejši in boljši turisti ni razvoj, se je leta 2005 v Grozd za razvoj turisti nih destinacij
povezalo 12 podjetij in 8 podpornih institucij tako iz Šaleške doline, kakor tudi iz bližnje in
daljne okolice. Grozd zajema obmo je med Logarsko dolino in Velenjem. Njegovo
poslanstvo je predvsem povezovanje partnerjev tako iz obmo ja Savinjsko-šaleške regije
kakor tudi iz celotnega slovenskega prostora. Ciljni partnerji so ponudniki turisti nih storitev
in turisti ne infrastrukture, ki bi lahko z uspešnim sodelovanjem lažje nastopali tako na
doma em kot tudi tujem trgu. Samo delovanje je bilo zasnovano projektno. Formiranih je bilo
5 projektnih skupin, znotraj katerih udeleženci združujejo znanja in izkušnje na podro ju
organizacije, skupnih produktov, marketinga, blagovne znamke in informacijskih povezav.
Leta 2005 pa je Grozd prerasel v gospodarsko interesno združenje GIZ (Almanah, 2005).
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6.1.8 Okoljski turizem
Privla no in isto okolje je glavni element kakovostnega turizma, zato je v Šaleški dolini
spreminjanje pokrajine zaradi energetike in premogovništva temelj za razvoj okoljskoizobraževalnega turizma, kjer je glavna atrakcija za obiskovalce ravno preoblikovana in
ekološko sanirana pokrajina. Inštitut za ekološke raziskave ERICo tako že od leta 1994
pripravlja otroške, mladinske in študentske okoljsko izobraževalne programe, kjer predavanja
popestrijo tudi s terenskimi ogledi. Organizirajo programe, kjer se udeleženci seznanjajo s
problematiko nekdanje degradacije in onesnaževanja okolja ter tudi ukrepi, ki so vodili do
današnjega izboljšanega stanja. Ti programi vklju ujejo tudi oglede TEŠ in Muzeja usnjarstva
v Šoštanju. Okoljski turizem predstavlja velik prispevek za prepoznavnost doline, ki jo
obiskovalci tako lahko spoznajo iz novega vidika. Glavni namen je prikazati preobrazbo
neko onesnažene in degradirane pokrajine v turisti no zanimivo in privla no objezersko
pokrajino, kjer nastajajo dobri pogoji za razvoj razli nih oblik turizma (Almanah, 2011).

6.2 Projekti ob ine Šoštanj
6.2.1 Rekonstrukcija Ravljenove kova ije v Gaberkah
Na pobudo Krajevne skupnosti Gaberke in Kulturnega turisti nega društva kulturnica
Gaberke v sodelovanju z Ob ino Šoštanj in Muzejem Velenje so leta 1999 stekle priprave za
rekonstrukcijo Ravljenove kova ije v Gaberkah, ki je bila postavljena v prvi polovici 19.
stoletja. Kovaška dejavnost v njej je zamrla okoli leta 1985. Stavba sodi po zasnovi in opremi
med pomembne in zanimive obrtniške stavbe v Šaleški dolini. Posebna je bila po gradbeni
zasnovi iz lesa in kamna ter tehniki vodnega pogona dveh klju nih kovaških naprav, kladiva
in kamnitega brusa. Zasebna kovaška dejavnost v Ravljenovih rokah se je ohranjala ve kot
73 let. Po opustitvi kovaštva lastniki niso ve redno sanirali objekta, ki je bil ve krat žrtev
poplav. Leta 2002 so po sklepu delovne skupine podrli dotrajano leseno konstrukcijo in pustili
ohranjen samo zidani del. Leta 2004 so dela na tem projektu obstala, saj je lastnik preklical
soglasje k izgradnji dovozne poti po njegovem zemljiš u, slednja pa je bila pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja za obnovo kova nice (Hazler, 2003).
Slika 30: Ravljenova kova ija

Avtor: Marjan Tekavc
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Ideja turisti nega društva je bila, da bi v Ravljenovi kova nici poleg ogleda postopkov stare
kovaške obrti predstavili tudi nekatere sestavine vsakdanjega življenja kova a. Kova nica pa
bi bila del t.i. Gaberške turisti ne poti. Izhodiš e te poti bi predstavljal kozolec Turisti nega
društva, kjer bi potekale razne predstavitve, u ne delavnice, ter ogled makete nekdanjega
Družmirja, ki jo je društvo v sodelovanju s Premogovnikom Velenje postavilo v letu 2005.
Turisti na pot bi se nato nadaljevala mimo Gozdne u ne poti do kova nice. Po ogledu le te bi
se turisti odpravili do kme kega turizma Apat in grada Forhtenek na Pristavi, od koder bi se
vrnili na izhodiš no to ko pred kozolec. Ker je projekt obnove kova ije zastal, društvo iš e
druge alternative. Ena izmed njih je ta, da bi v bližini kozolca na obmo ju nekdanje Kašove
doma ije postavili leseno konstrukcijo, v kateri bi uredili muzej slikovnega materiala iz
ugrezninskega obmo ja, restavrirane predmete iz nekdanje Ravljenove kova nice, ter slikovni
material žag in mlinov, ki so se neko nahajali ob reki Velunji. Zaradi razli nih dejavnikov pa
vsaj za enkrat vse ostaja le pri idejnih zasnovah (Šteharnik, 2011).

6.2.2 Obnova vile Mayer
S prenovo vile Mayer se je stavbi spremenila namembnost, ki je tako iz stanovanjskega
postala muzejski objekt. Tako je Šoštanj pridobil nov muzejsko galerijski objekt, namenjen
predstavitvam stalnih muzejskih zbirk. Ob ina je za sofinanciranje projekta kandidirala na
javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS za sofinanciranje operacij javne kulturne
infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na podlagi kandidature je
ob ina pridobila 95 % vrednosti upravi enih stroškov investicije, ki je znašala okoli 400.000
evrov. Investicija je bila v prvi fazi kon ana oktobra leta 2009, skupno pa je znašala 751.700
evrov (Projekti ob ine Šoštanj, 2009).
6.2.3 Revitalizacija zgodovinskega središ a Šoštanj - Muzej usnjarstva 1. faza
Na obmo ju dela nekdanjih proizvodnih obratov TUŠ se je ob ina s postavitvijo Muzeja
usnjarstva poklonila številnim generacijam šoštanjskih usnjarjev, hkrati pa revitalizirala del
popolnoma zapuš enega obmo ja nekdanje tovarne. Sredstva za investicijo so bila rpana iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, celoten projekt je stal okoli 1.500.000 evrov.
Zgrajeni oziroma urejeni sta bili dve stavbi. V stavbi A oziroma v poslopju nekdanjih
tovarniških kopalnic s prizidkom je urejena muzejska zbirka, v stavbi C vzdolž reke Pake pa
so postavljeni stroji iz nekdanje šoštanjske usnjarne (Projekti ob ine Šoštanj, 2009).

6.2.4 Ohranitev spominskih obeležij in spomenikov NOB
Med letoma 2007-2010 je Ob ina Šoštanj obnovila vsa spominska obeležja NOB, ki so
razglašena za kulturne spomenike lokalnega pomena. V pritli ju rojstne hiše Karla
Destovnika Kajuha so uredili stenske vitrine, ki prikazujejo pesnikov življenjepis, na ogled so
njegovi rokopisi, osebni predmeti ter knjižne izdaje pesniških del. Gre za del zbirke, ki je že
bila razstavljena v spominski sobi na nekdanji osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha (Ob ina
Šoštanj, 2010). V letu 2006 so pred Osnovno šolo Šoštanj odprli spominski park, kjer so že ali
še bodo našli mesto spomeniki pomembnih Šoštanj anov, kateri predstavljajo del zgodovine
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tega kraja (Šoštanj.info, 2011). V kompleksu novega vrtca pa mestna ob ina namerava urediti
spominsko sobo Petra Musija.
Slika 31: Spomenik Karla Destovnika Kajuha

Avtor: Darjan Grudnik

6.2.5 Pešpot in kolesarska pot Šoštanj
Krajevna skupnost Šoštanj je v sodelovanju z ob ino Šoštanj v okviru projekta Savinjskošaleška kolesarska regija v letih 2004-2008 izvedla izgradnjo kolesarske poti od
Družmirskega jezera proti Šoštanju (Šoštanj.info, 2011). V letu 2010 so uredili tudi
nadaljevanje te poti iz Šoštanja do Metle oziroma do mosta pri naselju Pohrastnik, kjer bi se
naj pot v prihodnosti nadaljevala naprej proti Topolšici. Kon ni cilj predstavlja ureditev
kolesarske poti, ki bo Topolšico povezovala z Velenjem (Ob ina Šoštanj, 2010).

6.2.6 Postavitev turisti ne in obvestilne signalizacije na obmo ju ob ine
Šoštanj
Ob ina je pristopila in tudi realizirala projekt vodenja prometa v ob ini in k izdelavi celostne
podobe ob ine, kamor spada tudi postavitev turisti ne in obvestilne signalizacije na obmo ju
ob ine. V prvi fazi so na teh tablah ozna eni objekti družbenih vsebin, naravne in kulturne
dediš ine ter drugi pomembni objekti v Šoštanju. V kasnejših fazah bodo urejene signalizacije
tudi v ostalih naseljih v ob ini, postavljene bodo vstopne table na vpadnicah v ob ino (Ob ina
Šoštanj, 2010).
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Slika 32: Obvestilna tabla ob vstopu v Šoštanj

Avtor: Darjan Grudnik

6.3 Smernice za turisti ni razvoj
!eprav Šaleška dolina in tudi ob ina Šoštanj še nimata velikega turisti nega slovesa, pa tu
obstaja znanje ljudi, zanimivi turisti ni produkti, volja in partnerstvo, ki zagotavljajo
možnost, da obmo je postane prepoznavna turisti na destinacija. Vlaganje v turizem in
turisti ni razvoj je potrebno dojemati kot vlaganje na dolgi rok, ki prinaša majhen, a zanesljiv
dobi ek (Almanah, 2011). Na ob ini so v ta namen že pripravili oziroma pripravljajo razli ne
projekte.

6.3.1 Usnjarski muzej in vila Mayer 2. faza
Ob ina Šoštanj je že pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo druge faze Muzeja
usnjarstva, v kateri je predvidena postavitev stavbe, v kateri bo kot stalna zbirka predstavljeno
usnjarstvo na Slovenskem. Ob ina je tudi za projekt druge faze obnove vile Mayer z vrtom že
pridobila gradbeno dovoljenje in konservatorski program prenove. Predvidena je poustvaritev
nekdanje vrtne ureditve na celotnem obmo ju preostalega vrta (Ob ina Šoštanj, 2010).

6.3.2 Oživitev Pustega gradu
Objekt Pusti grad je bil z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov v ob ini Šoštanj
razglašen za umetnostni in arhitekturni spomenik lokalnega pomena. Izraba prostora v okolici
gradu je torej podrejena ohranjanju in vzdrževanju stanja spomenika. Grad je s svojo lego nad
mestom pomembna mestotvorna veduta, upravlja pa ga KS Šoštanj. Leta 1998 in 1999 so na
Pustem gradu potekala obnovitvena dela grajskega stolpa in arheološka izkopavanja, katerih
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rezultat so bile številne izkopanine (Šoštanj.info, 2011). Ker njegova trenutna vloga, razen
naklju nih sprehodov posameznikov oziroma manjših skupin, ne predstavlja družbene
aktivnosti, si upravljalec prizadeva, da bi mu z obuditvijo organiziranega družbenega
dogajanja na gradu dal ve ji pomen (Idejna zasnova, 2009).
Svet Krajevne skupnosti Šoštanj je ustanovil posebno projektno skupino, ki je pripravila na rt
oživitve te šoštanjske znamenitosti. Poleg priprave potrebnih na rtov in pridobivanja
dokumentacije so spomladi leta 2009 organizirali iš enje dela pobo ja pod razvalinami, kar
je pripomoglo k temu, da je Pusti grad ponovno postal tudi razgledna to ka. V sodelovanju z
Zavodom za varstvo kulturne dediš ine iz Celja je projektna skupina pripravila na rt oživitve
Pustega gradu, projektna skupina Studio LIST d.o.o. pa je izdelala idejno zasnovo celotnega
projekta (Šoštanj.info, 2011). Predvsem si prizadevajo, da bi zaš itili arheološke ostanke in
naredili grad privla en tako za doma ine kakor tudi za turiste. Obuditi želijo družbena
dogajanja na gradu z organiziranjem manjših kulturnih prireditev, postaviti manjši servisni
objekt, razgledno ploš ad in dostop do samega stolpa z možnostjo razgleda po Šaleški dolini.
Sam projekt bo zajemal obnove in ureditev gozdnih poti do gradu, ureditev parkiriš a,
dovozne poti in prostora ob gradu, ter ureditev dostopa in rekonstrukcije portala na stolpu
(Idejna zasnova, 2009). Projekt je v idejni zasnovi zaklju en, v naslednjih letih pa sledi
gradbena realizacija.
Slika 33: Maketa idejne zasnove obnove Pustega gradu

Vir: Idejna zasnova, 2009

6.3.3 Projekt Športni park Šoštanj
Na obmo ju pod vilo Široko, ki se nahaja na severo-zahodnem obrobju mesta Šoštanj, nastaja
nov Športni park. Na tej lokaciji so danes že prostori, športne površine in objekti
nogometnega kluba Šoštanj, tako da je programsko obmo je že v rabi športa. Že leta 2008 je
ob ina ustanovila projektno skupino, v kateri so sodelovala lokalna športna društva,
posamezniki, zastopniki gospodarstva in predstavniki KS ter ob ine. Istega leta je ob ina
izdala projektno dokumentacijo parka in idejni projekt (Projektna naloga, 2009).
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Cilji izgradnje Športnega parka so:
- izgradnja javne športno-rekreacijske infrastrukture za podporo športnim in turisti nim
ter drugim gospodarskim dejavnostim, ki neposredno prispevajo h hitrejši regionalni
rasti in razvoju
- izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalcev
- s sodobno ve namensko športno infrastrukturo ponuditi nove storitvene produkte
(športno rekreacijski turizem)
- pove ati število športnih in družabnih prireditev
- pove ati število obiskovalcev in turistov
- pove ati število no itev (Projektna naloga, 2009)
V letu 2010 je ob ina z izgradnjo majhnega igriš a z umetno travo že za ela z izgradnjo
parka, gradnja preostalih objektov pa se bo nadaljevala v prihodnjih letih. Projekt poteka v
partnerstvu s podjetjem PV Invest, ki bo zgradil spremljevalne objekte k parku. Tu gre
predvsem za vsebinsko dopolnitev vile Široko in Športnega parka Šoštanj. V okviru
dopolnitvenega projekta bo zgrajen hotel, parkiriš a, športna dvorana, apartmaji, nove cestne
povezave parka na obstoje e vpadnice v mesto Šoštanj ter nove sprehajalne poti (Predlog
prostorskega urejanja, 2010).
Ker se del zemljiš a, kjer bo gradilo podjetje PV Invest, nahaja v spomeniško zavarovanem
obmo ju, Kmetijsko ministrstvo in Zavod za varstvo kulturne dediš ine ovirata spremembe
namembnosti zemljiš a, zaradi esar investitor še ni uspel pridobiti gradbenega dovoljenja, ki
je pogoj za za etek gradnje. Po podatkih Ob ine Šoštanj bo to dovoljenje podjetje PV Invest
pridobilo letos, tako da se bo gradnja spremljevalnega kompleksa lahko za ela. Celotna
investicija samo Športnega parka naj bi stala okoli dva milijona evrov. Del sredstev naj bi
ob ina rpala iz evropskih razpisov in skladov, športna igriš a pa bo delno sofinancirala tudi
Nogometna zveza Slovenije (Terensko delo, 2011).
Slika 34: Športni park Šoštanj

Vir: Projektna naloga, 2009
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6.3.4 Projekt mTurist
K dodatni turisti ni ponudbi v ob ini bi vsekakor lahko prispeval tudi projekt mTurist, za
uporabo katerega na ob ini obstaja le idejna zasnova. V Sloveniji je na podro ju turizma mo
zaznati problem, ki nastaja pri informiranju doma ih in tujih turistov ob obisku posameznih
znamenitosti. Velikokrat se namre zgodi, da posebno turisti, ki si znamenitosti ogledujejo
individualno, le te zapustijo, ne da bi o njej prejeli klju ne informacije. Drugi problem je tudi
ta, da turisti ni ponudniki velikokrat o obiskovalcu, ki si je ogledal njihovo znamenitost sploh
nimajo podatka. To situacijo je delno mogo e reševati s klasi nimi informativnimi tablami in
organiziranimi vodniškimi službami, veliko boljšo in predvsem cenejšo rešitev pa predstavlja
ravno mTurist (mTurist, 2011).
Glavni namen projekta mTurist je vzpostavljanje dvosmerne komunikacije med turistom na
eni strani in turisti nimi partnerji, ponudniki in oglaševalci na drugi strani. Slednji lahko
preko sodobnih komunikacijskih kanalov (internet, razli na spletna socialna omrežja,
elektronska pošta, RSS vir, mobilni telefon) posredujejo koristne in uporabne informacije
turistu, na drugi strani pa jim turist z uporabo ponujenih storitev mTURIST posredno sporo a
podatke o svojem obisku, uporabi mTURIST orodij, pregledu predstavljene ponudbe, pri
emer vsaka od naštetih štirih strani pridobi le zase relevantne povratne podatke. mTURIST je
projekt, ki je v skladu s smernicami Razvojnega na rta in usmeritvami slovenskega turizma
2007–2013, ki je bil formiran na nacionalni ravni (mTurist, 2011).
Splošni cilj tega projekta je izboljšati turisti no ponudbo na podro ju lokalnega turizma ter
dvigniti prepoznavnost turisti nih znamenitosti v državi in s povratnimi informacijami
zagotoviti osnove za nadaljnje na rtovano delo na podro ju obstoje ih znamenitosti.
Pri akovan rezultat je predvsem višja stopnja prepoznavnosti turisti nih znamenitosti med
doma imi in tujimi turisti, posledi no tudi pove anje obiska vklju enih znamenitosti in
prispevek k ve jemu poznavanju turistov, ki obiskujejo vklju ene znamenitosti (mTurist,
2011).
To bi v praksi izgledalo nekako tako, da ko bi turist v Šoštanju prišel do dolo ene
znamenitosti, bi od tu po mobilnem telefonu poklical na številko Mobilnega turisti nega
vodnika, ki bi bila napisana na informativni ozna bi ob znamenitosti. Ob klicu na številko
041184818 bi jih sistem povprašal po lokacijski številki, ki jo uporabnik prebere z
informativne ozna be in jo vnese v telefon. Ob vnosu pravilne lokacijske številke mTURIST
uporabniku predvaja glasovne informativne vsebine izbrane lokacije oziroma znamenitosti v
jeziku, ki ga predhodno sam izbere. Uporabnik lahko tako med poslušanjem vsebine nadaljuje
ogled znamenitosti in je tako še bolj pozoren na dolo ene podrobnosti, na katere ga opozarja
mTURIST (mTurist, 2011).
Ob ina bi seveda preko takšnega sistema beležila, katere znamenitosti v kraju so bolj ali manj
priljubljene, kaj je v središ u zanimanja turistov. Na podlagi teh podatkov bi nato lahko
razvijali in dopolnjevali samo turisti no ponudbo. Vsak potencialni turist, ki na rtuje prihod v
Šoštanj, pa bi si seveda že prej preko spletne strani mTURIST, na kateri se nahaja tudi
interaktivni zemljevid, lahko ogledal ponudbo in znamenitosti. Projekt mTurist bi v povezavi
z izdajanjem novega promocijskega materiala vsekakor pomenil dodatno popestritev
turisti ne ponudbe v mestu in tudi v okolici.
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7 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE TURISTI!NE PONUDBE
7.1 Razvoj podeželja
Podeželje v ob ini Šoštanj vsekakor predstavlja zelo velik potencial za razvoj turizma na
kmetiji. !eprav je bila na lokalnem nivoju že izvedena Lokalna razvojna strategija za razvoj
podeželja, se stvari premikajo zelo po asi. Ob ina nima jasne vizije, kako bi pospešila razvoj,
njihova temeljna projekta na tem podro ju, Mlinska cesta in Ravljenova kova ija, pa sta
obstala. Glede na dejstvo, da je bilo v ta projekta vloženega že veliko denarja, bi vsekakor
bilo potrebno, da se izpeljeta do konca. Danes na podeželju v ob ini Šoštanj obstaja 6
turisti nih kmetij in dva planinska domova, ki poleg gostinske svojim gostom nudita tudi
nastanitveno ponudbo. Obiskovalci podeželja se lahko v posameznih krajih ukvarjajo s
športom in rekreacijo, konjerejo, kolesarijo. Razli ne planinske poti in plezalne stene
omogo ajo pohodništvo in športno plezanje, obmo je pa je tudi primerno za padalstvo in
jamarstvo. Glavni problem predstavlja nepovezanost te turisti ne ponudbe, ki je preve
razdrobljena in neprepoznavna. Na obmo ju podeželja v ob ini Šoštanj delujejo številna
turisti na društva, med katerimi pa je premalo sodelovanja, skupnih kvalitetnih programov,
povezav med turisti nimi ponudniki, interesa doma inov. Tu bi vsekakor morala bolj
odlo ilno vlogo odigrati Turisti na zveza Šoštanj, katere glavni namen naj bi bil združevanje
in koordinacija delovanja in ponudbe vseh turisti nih društev na obmo ju ob ine, ve kot
o itno pa svojega osnovnega poslanstva ne opravljajo najbolj uspešno. Vzroki za takšno
stanje so razli ni, najpomembnejši pa je vsekakor precejšnja zaposlenost kme kih ljudi v
industriji, zaradi esar le ti nimajo interesa, da bi se ukvarjali s turizmom, ki pa bi ob
ugodnem spletu okoliš in lahko v prihodnosti celo omogo il tudi dodaten razvoj delovnih
mest in dodatnega zaslužka.
Za oblikovanje celovite ponudbe obmo ja bo zelo pomembno sodelovanje in povezovanje
delnih turisti nih ponudnikov in drugih subjektov v podeželskem prostoru, potrebno se bo
povezati s ponudbo bližnjih centrov (smu iš a, zdraviliš a) ter sodelovati z lokalnimi
turisti nimi, športnimi, kulturnimi, trgovskimi, gostinskimi organizacijami ter organizacijami
civilne družbe ter Ob ine (Lokalna razvojna strategija, 2008).

7.2 Turisti no-informacijski center
Ker ob ina Šoštanj danes na podro ju turizma nima zaposlenega dovolj ustrezno
izobraženega kadra, niti temu podro ju ne namenja dovolj velike pozornosti, bi bila ena
izmed glavnih rešitev za izboljšanje sedanjega stanja vsekakor ustanovitev razvojnega
turisti no-informacijskega centra. Rešitev bi lahko bila tudi ta, da bi naloge, ki bi jih sicer
opravljal takšen center prenesli na že obstoje o Turisti no zvezo, vendar bi bilo po mojem
mnenju veliko bolj primerno, e bi se ustanovil nov center, v katerem bi se zaposlili ustrezno
izobraženi posamezniki, ki bi prevzeli naloge na rtovanja in realizacije turisti nega razvoja,
vodenja razvojnih projektov, evidenco turisti nih prihodov in preno itev v ob ino, evidenco
stanja nastanitvenih kapacitet, sodelovanja na javnih razpisih, rpanja evropskih sredstev. Ker
je med organizacijami, turisti nimi ponudniki in posameznimi turisti nimi društvi, ki so na
lokalnem nivoju zainteresirani za razvoj turizma premalo sodelovanja in premalo konkretnih
dogovorov, nenazadnje pa tudi premalo usklajenega delovanja, vsaj kar se ti e turisti ne
promocije in pa trženja, bi bila ena izmed glavnih nalog tega na novo ustanovljenega centra
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tudi koordinacija delovanja s skupnimi cilji, skupno trženje in promocija. To bi dosegli
predvsem z aktivnim prizadevanjem za oživitev oziroma za etek delovanja že
vzpostavljenega Zavoda za turizem, ki združuje ob ine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki,
dokon no pa bi morali vzpostaviti tudi Šaleški promocijski center, ki bi organiziral lokalno
mrežo zbiranja turisti nih informacij ter oblikoval informacijsko bazo podatkov, podprto s
sodobnimi informacijskimi tehnologijami. Center bi tudi skrbel za oglaševanje, predstavitev
prireditev in glavne turisti ne ponudbe ob ine.

7.3 Razvoj turizma na obmo ju Družmirskega jezera
Obmo je Družmirskega jezera predstavlja zelo velik potencial za razvoj in je pomembna
razvojna priložnost ob ine Šoštanj. V preteklosti je ob ina že izdelala idejno zasnovo projekta
Mesto na vodi, ki bi bilo zgrajeno preko ozkega južnega dela Družmirskega jezera. V sklopu
kompleksa je bila predvidena postavitev stanovanjskih objektov ter trgovski, rekreacijski in
družabni center. Glavni namen zgraditve tega kompleksa naj bi bilo predvsem zagotavljanje
preno iš delavcem, ki bodo do leta 2014 gradili šesti blok TEŠ, po letu 2014 pa bi se
kompleks uporabljal v turisti ne namene. Do realizacije tega projekta zaenkrat še ni prišlo,
Ob ina pa se je raje odlo ila za sodelovanje v projektu Šaleška jezera - vodni vir in razvojni
izziv Šaleške doline, ki ga izvaja inštitut ERICo. Prav od tega projekta bo odvisno nadaljnje
na rtovanje gradnje turisti ne infrastrukture in širjenje dejavnosti na tem podro ju. Še
najve ji problem pa predstavlja dejstvo, da bo pod Družmirskim jezerom vse do predvidenega
zaprtja premogovnika okoli leta 2050 potekalo intenzivno odkopavanje premoga, kar
posredno pomeni, da bo površje še naprej nestabilno in se bo ugrezalo, površina jezera pa se
bo ve ala. Šele ko bo izkopavanje zaklju eno, bodo površje dokon no revitalizirali. Takrat bo
tudi mogo a postavitev nove športno-rekreacijske infrastrukture, ureditev novih sprehajalnih
in kolesarskih poti okoli jezera, uporaba jezera v športne in rekreativne namene, dodatno
popestritev ponudbe bi lahko predstavljala tudi postavitev adrenalinskega parka. Jezero tako
predstavlja zelo velik razvojni potencial in turisti no atrakcijo, ki pa jo bo mogo e v celoti
izkoristiti in tržiti šele ez desetletja.

7.4 Muzej energetike
Ker TEŠ poleg usnjarne velja za najpomembnejši gospodarski dejavnik, ki je pripomogel k
razvoju ob ine, danes pa predstavlja enega od stebrov preskrbe Slovenije z elektri no
energijo, bi lahko v Šoštanju po vzoru Muzeja usnjarstva postavili tudi muzej, ki bi prikazoval
razvoj in pomen TEŠ. S stalno zbirko bi lahko prikazali kronološki pregled gradnje, delovanja
in vplivov elektrarne na življenja ljudi, okolja in prostora. Takšen muzej bi vsekakor v
povezavi s preostalimi muzeji pomenil dodatno popestritev že obstoje e turisti ne ponudbe v
Šoštanju.
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8 SKLEP
Ob ina Šoštanj se nahaja v zahodnem delu Šaleške doline. Prostorsko in razvojno jo
opredeljujejo razli ne determinante. Velik del ob ine predstavlja hribovito zaledje, kjer
prevladuje kmetijstvo. Prebivalstvo je ve inoma zgoš eno na dolinskem dnu, vendar je
obmo je nizko urbanizirano, saj v samem naselju Šoštanj živi le tretjina prebivalstva celotne
ob ine. Prevladuje zaposlovanje v industriji in energetiki. Obmo je je odmaknjeno od
najpomembnejših prometnih poti, gravitacijsko pa je Šoštanj vezan na regionalno središ e
Velenje. V veliki meri razgiban relief se je predvsem zaradi posledic izkoriš anja premoga še
dodatno raz lenil in poškodoval. Predvsem na obmo ju zahodnega dela Šaleške doline je
nastalo ugrezninsko obmo je, ki deloma zajema tudi podro je ob ine Šoštanj. Zaradi posledic
ugrezanja površja je v celoti izginilo nekdanje naselje Družmirje.
Zgodovina Šoštanja je mo no povezana prav z Družmirjem, saj so na obmo ju te nekdanje
vasi živeli prvi prebivalci Šaleške doline. Kasneje se je razvoj prenesel v trg Šoštanj, katerega
ime se prvi omenja okoli leta 1200. Šoštanju so poseben pe at dajali številni gradovi, med
katerimi je bil najpomembnejši grad Schönstein oziroma današnji Pusti grad, po katerem je
mesto oziroma takratni trg tudi dobilo ime. Šoštanj je bil v zgodovini zelo znan po stari
tradiciji organiziranja sejmov, kjer so se sre evali ter družili ljudje in trgovci tako iz bližnje
kakor tudi daljne okolice. Svoj najve ji napredek pa je Šoštanj pri el doživljati v 19. stoletju,
ko se je v Šoštanju razvila usnjarska industrija, ki je delovala 211 let, dokler ni leta 1999
dokon no propadla. Pomemben mejnik za Šoštanj nedvomno predstavlja leto 1911, ko je
takratni trg Šoštanj dokon no dobil mestne pravice in postal mesto.
Drugi najpomembnejši gospodarski dejavnik, ki je poleg usnjarne pripomogel h
gospodarskem razvoju ob ine, je vsekakor Termoelektrarna Šoštanj. Ta je bila zgrajena v
ve ih fazah med letoma 1947 in 1977. TEŠ še danes predstavlja velik steber preskrbe
Slovenije z elektri no energijo. Zaradi njegove proizvodnje so se v okolici hitro za ele kazati
negativne posledice, kar je vzpodbudilo naslednje obdobje gradenj naprav za ekološko
sanacijo elektrarne Šoštanj in pa ekološke sanacije konec 80. in v 90. letih 20. stoletja, kar je
zelo izboljšalo degradirano stanje pokrajine.
Turizem v Šoštanju ima ve stoletno tradicijo, saj je bila že v 17. stoletju tako pri nas kot na
tujem poznana Topolšica s svojim termalnim vrelcem. Terme Topolšica so še danes glavni
dejavnik turisti nega razvoja in ponudbe v ob ini Šoštanj, v kompleksu Term pa se nahaja
tudi ve ina današnjih nastanitvenih kapacitet v ob ini. Turizem v ob ini Šoštanj se je sicer
za el razvijati konec 19. stoletja, k temu pa je še dodatno pripomoglo ustanavljanje raznih
društev, ki še danes soustvarjajo pogoje za razvoj turisti ne ponudbe in sooblikujejo turisti no
kulturo. Številne naravne in kulturno-zgodovinske danosti obmo ja predstavljajo velik
potencial za turisti ni razvoj ob ine. V preteklosti ob ina vseh teh potencialov glede na
dejstvo, da leži v Šaleški dolini, ki je v preteklem obdobju veljala za eno izmed najbolj
onesnaženih okolij zaradi prisotnosti industrije in energetike, ni mogla bolj aktivirati.
Onesnaženost je danes veliko manjša in ta stereotip onesnaženega in nezanimivega okolja je
potrebno sistemati no odpravljati. Šoštanj in okolica predstavljata možnost razvoja številnih
oblik turizma, od jezerskega, ekološkega, adrenalinskega, pohodniškega, energetskega in
športnega turizma do turizma na kmetiji. Pomembna bo vzpostavitev nove turisti ne
infrastrukture, ki bo zajemala predvsem pove anje nastanitvenih zmogljivosti, nove turisti ne
komplekse, izgradnjo in opremljanje raznih tematskih poti, pestrost turisti ne ponudbe ter
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oblikovanje in trženje skupne turisti ne ponudbe obmo ja, kjer vsekakor obstajajo velike
rezerve.
Poskusi turisti nega oživljanja Šoštanja ve inoma ne najdejo zadovoljivega odziva tako med
potencialnimi nosilci kakor tudi potencialnimi uporabniki turisti nih objektov, lahko bi celo
trdil, da turizem predstavlja dejavnost, ki je v ob ini obrobnega pomena. V o i bode dejstvo,
da se ob ina Šoštanj preve osredoto a na zdraviliški turizem v Topolšici, glavni dokaz pa je
slaba razvitost drugih vrst turizma. Prav tako se preve zanašajo na finan ne vire, ki jih v
obliki taks in drugih dajatev pridobijo od elektrarne in premogovnika. Po mnenju mnogih so
ravno ti finan ni viri razlog za slabo angažiranost oziroma pomanjkanje aktivnega razvijanja
turizma. Dosedanji u inki turisti nega razvoja z izjemo Topolšice niso bili izrazito u inkoviti,
samemu turizmu se ni namenjalo prevelike pozornosti. Ob ina nima zaposlenega dovolj
strokovno podkovanega kadra, ki bi se ukvarjal z razvojem turizma in turisti nimi projekti.
Tudi številni drugi aktivni nosilci turisti nega razvoja nemalokrat razo arani obupujejo nad
omejenimi možnostmi širjenja turisti no zanimivih programov. Ponudba in informacije
ve inoma ostajajo na takšni ravni, da so razumljivi le doma inom, vsi drugi obiskovalci
turisti nih znamenitosti pa so podvrženi lastni iznajdljivosti. Delna rešitev tega problema bi
nedvomno lahko bil projekt mTurist. Glavni problem ve inoma predstavlja slaba angažiranost
lastnikov potencialnih turisti nih objektov, njihova inovativnost, pripravljenost sodelovanja.
Prav zaradi tega dejavnika sta v Šoštanju obstala dva turisti na projekta, in sicer Mlinska
cesta in Ravljenova kova ija. Doma ini so ve inoma zadovoljni s stanjem, v katerem živijo,
mnogi ne utijo potrebe, da bi sodelovali v razvoju turizma in se jim to zdi nepotrebno, saj v
tem vidijo le dodatne napore, izgubo prostega asa, denarja in energije.
Drugi problem predstavlja slabo sodelovanje na lokalni ravni. Med organizacijami, ki so
zainteresirane za razvoj turizma na obmo ju Šaleške doline, je premalo konkretnih dogovorov
in usklajenega delovanja glede turisti ne promocije in trženja. Za u inkovito promocijo je
namenjeno premalo finan nih sredstev ali pa se uporabljajo prerazpršeno. Promocija in
trženje sta razdrobljena in premalo povezana. Turisti no informacijski center Velenje je sicer
ustanovil javni zavod Zavod za turizem, ki združuje ob ine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob
Paki. Po ve kot desetletju pa ta še vedno ni popolnoma zaživel, saj se je zapletlo pri
poenotenju interesov, koordinaciji že obstoje e ponudbe, povezavi posameznih nosilcev. Prav
tako je propadel projekt Šaleškega promocijskega centra, ki bi organiziral lokalno mrežo
zbiranja turisti nih informacij, oblikoval informacijsko bazo podatkov, podprto s sodobnimi
informacijskimi tehnologijami. Potrebno bo predvsem izboljšati sodelovanje, vzpostaviti
koordinacijo delovanja in jasno za rtati skupne cilje.
O sodobnem razvoju turizma lahko govorimo le celovito. Z raznimi projekti Ob ina že sedaj
prispeva k boljšemu na rtovanju turisti ne dejavnosti v prostoru. Zelo dobro sta v praksi
zaživela projekta kolesarskih poti in projekt novega Muzeja Usnjarstva, v izvedbi pa sta še
dva zelo zanimiva, in sicer projekt oživitve Pustega gradu in Športni park Šoštanj. Predvsem
slednji bo v Šoštanju omogo il razvoj športno rekreacijskega turizma in nove turisti ne
infrastrukture. Velika rezerva obstaja na podro ju rpanja evropskih sredstev, emur bo v
prihodnosti potrebno namenjati ve pozornosti. Turizem pa ni le ekonomska kategorija,
ampak ima tudi mo an vpliv na naravno okolje. Razvoj bo moral temeljiti tudi na na elih
trajnostnega razvoja, ki bo upošteval enakopravno obravnavo gospodarske, socialne in
okoljske razvojne komponente. Brez tega ne bo mogo e ustrezno opredeljevati razvojne
vizije, ciljev in sredstev za njihovo uresni itev. Turizem mora tudi v Šoštanju postati stalna
razvojna komponenta, za kar pa bo poleg materialnih sredstev potrebno tudi ve posluha,
pripravljenosti k sodelovanju in povezovanju.
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9 SUMMARY
The municipality of Šoštanj is situated in the western part of Šalek Valley. It is defined by
different determinants according to the time and development. A big part of the municipality
is represented by a mountainous outskirts where farming prevails. The population is mainly
concentrated at the valley bottom, but the region is lowly urbanised, as only the third of the
population of the whole municipality lives in the settlement of Šoštanj. Employment prevails
mostly in industry and energetics. The region is distant from the most important transport
routes, and Šoštanj is gravitationally bound up with the regional centre of Velenje. To a large
extent, the undulating terrain has been additionally broken down and damaged mostly due to
the consequences of coal exploitation. Mainly on the region of the western part of Šalek
Valley, an area that has subsided partly comprises also the region of the municipality of
Šoštanj. The former settlement of Družmirje has entirely vanished due to the consequences of
surface subsidence.
The history of Šoštanj is strongly connected with the settlement of Družmirje, because on the
region of that former village lived the first inhabitants of the Šalek Valley. Later the
development moved to the Šoštanj square, whose name was first mentioned around the year
1200. Many castles gave Šoštanj a special touch, among them the most important was the
Schönstein castle, namely the present Waste castle after which the town or at that time
existing square got its name. Historically speaking, Šoštanj was much known after the old
tradition of fairs where people as well as traders from near and far surroundings met and
socialized. The biggest progress of Šoštanj took place in the 19th century, when the leather
industry developed in Šoštanj, which was active 211 years, until the year 1999, when it finally
ceased to exist. The year 1911 is undoubtedly an important turning point for Šoštanj, because
at that time existing Šoštanj square finally got its town rights and became a town.
The second most important economic factor which besides the tannery contributed to the
economic development of the municipality is definitely the Thermoelectric plant Šoštanj. It
was built in several stages between the years 1947 and 1977. Today it still represents a huge
pillar of Slovenia’s supply with electricity. Because of its production, many negative
consequences were taking place in the surroundings, and that resulted in the next period of
constructions of devices used for ecological restoration of the Thermoelectric plant Šoštanj
and also for the ecologic restorations in the 80’s and 90’s of the 20th century, which very
improved the degraded state of the landscape.
The tourist trade of Šoštanj has an age-long tradition, because already in the 17th century the
Topolš ica settlement was known near and far with its thermal spring. The Topolšica Spa is
still today a major factor of the tourist development and offer in the municipality of Šoštanj,
and in the spa complex there is the majority of the current accommodation facilities of the
municipality. The tourist trade in the municipality of Šoštanj started developing in the end of
the 19th century, and also the establishing of many societies contributed to that development.
These societies still today co-create the conditions for the development of the tourist offer and
they also co-shape the tourist culture. Many natural and cultural-historical endowments of the
region represent a huge potential for the tourist development of the municipality. In the past,
the municipality could not make a better use of all its potentials considering the fact that it lies
in the Šalek Valley, which was in the past period considered as one of the most polluted
environments due to the presence of industry and energetics. The pollution is much smaller
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today and the stereotype of the polluted and uninteresting environment needs to be
systematically eliminated. Šoštanj and its surroundings represent a potential for the
development of many tourist possibilities, ranging from lake tourism, ecologic, adventure,
hiking, energetic, sports to farm tourism. It is important to establish a new tourist
infrastructure that would include mainly the increase of accommodation facilities, new tourist
complexes, building and fitting of the various trails, the diversity of the tourist offer, and also
the formation and marketing of the joint tourist offer of the region, where there are certainly
huge reserves.
The attempts of tourist revival of Šoštanj often do not find satisfactory response among the
potential operators as well among the potential users of the tourist facilities. It could be even
stated that tourist trade represents an activity that is of insignificant importance in the
municipality. It is a striking fact that the municipality of Šoštanj focuses too much on spa
tourism in Topolšica, and as main evidence is the poor level of development of other kinds of
tourism. Additionally, the municipality relies too much on the financial resources which are
given to it by means of fees and other taxes from the electric power plant and the coal mine. It
is believed that exactly these financial resources are the reason for a poor engagement or lack
of the active development of tourism. The effects of the tourist development so far with the
exception of Topolšica have not been highly effective and also the tourism itself has not been
given a lot of the attention. The municipality does not have knowledgeable personnel which
would deal with the development of tourism and tourist projects. Also many other active
operators of the tourist development are often disappointed and give up because there are
limited possibilities of expansion of interesting tourist programmes. The offer and information
mostly remain on such a level that they are understandable only to natives, and all other
visitors of the tourist sites are liable to their own inventiveness. A solution that would partly
solve this problem is definitely the mTurist Project. A main problem often represents a poor
engagement of the owners of the potential tourist facilities, their innovativeness, and their
preparedness to collaborate. Due to this very factor, in Šoštanj, two tourist projects preserved
to exist, namely the Mlinska road and Ravljen’s forge. The native are generally satisfied with
the situation they live in, many do not feel a need to take part in the development of tourism,
and they feel that this is not necessary, because in it they only see additional strains, the loss
of leisure time, money, and energy.
The second problem represents a poor collaboration on the local level. There are not enough
of concrete agreements and consistent operation between organizations which are interested in
developing the tourism on the region of the Šalek Valley, considering the tourist promotion
and offer. Not enough financial means are given to a successful promotion or they are used
dispersedly. The promotion and marketing are fragmentary and not enough connected.
Admittedly, the Tourist information centre Velenje has established the public institution
Institute for tourism, which connects the municipalities of Velenje, Šoštanj, and Šmartno ob
Paki. After more than a decade, it has not completely flourished, because there had been
complications with uniformity of interests, coordination of the already existing offer, and with
the connection of individual operators. Additionally, the project of the promotional centre in
Šalek Valley ceased to exist, which would organise a local net of collecting of the tourist
information, shape the information base of data supported with modern information
technologies. Primarily, it is needed to improve the collaboration, to establish coordination of
the operation, and to clearly set down the joint goals.
A modern development of tourism can be discussed only in its entirety. The municipality
already now contributes to a better planning of the tourist activities in the area. The project of
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bicycle lanes and project of the new Leather trade museum have proven very well in practice,
and two projects are yet to be performed, namely the project of revival of Waste castle and
Šoštanj sports park. Especially the latter will enable the development of sports and recreation
tourism and a new tourist infrastructure in Šoštanj. It has remained a large reserve in the field
of drawing on the European funds, which in the future will have to receive more attention.
Tourism is not only an economic category, but it still has a strong effect on the natural
environment. The development will have to based on the principles of continual development,
which would take into account an equal treatment of economic, social, and environmental
developmental component. Without this, it would not be possible to define developmental
vision, goals and means for their realisation. Tourism will have to become a common
developmental component in Šoštanj, and to achieve this, material resources, more attention,
and readiness for collaboration and integration are needed.
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