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POKRAJINSKI UČINKI ONESNAŽEVANJA OKOLJA V ŠALEŠKI
DOLINI

POVZETEK:
Diplomsko delo obravnava problematiko onesnaženosti okolja v Šaleški dolini do
katere je v preteklosti prišlo zaradi prekomernega rudarjenja, delovanja Termoelektrarne
Šoštanj v kombinaciji s panogami ostale industrije.
Namen diplomskega dela je predstaviti aktualno stanje okolja Šaleške doline po
posameznih pokrajinotvornih elementih. Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil t.i.
koncept DPSIR, ki pa sem ga zaradi specifične majhnosti obravnavanega območja nekoliko
spremenil.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Šaleška dolina veljala za eno bolj
onesnaženih območij v Sloveniji, saj so bile vsi pokrajinotvorni elementi: zrak, voda, prst in
vegetacija izredno onesnaženi. Zaradi močnih pritiskov regionalnega ekološkega gibanja in na
splošno uspešne razvojno – okoljske sanacije Šaleške doline, je danes ne moremo več uvrščati
med najbolj degradirana območja Slovenije.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, onesnaževanje okolja, Šaleška
Termoelektrarna Šoštanj, DPSIR, okoljska sanacija, geografska metodologija

dolina,

ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ITS LANDSCAPE IMPACTS
ON THE ŠALEK VALLEY

ABSTRACT:
The focus of the thesis is the effect of pollution of the Šalek Valley caused by
excessive deep coal-mining, fossil fuel burning of the Šoštanj Thermal Power Plant combined
with other industrial sectors.
The main purpose of the thesis is to present what is the actual state of the Šalek valley
environment. I analysed main driving forces which had had great influence on environmental
degradation of Šalek Valley, especially on air, water resources, ground, forest and waste
production. To represent environmental problems I used DPSIR framework, recomended by
the European Environmental Agency (EEA), which had to be slightly modified, due to the
specific smallness of the examined area.
In the mid-eighties and nineties of the 20th century, all environmental components of
the Šalek valley were heavily polluted. It was known as one of the most polluted areas of
Slovenia. On behalf of the great pressure of regional ecological movement and the execution
of the environmental improvement programme, which was generally succesful and effective,
today the Šalek Valley cannot be considered as one of the most polluted areas of Slovenia
anymore. The methodology of the environmental improvement of air, water, ground and
vegetation could be adjusted and applied also to other similar over-burdened areas.
KEY WORDS: Environmental protection, Šalek valley, DPSIR, environmental improvement
programme, geographic methodology, environmental pollution, the Šoštanj Thermal Power
Plant
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1 UVOD
Varstvo okolja je ena izmed glavnih skrbi današnje družbe. V drugi polovici,
predvsem pa v zadnjih dveh dekadah prejšnjega stoletja, je bilo okolje podvrženo hudim
pritiskom zaradi neodgovornega in pretiranega izkoriščanja naravnih virov. Pravijo, da nikoli
ni prepozno, a tokrat je resnično bilo. Posledice, ki so jih pustila neodgovorna dejanja izrazito
dobičkonosno usmerjene družbe, so dejstvo in realnost in jih bodo poleg nas čutile tudi
prihajajoče generacije.
Stanje okolja je posledica mnogih pritiskov na okolje. Večinoma se kažejo skozi
človeške dejavnosti. Največkrat preko emisij snovi in energij v okolje, v pokrajinotvorne
elemente, ki ga sestavljajo (vode, zrak, prst, vegetacija), ter preko odpadkov.
Poleg gospodinjstev na kakovost okolja vpliva predvsem gospodarstvo, najbolj
občutljiva in ranljiva pa so dna dolin in kotlin, ki so bila že od nekdaj najbolj privlačna za
poselitev in za razvoj drugih dejavnosti, kar je le še povečevalo pritiske na okolje.
Glede na okoljsko problematiko območij v Sloveniji, tako po njenem obsegu in
raznolikosti posegov ter posledično zmanjšani kvaliteti bivalnega okolja, izstopajo območja v
bližini termoelektrarn in večjih industrijskih obratov na dnu kotlin in ozkih dolin. Eno izmed
teh območij je prav gotovo Šaleška dolina z največjim termoenergetskim objektom v
Sloveniji, Termoelektrarno Šoštanj. Za pokrajinsko degradirana območja so značilni obsežni,
dolgotrajni in intenzivni okoljski pritiski, ki se odražajo v večplastni degradaciji okolja
(Prostorske znanosti..., 2004).
Zaradi hitrega gospodarskega razvoja v drugi polovici prejšnjega stoletja ter z njim
povezane prebivalstvene spremembe in degradacije okolja, je danes Šaleška dolina eno
najbolj preoblikovanih pokrajinskih enot v Sloveniji, saj se njena pokrajinska podoba občutno
razlikuje od prvotnega naravnega okolja. Iz večinoma agrarne se je dolina preoblikovala v
izrazito industrijsko pokrajino, ne le funkcijsko, pač pa tudi po njenem izgledu. Glavni
razlogi za omenjeno preobrazbo so intenzivno premogovništvo in z njim povezani posegi v
okolje, zlasti na dnu Šaleške doline (Naprej k naravi II, 2000).
V Šaleški dolini je bila degradacija okolja večplastna, saj so na zelo majhno
geografsko območje, katerega dolinsko dno obsega le okoli 20km2, negativno vplivale
različne dejavnosti. Po Plutu (1998, str.7) je: ''Degradacija okolja, oziroma okoljska
degradacija, preobrazba okolja s porušenim naravnim ravnovesjem zaradi prekomernega
obremenjevanja ali/in zmanjševanja samočistilnih sposobnosti okolja in njegovih sestavin''.
Degradacija reliefa in montanogeno ugrezanje tal ter nastajanje ugrezninskih jezer je
posledica dolgoletnega podzemnega izkopavanja premoga v velenjskem premogovniku. Sredi
osemdesetih let prejšnjega stoletja je Rudnik lignita Velenje dosegal največje izkope premoga
s preko petimi milijoni ton letno. Večino tega se pokuri v Termoelektrarni Šoštanj, ki v
ozračje spušča dimne pline. Ker je za pridobivanje električne energije potrebna velika količina
vode, sta bila predvsem v preteklosti pod velikimi okoljskimi pritiski zlasti Velenjsko jezero
in reka Paka. Pritiski na posamezne pokrajinotvorne elemente so bili takrat izjemni, mnogo
strokovnjakov pa je takratno stanje okolja oziroma stopnjo onesnaženosti Šaleške doline,
označilo za akutno. Poleg rudarstva in elektroenergetike se je razvila tudi druga industrija
(Gorenje), ki skupaj s prebivalstvom in kmetijsko dejavnostjo predvsem na obrobju doline,
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predstavlja eno izmed glavnih gonilnih sil Šaleške doline (Slovenija – vodna učna pot Evrope,
2005).
Z okoljskega vidika bi lahko gonilne sile preimenoval v obremenilne sile, a jih seveda
zaradi njihovega socioekononomskega pomena za prebivalstvo Šaleške doline, nikakor ne bi
mogel.
Če je v preteklosti Šaleška dolina, z največjim premogovnim bazenom v Sloveniji,
razvitim premogovništvom in proizvodnjo električne energije, ter dobro razvito industrijo z
velikim industrijskim kompleksom Gorenje, veljala za eno izmed najbolj onesnaženih
območij v Sloveniji, so močni pritiski regionalnega ekološkega gibanja in odziv gospodarstva
ter deloma politike, privedli do obsežne in na splošno uspešne razvojno-okoljske sanacije
(Šalej, 1997; Šaleška in..., 2006).
Prve okoljske raziskave so nastale v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in se jih
označuje kot podlaga za izboljšavo okolja Šaleške doline. Gospodarskemu razvoju se je nato
ob bok pridružil okoljevarstveni s sanacijskimi programi za zrak, vodo, prst in druge
pokrajinotvorne elemente. Največje izboljšanje kakovosti zraka večinoma pripisujemo
izgradnji ražvepljevalnih naprav na bloku 4 in 5 Termoelektrarne Šoštanj. Šaleška dolina
oziroma MO Velenje, je bila ena izmed prvih v Sloveniji, ki je pričela z ločenim sistemom
zbiranja odpadkov. Na področju sanacije in gospodarjenja z vodami sta bila ključnega
pomena izgradnja centralne čistilne naprave z nadgradnjo biološke stopnje čiščenja ter uvedba
zaprtega sistema kroženja tehnoloških voda, s katerim je Termoelektrarne Šoštanj porabo
vode prepolovila. Zaradi podzemnega izkopa lignita se je velik del Šaleške doline
montanogeno ugreznil. Nastala so antropogena jezera Ugreznjena območja rešujejo s t.i.
rekultivacijo zemljišč. Posledice premogovništva so rešili tudi z urejanjem jezerskih bregov.
Danes so namenjeni rekreaciji in turizmu ter deloma kmetijstvu in vrtičkarstvu, ojezerjena
pokrajina pa postaja nov pomemben dejavnik razvoja Šaleške doline (Naprej k naravi II,
2000; Voda – skrb..., 2006).
Pri izdelavi diplomske naloge sem naletel na nekaj težav. Glede na to, da je
okoljevarstvena problematika zadnjih letih zelo aktualna tema in da je razvoj znanosti na tem
področju izjemno napredoval, ter da sem si izbral območje, ki je še ne dolgo nazaj veljalo za
eno izmed najbolj degradiranih v Sloveniji, so se uresničile napovedi prof.dr. Metke Špes,
moje mentorice, da bom imel veliko težav pri izboru literature. Zgodilo se je namreč, da sem
se znašel pred izredno veliko količino virov in literature in tako nisem vedel, katero gradivo je
tisto, ki bi bilo najbolj primerno. Lahko rečem, da brez njene pomoči ne bi našel rešitve
problema, ki je do neke mere ironičen, saj se večina študentov navadno pri izdelavi
diplomskega dela sooča s težavami pomanjkanja virov in literature. Svetovala mi je, naj
uporabim oziroma se osredotočim le na tiste najbolj aktualne vire, ne nazadnje je tematika
mojega diplomskega dela prav aktualno stanje okolja oziroma stopnja onesnaženosti
pokrajinotvornih elementov Šaleške doline. Čeprav sem sprva mislil, da bi primerjal stanje
okolja v Šaleški dolini v osemdesetih letih, ko je bila stopnja onesnaženosti kritična, z
današnjim, ki kaže povsem drugačno podobo, mislim, da sem se kljub vsemu pravilno odločil.
Tako je večina uporabljenih podatkov novejših, predvsem iz obdobja zadnjih desetih let, kar
mi je omogočilo izdelati še toliko bolj reprezentativno predstavitev stanja okolja v Šaleški
dolini.
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1.1 NAMEN
Namen diplomskega dela je predstaviti današnje okoljsko stanje po posameznih
pokrajinotvornih elementih. Največ pozornosti sem namenil kakovosti zraka, voda, prsti in
vegetacije v Šaleški dolini. Skušal sem ugotoviti, katere so tiste dejavnosti, ki so imele in
imajo še vedno pomemben vpliv na kakovost geografskega okolja Šaleške doline.
V zadnjih dvajsetih letih so bili v Šaleški dolini storjeni pomembni koraki pri
izboljšanju stanja okolja. Na prvem mestu je potrebno izpostaviti okoljsko sanacijo našega
največjega termoenergetskega objekta, Termoelektrarne Šoštanj, kateri je bilo nekaj več besed
namenjenih v zadnjem poglavju z naslovom ''Odzivi'', kjer sem skušal predstaviti, iz česa je
šaleška družba v sodelovanju z državo izhajala, ko se je lotila enega največjih projektov
zadnjih let, sanacije celotne Šaleške doline.
V uvodnem poglavju, kjer navajam geografski oris, sem se osredotočil predvsem na
tiste naravnogeografske značilnosti Šaleške doline, ki vplivajo na intenziteto onesnaževanja
okolja oziroma so z antropogenimi vplivi na pokrajinotvorne elemente izbranega območja
funkcijsko povezani. Z drugimi besedami, predstavil in ovrednotil sem tiste geografske
značilnosti, ki imajo največji vpliv na obseg, intenziteto in časovni potek onesnaževanja
šaleškega okolja.
Prvi del glavnega dela diplomskega dela je namenjen predstavitvi najpomembnejših
gonilnih sil in njihovi vlogi oziroma funkciji z vidika prebivalstva in okolja. Poudarek je na
njihovi negativni vlogi, kot glavnega vira onesnaževanja okolja Šaleške doline. Glavna socioekonomska dejavnika, ki sta odločilno vplivala na stanje okolja v Šaleški dolini sta
gospodarstvo in poselitev.
Osrednji del diplomskega dela predstavlja poglavje o kakovosti okolja oziroma stanju
okolja Šaleške doline. Razdeljeno je po posameznih pokrajinotvornih elementih. To so: zrak,
vode, prst, vegetacija. K prej omenjenim pokrajinotvornim elementom bi po osnovnem
DPSIR modelu moral dodati tudi odpadke, a sem se odločil, da jih bom obravnaval ločeno v
sedmem poglavju, saj predstavljajo rezultat oziroma posledice pritiskov poselitve na okolje.
V poglavju z naslovom odzivi sem predstavil reakcijo lokalnega prebivalstva na
okoljsko problematiko Šaleške doline oziroma odziv družbe na onesnaženo okolje. Gre za
odziv na okoljsko problematiko Šaleške doline ne le lokalnega prebivalstva, pač pa tudi občin
in ne nazadnje države. Ugotovil sem, da bi brez sodelovanja teh treh skupnosti in brez
osnovnih strokovnih dokumentov oz. programov za reševanje okoljskih problemov, danes
Šaleško dolino še vedno uvrščali med najbolj degradirana območja v Sloveniji.
V zadnjem poglavju sem sintezno vrednotil jakost okoljskih pritiskov gonilnih sil po
posameznih pokrajintvornih elementih in ocenjeval stopnjo onesnaženosti posameznih
pokrajintvornih elementov leta 1990 in leta 2008. To poglavje in hkrati osrednji del
diplomskega dela zaključuje karta z naslovom pokrajinski učinki onesnaževanja okolja v
Šaleški dolini, kjer sem grafično predstavil prej omenjene ugotovitve.
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Kljub temu, da so osemdeseta v Sloveniji predstavljala obdobje velikih družbenih in
političnih sprememb, se je takrat pričela oblikovati tudi okoljska zavest slovenske družbe in ni
bilo nobeno naključje, da se je vse pričelo prav v Šaleški dolini. Začelo se je z ekološkimi
gibanji ter z izražanjem zahtev, da je potrebno nekaj storiti na okoljevarstvenem področju.
Prvič so se zavedli, da ima okolje tudi svoje omejitve in zmogljivosti, ter da lahko narava
enostavno ''poklekne'' pod težo človekovih bremen oz. pred onesnaževanjem. Na osnovi
zelenega gibanja, ekološke zavesti prebivalstva Šaleške doline, predvsem pa po zaslugi, po
mojem mnenju, nekaj izjemnih in odločnih posameznikov Šaleške doline, ki so tudi sami na
lastni koži izkusili krutost neodgovornega onesnaževanja okolja in posledic, ki jih to s seboj
prinese, so se začeli pisati prvi dokumenti okoljske sanacije, takrat izjemno degradirane
Šaleške doline. Predvsem sta pomembna okoljevarstvena programa Lokalna agenda 21, ki ga
je sprejela MO Velenje in ekološka sanacija Termoelektrarne Šoštanj. Oba programa se med
seboj povezujeta oziroma sta funkcijsko povezana in še zdaleč nista zaključena. Cilji in ukrepi
ter druga poglavja obeh okoljevarstvenih programov, se na podlagi uresničenega stalno
spreminjajo. Z vidika okoljske zavesti lahko označim Šaleško dolino za zibelka ekološkega
prebujenja in zelenih gibanj v slovenskem prostoru.

1.2 CILJI
• Predstaviti glavne gonilne sile, ki so negativno vplivale na stanje okolja v Šaleški
dolini
• Predstaviti današnje stanje okolja po pokrajinotvornih elementih
• Predstaviti odziv prebivalstva na okoljske probleme oziroma glavno dokumentacijsko
gradivo, ki je osnova za izboljšanje stanja okolja Šaleške doline

1.3 DELOVNE HIPOTEZE
• Izboljšave in zmanjšanja okoljskih pritiskov beležimo pri vseh pokrajinotvornih
elementih
• Program Ekološka sanacija Termoelektrarne Šoštanj je odločilno vplival na izboljšanje
kakovosti okolja Šaleške doline
• Fizičnogeografske geografske značilnosti izbranega območja so razlog za višjo stopnjo
onesnaženosti
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2 METODOLOŠKA IZHODIŠČA
Osnovna metodologija, ki sem jo pri izdelavi diplomskega dela uporabil, temlji na t.i.
konceptu DPSIR, ki pa je bil zaradi specifične majhnosti izbranega območja nekoliko
prirejen. V osnovi gre za niz metod, ki ga predstavlja integralni (sistemski) model
raziskovanja okolja in okoljskih virov. Zasnovan je kot veriga vzročnih povezav okoljskih
polj. Gonilne sile (Driving forces) predstavljajo socialno-ekonomski dejavniki in pripadajoče
dejavnosti, ki povzročajo povečevanje ali omejevanje pritiskov na okolje. Pritiski (Pressures)
so neposredne antropogene obremenitve in vplivi na okolje. Stanje (State) se nanaša na
dejansko stanje in trende na področju kakovosti okolja, medtem ko se okoljske polje vplivi
(Impacts) nanaša na učinke vplivov na ljudi in druge organizme. Pri odzivih (Responses) gre
za reakcijo družbe oz. njen odgovor na okoljsko problematiko v smislu posebnih ukrepov,
bodisi na državni ali lokalni ravni oziroma v smislu odločitev podjetij in posameznikov
(Kristensen, 2004).

Shema št. 1 : Osnovni model DPSIR

Vir: Zasnove znanstveno raziskovalnega..., 2010; Uredil: Rok Dolinšek

Zaradi majhnosti proučevanega območja sem moral metodološki pristop po t.i. okvirju
DSPIR, nekoliko prilagoditi. Tri komponente (pritiski, stanje in vplivi), ki so navadno
obravnavajo ločeno kot posamezni sklop, sem združil v enem poglavju z naslovom ''stanje
okolja''. Za lažje razumevanje predstavljam združitev treh komponent okvirja DPSIR na
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primeru podpoglavja ''zrak''. Ko opisujem stanje zraka v Šaleški dolini sprva govorim o
njegovem onesnaževanju oziroma o pritiskih gonilnih sil na okolje v obliki emisij. Nato o
stanju le tega oziroma njegovi kakovosti, kjer predstavljam imisijske vrednosti. O vplivih na
okolje in na zdravje ljudi ne govorim ločeno, pač pa jih opisujem v obeh prej omenjenih
poglavjih. Komponento ''odzivi'' obravnavam skupno za vse pokrajinotvorne elemente v enem
poglavju. Ta metodološki pristop sem uporabil pri vseh pokrajinotvornih elementih.
Nekateri geografski modeli obravnavajo odpadke kot enega izmed pokrajinotvornih
prvin, sam pa sem se odločil, da jih obravnavam ločeno, saj gre za rezultat oziroma posledico
človeških dejavnosti, predvsem poselitve.

Shema št. 2: Prilagojen DPSIR model, ki sem ga uporabil

Uredil: Rok Dolinšek
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3

OSNOVNE
DOLINE

GEOGRAFSKE

ZNAČILNOSTI

ŠALEŠKE

3.1 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Z izrazom Šaleška dolina pojmujemo območje srednjega toka reke Pake med
vzhodnim delom mesta Velenje (nekoč vas Šalek, od tod tudi ime) in Šoštanjem. Najbližje
enotnemu poimenovanju v strokovni geografski literaturi je Melikovo iz leta 1954, ki dopušča
ime Šaleška dolina. Tudi po Gamsovi regionalizaciji (1983) se regija ustrezno loči od
okoliških regij, a se imenuje Velenjska kotlina, prebivalci le te pa jo izključno imenujejo
Šaleška dolina (Zbornik 11. in 12. raziskovalnega tabora..., 2001).
Po novejši geografski regionalizaciji uvrščamo Šaleško dolino v makroregijo alpskega
sveta oz. gre za mezoregijo Velenjsko in Konjiško hribovje (Slovenija pokrajine in ljudje,
1999). Po tej regionalizaciji se nenaravno združujeta reliefno razgiban hribovit svet s
kotlinskim osredjem. Samo ime je prebivalcem Šaleške doline tuje in je s tega stališča in
stališča, da se združujeta sosednji regiji, ki nikoli nista predstavljali družbenofizičnogeografske celote, povsem nesprejemljivo. Istega mnenja so tudi domači geografi
(Zbornik 11. in 12. raziskovalnega tabora..., 2001).
Šaleška dolina oziroma Velenjska kotlina je po nastanku kvartarna udorina in je ena
najmlajših v Sloveniji. Je predalpska kotlina ob srednjem toku reke Pake. Dolina leži nekako
v smeri vzhod zahod. Na vzhodu se s Paškim Kozjakom dotika Pohorja, na severu jo omejuje
višje hribovje, ki se na zahodu poveže z vzhodnim delom Kamniško-Savinjskih Alp. Na jugu
jo od Spodnje Savinjske doline loči Ložniško gričevje (Slovenija pokrajine..., 1999). Reliefno
gledano leži večina doline v občini Šoštanj in v MO Velenje.

7

Dolinšek, R. Pokrajinski učinki onesnaževanja okolja v Šaleški dolini. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2010

Karta št. 1: Šaleška dolina

Vir: Atlas okolja , 2010; Uredil Rok Dolinšek

Fotografija št. 1: Šaleška dolina iz zraka, v ozadju Šaleška jezera (pogled proti SZ)

Vir: Poročilo o stanju okolja v MO Velenje, 2009
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Fotografija št. 2: Šaleška dolina (pogled proti vzhodu)

Vir: www.velenje-tourism.si, 2009

3.1.1 Geološke značilnosti
V geološkem pogledu sega nastanek Šaleške doline v pozni pliocen, ko se je ugreznil
osrednji del med Smrekovškim neotektonskim prelomom in termalno prelomnico ŠoštanjTopolšica-Dobrna-Rogaška Slatina. Tektonska črta poteka po sredini velenjskega preloma, vsi
pa imajo smer severozahod-jugovzhod. Ozemlje severno od Smrekovškega preloma se je
dvigalo, medtem ko je južno od njega ozemlje zastajalo in se celo ugrezalo. Geološko
grezanje traja že več kot dva milijona let. Zato je dno doline na globini od 1.100 do 1.200
metrov. Ugreznjeni del je zalila voda in na dno pričela odlagati usedline kot sta melj in glina.
Po umiku vode v terciarju so vodotoki še dolgo zasipali kotlino s prodom in peskom
(Kvaliteta okolja v..., 2002).
Ponekod je med nanosi tudi premogovna plast, ki je dolga 8.3 km in široka do 2.5 km.
Nahaja se na globini med 200 m in 500 m, kar priča o tem, da je bilo grezanje enakomerno in
počasno. Povprečna debelina plasti je 60 metrov, maksimalna debelina pa meri preko 100
metrov (Dodatek k poročilu..., 2009). Lignitni premog je relativno mlad, saj izvira iz obdobja
poznega terciarja oz. zgodnjega pliocena pred 2,5 milijoni let.
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Slika št.1: Prerez skozi premogovno plast v Šaleški dolini.

Vir: Dodatek k poročilu..., 2009

Na severnem delu Šaleške doline je podlaga karbonatna kamnina, predvsem triasni
dolomiti in nekaj apnenca, južno od reke Velunje pa granit in tonalit. Južni del je sestavljen iz
sedimentnih kamnin. Prevladujejo predvsem peščeni laporji, peščenjaki in andezitni tufi
(Kvaliteta okolja v..., 2002).
Šaleška dolina je široka povprečno 2 kilometra in dolga približno 8 kilometrov,
površina dna doline pa znaša približno 20 km2. Reliefno gledano prevladuje rahlo hribovit
svet. Dno doline leži na nadmorski višini med 355 in 390 metri in se postopoma znižuje od
severa proti jugu (Naprej k naravi II, 2000). Pri naselju Šalek se dolina zgornje Pake odpre in
iz ozkega dela priteče v odprt dolinski svet. Dolina se postopoma širi in je najširša na
današnjem območju Družmirskega jezera. Pod Šoštanjem se široka dolina zopet zoži v tesno
sotesko (Kvaliteta okolja v..., 2002).
Zaradi premogovništva se je pogreznil in ojezeril večji del dolinskega dna v vzhodnem
delu doline. Nastala so tri jezera: Škalsko, Velenjsko in Družmirsko.

Fotografija št. 3: Pogled proti TEŠ-u, spredaj Šaleška jezera (pogled iz zraka)

Vir: www.akgorenje.si,

2010
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3.1.2 Klimatske značilnosti
Poleg meteorološke postaje v Velenju, je bila v preteklosti za določanje klimatskih
značilnosti pomembna tudi meteorološka postaja Bele Vode (1925-1964), ki pa danes
klimatskih parametrov ne beleži več (Naprej k naravi II, 2000). Danes ima Agencija RS za
okolje svojo meteorološko postajo v Velenju, klimatske razmere na drugih delih Šaleške
doline pa lahko spremljamo preko Ekološkega informacijskega sistema TE Šoštanj (EIS TEŠ)
oziroma preko merilnih postaj, ki stojijo v Velenju, Šoštanju, Topolšici, Zavodnjah, na Graški
Gori, Velikem Vrhu, v Škalah ter v Pesju. Pri zadnjih dveh se merijo tudi polurni podatki o
temperaturi, vetru, vlagi in padavinah (Šaleška in..., 2006).
Šaleška dolina ima zmerno celinsko podnebje, pred mrzlimi vdori hladnega zraka pa jo
varuje hribovito obrobje na severnem delu doline, ki tudi blaži vpliv zahodne zračne
cirkulacije, ki na tem območju prevladuje (Naprej k naravi II, 2000).
Če primerjamo Šaleško dolino z bližnjima krajema Celje in Slovenj Gradec, lahko
ugotovimo, da je prva toplejša od njenih sosednjih kotlin in dolin, saj je povprečna letna
temperatura v Velenju med obdobjem 1961-1990 znašala 9,2°C, v Celju 9,1°C in v Slovenj
Gradcu 7,7°C. Januarsko povprečje je bilo okoli -1 °C, julijsko pa 18,8 °C.
Glede na obdobje 1993-2003 je najvišja povprečna temperatura v Šaleški dolini
znašala 10,2°C, in sicer v Velenju. Tako kot v svetovnem merilu tudi v Sloveniji beležimo
trend naraščanja temperature zraka. Enako velja za Šaleško dolino (OPVO Velenje, 2009).

Grafikon št. 1: Letne temperature v Velenju, Celju in Šmartnem pri Slovenj Gradcu
(1961-2003)
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Vir: OPVO Velenje, 2009

Severozahodni del doline je bolj hladen in ima tudi več padavin, saj je povprečna letna
količina padavin v Belih Vodah za obdobje od 1948 do 1964 znašala 1498 mm, medtem ko je
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v Velenju v obdobju od 1961 do 1990 padlo povprečno 1233 mm letno. Padavinski višek za
Velenje je v mesecu juniju in juliju, nižek pa beležimo v hladni polovici leta, t.j. v januarju in
februarju (Kvaliteta okolja..., 2002).
Grafikon št. 2: Količina padavin po mesecih v Velenju (1961 - 1990) v mm

Vir: ARSO; Uredil Rok Dolinšek

3.1.2.1 Vetrovnost in temperaturna inverzija

Najpomembnejša meteorološka faktorja, ki vplivata na razporeditev in obseg
onesnaženosti Šaleške doline in predvsem njenega zraka, sta vetrovnost in pojav
temperaturne inverzije (Černe, 1978).
Smer in hitrost vetra sta časovno spremenljiva in odvisna predvsem od reliefa in
splošnih vremenskih razmer. Tudi lega Šaleške doline (severozahod – jugovzhod) vpliva na
prevladujočo smer vetrov, saj so najpogostejši vetrovi iz zahodnega (14,2%) in vzhodnega
kvadranta (14,1%). Dno Šaleške doline je slabo prevetreno, saj znaša delež brezvetrja kar
43,2%. Jakost vetrov v dolini je šibka in znaša povprečno med 0,4 in 1,6 m/s. Najšibkejši so
zjutraj in ponoči, najmočnejši pa so bili zabeleženi okoli poldneva.
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Diagram št.1: Vetrovna roža Velenja (1961-1990)

Vir: ARSO, 2010

Temperaturna inverzija se najpogosteje pojavlja v hladni polovici leta. Inverzijska
plast se giba med 60 in 80 metri in ne presega 100 metrov. Je izrednega pomena, saj je
najnižji dimnik Šoštanjske termoelektrarne visok 100 metrov in tako že prebije prizemno
inverzijsko plast (Stropnik, 2004).
Pozimi se pogosto nad lokalno inverzijo pojavljajo advektivne in subsidenčne
inverzije, ki so največkrat debele med 100 in 350 metri. Lokalna inverzija, ki leži nizko nad
kotlinskim dnom, ščiti dolinske predele pred onesnaževanjem iz Termoelektrarne Šoštanj.
Višinske inverzije preprečujejo širjenje onesnaženega zraka v višje plasti atmosfere. Tako se
dimni plini ujamejo v območju inverzije na višini od 100 do 450 metri nad dolinskim dnom.
Ob tem moramo upoštevati dejstvo, da nad Termoelektrarno Šoštanj prevladujejo severni in
severozahodni vetrovi, ki ta zrak odnašajo v južni del kotline in ker se tam nahaja hribovito
obrobje Šaleške doline, ki meri približno 600 metrov nadmorske višine, so severna pobočja
tega obrobja najbolj na udaru (Černe, 1978; Černe, 1975).
Izmed ostalih faktorjev, ki vplivajo na intenziteto in obseg onesnaževanja, bi lahko
izpostavil še višino dimnikov v Termoelektrarni Šoštanj in kvaliteto lignita, ki ga porabljajo.
Kalorična vrednost le tega znaša od 2000-2800 kcal/kg in vsebuje od 15-24% pepela ter 3545% vode. Vsebnost gorljivega žvepla se giba med 0,67 in 1,36% in je v primerjavi z rjavim
premogom ali uvoženim indonezijskim veliko višja (Černe, 1975).

3.1.3 Prst in rastje
Prsti v Šaleški dolini so raznolike. Na ravninskem delu in v dolinah potokov, so se
razvile psevdooglejene in oglejene prsti, zato na njih večinoma prevladujejo travniki. Na
kvartarnih rečnih nanosih ob reki Paki so nastale rjave aluvialne prsti, kjer pa zaradi majhnega
naklona prevladujejo njive. Na hribovitem obrobju, zgrajenem iz apnenca in dolomita so rjava
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pokarbonatna tla in rendzine. Tu prevladujejo gozdovi. Na južnem obrobju, kjer prevladuje
silikatna kamnina je nastala distrična rjava prst , ki jo na severnih osojnih pobočjih porašča
gozd. Na prisojnih pobočjih prevladujejo njive, sadovnjaki in vinogradi (Poročilo o stanju...,
2009).
Na osojnih legah prevladuje gozd nižinskega hrasta in črnega gabra, v pasu med 350
in 700 metri pa zaradi človekovih posegov prevladuje predvsem mešani bukov gozd. Višje so
strnjena in obsežna območja gozdov, predvsem smreke in jelke, večinoma kot posledica
selektivnega redčenja listavcev (Poročilo o stanju..., 2009).

3.1.3 Hidrološke značilnosti
Glavni površinski vodotok je reka Paka, ki teče po južnem robu Šaleške doline. Le ta
naj bi v preteklosti tekla južno od Vinske gore v Spodnjo Savinjsko dolino, a se je zaradi
grezanja Velenjske kotline obrnila proti zahodu in se izliva v Savinjo v Šmartnem ob Paki.
Danes teče po južnem robu doline, kamor so jo izrinili njeni desni pritoki, ki so v primerjavi z
levimi mnogo daljši in vodnati. Paka izvira pod pohorskim vrhom Volovica in se v zgornjem
toku prebija skozi apneniško sotesko Huda Luknja. Je hudourniška reka s snežno-dežnim
režimom z najnižjim pretokom v avgustu in najvišjim spomladi.
Podnebne spremembe se odražajo tudi v zmanjševanju letnega pretoka Pake v
Šoštanju. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da v povprečju približno 0,2 m3/s vode teče po
kanalizaciji. Ta voda se prečiščena izlije v Pako pod merilnim mestom v Šoštanju, tako da so
dejanski pretoki za to vrednost večji (OPVO Velenje, 2009). Vodnatost reke Pake predstavlja
eno izmed glavnih fizičnogeograskih značilnosti Šaleške doline s stališča negativnih vplivov
na onesnaževanja vode, saj je glede na obseg in intenziteto onesnaževanja izrazito premalo
vodnat vodni vir, njene samočistilne sposobnosti pa so slabe (Šterbenk, 1998).
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Grafikon št. 3: Srednji letni pretoki Pake v Šoštanju 1961-2003 (m3/s)

Vir: OPVO Velenje, 2009

3.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Upravno Šaleško dolino pokrivata dve občini in sicer Mestna občina Velenje in občina
Šoštanj. Manjši del Šaleške doline spada tudi pod občino Šmartno ob Paki, a ga pri izdelavi
diplomskega dela nisem obravnaval, saj reliefno gledano nima nobene povezave s Šaleško
dolino.

3.2.1 Demografske značilnosti
Pred pričetkom premogovništva in razvojem elektroenergetike je bila Šaleška dolina
pretežno kmetijska, redko poseljena, naselja so bila dokaj enakomerno razpršena po
dolinskem dnu. Mesto Velenje je postalo razvojno središče šele v drugi polovici prejšnjega
stoletja, po II. svetovni vojni in je danes peto največje mesto ter za Celjem glavno
zaposlitveno in gospodarsko središče Savinjske regije. Med letoma 1961 in 1991 se je število
prebivalcev povečalo za skoraj trikrat, predvsem na račun priseljevanja iz drugih bivših
jugoslovanskih držav. V osemdesetih se je ta eksplozivna rast počasi umirila, od leta 1995
naprej pa je opazna rahla stagnacija prebivalstva. Leta 2004 je v občini živelo 33.642
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prebivalcev in tako kot v drugih regijah Slovenije je tudi tu prišlo do demografske krize (upad
rodnosti, staranje prebivalstva, imigracije) (Erjavec, 2007). Tako je število prebivalcev v MO
Velenje leta 2008 znašalo 33.226 in v občini Šoštanj 8.420 prebivalcev. Skupno je torej v
obeh občinah, ki pokrivata Šaleško dolino, živelo leta 2008 41.646 prebivalcev ( SURS,
2009).
Pri proučevanju števila prebivalstva Šaleške doline ali katerih drugih demografskih
parametrov je treba upoštevati dejstvo, da je prišlo leta 1994 do nekaterih sprememb v lokalni
samoupravi. Takratna občina Velenje se je razdelila na Mestno občino Velenje, občino
Šoštanj ter občino Šmartno ob Paki. K prvi pa je bila priključena KS Vinska Gora. Prav zaradi
teh sprememb je primerjava demografskih podatkov med popisi leta 1948 -1991 in 1991 2002 nekoliko otežena.

3.2.2 Poselitev
V višjem hribovskem obrobju, ki obdaja Šaleško kotlino prevladujejo samotne
kmetije, le te pa so ponekod prerasle v zaselek. V preteklosti se je, zaradi izkopavanja lignita
in s tem ugrezanja površja, moral velik del prebivalstva prisiljeno odseliti in izginilo je kar
nekaj naselij, med katerimi se je medijsko najbolj izpostavljalo naselje Družmirje. Danes je na
lokaciji, kjer je bilo prej naselje, Družmirsko jezero in nobenega sledu ni več, da je bilo tam
nekoč naselje. Če je za naselja Šoštanj, Topolšico in Ravne značilen upad prebivalstva, pa se
to nekoliko povečuje v Sv. Florjanu, Gaberkah in v novem delu Škal (Slovenija Pokrajina in
ljudje, 1999).
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4 GONILNE SILE (DRIVING FORCES)
Gonilne sile so socialno-ekonomske dejavnosti, ki povečujejo ali omejujejo okoljske
pritiske. Med dejavnostmi, ki so najpomembnejše s tega vidika v Šaleški dolini so
gospodarske dejavnosti (premogovništvo, energetika, kmetijstvo) in poselitev.

4.1 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

4.1.1 Premogovništvo in energetika
Z inštalirano močjo 809MW je TEŠ eden izmed največjih onesnaževalcev okolja v
Šaleški dolini. Proizvedejo približno četrtino vse električne energije v državi, pred zagonom
NEK-a, pa je na TEŠ odpadlo skoraj polovica vse proizvedene električne energije v Sloveniji.
Za povprečno letno proizvodnjo, ki znaša 4 milijarde kWh električne energije, danes pokurijo
več kot 4 milijone ton lignita, ki ga izkopljejo v velenjskem premogovniku, ki je eden
največjih v Evropi. Njegov premogovni bazen pokriva približno 21km2. V 130 letih delovanja
je bilo izkopanih preko 200 milijonov ton lignita.
Največji okoljski vplivi, ki jih pripisujemo premogovniku, je ugrezanje tal in nastanek
ugrezninskih jezer. Nadaljnji negativni vplivi so onesnaževanje zraka (zračilni jaški in
deponija premoga za potrebe šoštanjske termoelektrarne), onesnaževanje voda (zlasti Pake) z
odvajanjem jamske vode in onesnaževanje okolja zaradi sanacije ugreznin s pepelom in sadro
iz Termoelektrarne Šoštanj. Večina naštetih negativnih vplivov je bila do danes kontrolirana
in bistveno zmanjšana. Premogovniške ugreznine sproti rekultivirajo, emisije vonjav so
spremljane preko različnih monitoringov, negativni vplivi vgrajevanja pepela in sadre v
ugreznino pa so minimizirani. Tako ne prihaja več do večjega onesnaževanja vode z izjemo
povečevanja količine sulfata v Velenjskem jezeru in posledično v Paki. Prašenje je prav tako
zmanjšano, zaradi ozelenjevanja območja pa so zmanjšani tudi negativni fizionomski vplivi
(OPVO Velenje, 2009).
Gospodarski razvoj Šaleške doline je temeljil torej na razvoju premogovništva z
Rudnikom lignita Velenje. Začetki segajo še v 19. stoletje, a o silovitem razvoju lahko
govorimo šele sredi petdesetih let, v obdobju po drugi svetovni vojni. Takrat so potrebe po
tem energentu skokovito narasle, zato se je tudi na letni ravni izkop povečeval, vse do leta
1985, ko je bil največji in je presegal pet milijonov ton. Od tega leta dalje se je izkop zmanjšal
na 4 milijone letno, kolikor ga nakopljejo danes. Namenjen je izključno za proizvodnjo
električne energije v TEŠ (Kvaliteta okolja..., 2002).
Ker velenjski lignit nima velike kurilne vrednosti in vsebuje veliko pepela in vlage, so
se v preteklosti odločili, da ga ne bi bilo smotrno prevažati na velike razdalje. Zato so sprva že
v začetku prejšnjega stoletja v Velenju zgradili prvo elektrarno. Zaradi vse večjih potreb so v
sosednjem Šoštanju v začetku šestdesetih let zgradili novo, večjo. S širjenjem elektrarne,
graditvijo novih blokov, se je povečevala tudi potreba po premogu. Danes je velenjski
premogovnik še vedno največji v Sloveniji, Termoelektrarna Šoštanj pa največji energetski
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objekt v državi, katerega glavna funkcija je oskrba z električno in toplotno energijo. Poleg
komunalno energetske vrednosti je TEŠ tudi največji onesnaževalec okolja, ne le na lokalni
ravni, pač pa tudi na državnem nivoju.
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (TEŠ) in Premogovnik Velenje d.d. (PV) sta locirana v
Šaleški dolini, v severovzhodnem delu Slovenije. Prva se nahaja v občini Šoštanj, rudnik pa v
MO Velenje.

Fotografija št. 4: Orto foto posnetek Šaleške doline

Vir: Dodatek k poročilu..., 2009

4.1.2 Industrija
Poleg energetike je pomembna gospodarska dejavnost tudi industrija oziroma
elektroindustrija. Najpomembnejši industrijski koncern v Šaleški dolini je Gorenje, ki
zaposluje v matični tovarni in v hčerinskih podjetjih okrog 7000 ljudi. Njegovi vplivi na
okolje so neznatni in se odražajo v majhnih emisijah. Na podlagi lastnega monitoringa lahko
ugotovimo, da praktično nobenega okoljskega elementa ne obremenjuje več kot dovoljujejo
zakonske norme. O tem pričajo tudi certifikat po standardu ISO 14 001 in certifikati po
EMAS, OHSAS … Podjetje je tudi v zadnji fazi pridobivanja IPPC dovoljenja (OPVO
Velenje, 2009).
Po Šterbenku je gospodarstvo Šaleške zaradi teh dveh prevladujočih gospodarskih
dejavnosti bipolarno. O pomembnosti obeh dejavnosti priča tudi podatek o deležu zaposlenih.
V občini Velenje delež zaposlenih v industriji presega dve tretjini vsega aktivnega
prebivalstva zaposlenega v industriji in rudarstvu, v Šoštanju pa tri četrtine (Kvaliteta
okolja..., 2002).
Ob Gorenju in njenih povezanih podjetjih je pomembna tudi gradbena industrija, kjer
je glavni predstavnik gradbeno podjetje Vegrad. Na področju predelave plastike je največje
podjetje Veplas, ki negativno vpliva na okolje predvsem z vonjavami. Ugodna je njegova
lokacija, saj se nahaja v industrijsko – obrtni coni. V Šaleški dolini je sicer še več obrtno
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industrijskih obratov, ki pa ne predstavljajo večjih okoljskih nevarnosti (OPVO Velenje,
2009).
Po t.i. direktivi Sveta 96/61/EC z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju
in nadzorovanju onesnaževanja, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) –
direktiva, imamo v Šaleški dolini tri zavezance. Omenjena direktiva se nanaša na večje
potencialne vire industrijskega onesnaževanja. Njen cilj je doseči celovit pristop k
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja in doseganje visoke stopnje zaščite okolja kot
celote. Uvaja sistem podeljevanja celovitih okoljskih dovoljenj in koncept najboljših
razpoložljivih tehnik - koncept BAT (Best Available Techniques). Spodbuja uvajanje čistejših
tehnologij in zahteva nenehno izboljševanje industrijskih postopkov in izdelkov. Za sektorje,
na katere se nanaša, je zelo pomembna, saj brez dovoljenja podjetja ne morejo opravljati svoje
dejavnosti. Pri izdaji dovoljenj se upoštevajo vplivi na vse prvine okolja, na zrak, vodo in prst,
nastajanje odpadkov, rabo surovin, energetsko učinkovitost, hrup, preprečevanje nesreč in
tveganja itd. Gre za krovno direktivo, ki zahteva celovito obvladovanje okolja v podjetjih,
stalno spremljanje vplivov na okolje in nenehno izboljševanje (ARSO, 2010).

V Šaleški dolini so tri podjetja, ki so t.i. IPPC zavezanci oziroma podjetja, katerih
dejavnosti oziroma naprave, lahko povzročijo onesnaževanje okolja v večjem obsegu, njihovi
upravitelji pa morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo okolja (ARSO, 2010).

Preglednica št. 1: Seznam IPPC zavezancev v Šaleški dolini

PODJETJE

OBČINA

DATUM IZDAJE

Gorenje Notranja oprema d.o.o.,1

Šmartno ob Paki

20.11.2007

GORENJE NOTRANJA OPREMA,d.o.o.

MO Velenje

11.6.2008

Gorenje Gospodinjski aparati d.d.

MO Velenje

29.8.2008

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Šoštanj

16.4.2010

Vir: ARSO, 2010

S pridobitvijo IPPC dovoljenja se postavljajo temelji za celovit pristop k
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja in visoka stopnja varstva okolja kot celote.
(ARSO, 2010).

1

V tabeli je vpisano tudi podjetje Gorenje Notranja oprema d.o.o. Gre za hčerinsko podjetje koncerna Gorenje,
in se reliefno ne nahaja v Šaleški dolini, a gre za podjetje, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja v večjem
obsegu.
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Direktiva IPPC vpeljuje pojem 'Best Available Techniques'-BAT (najboljši
razpoložljivi postopki) kot najučinkovitejšo in najnaprednejšo stopnjo pri razvoju dejavnosti
in njihovih metodah obratovanja. BAT pomeni praktično ustreznost določenih metod in
načeloma predstavlja osnovo za mejne vrednosti emisij, ki je namenjena za preprečevanje in –
kjer preprečevanje ni praktično izvedljivo - zmanjševanje emisij in vplivov na okolje kot
celoto:
•

"postopki" vključujejo tako uporabljeno tehnologijo kot način načrtovanja, gradnje,
vzdrževanja, upravljanja in razstavljanja obrata

•

"razpoložljivi" postopki pomenijo tiste postopke, ki so razviti do stopnje, ki omogoča
uporabo v ustreznem industrijskem sektorju pod ekonomsko in tehnično izvedljivimi
pogoji, ob upoštevanju stroškov in prednosti, ne glede na to ali se postopki uporabljajo
ali razvijajo znotraj posamezne države članice, dokler so sprejemljivo dostopni nosilcu
dejavnosti

•

"najboljši" pomeni najbolj učinkovit pri doseganju visoke splošne stopnje varovanja
okolja kot celote (Hvala, 2009).

4.1.3 Kmetijstvo
Za kmetijsko dejavnost so tako kot drugod po Sloveniji najbolj primerna dna dolin in
kotlin. Tako je bilo tudi v Šaleški dolini. Pred razvojem premogovništva so na ravninskem
delu kotline prevladovala kmetijska zemljišča, gozd pa je poraščal približno eno tretjino tega
območja. Najboljše njive so prevladovale prav na Družmirskem polju, torej na območju, kjer
je danes Družmirsko jezero. Po Šterbenku (1999) je danes potopljenih 160 ha obdelovalnih
površin, z nadaljnjim širjenjem Družmirskega jezera naj bi se potopilo še dodatnih 120 ha
površin, od tega velika večina kmetijskih.

Karta št. 2: Raba tal v občini Šoštanj
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Vir: ERICo Velenje

Karta št. 3: Raba tal v MO Velenje

Vir: Poročilo o..., 2009
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Danes je največ njivskih površin ob srednjem in spodnjem toku Velunje, vse do
Družmirskega jezera, nekaj pa jih najdemo tudi severno od Škalskega in Velenjskega jezera.
V nižjih delih prevladuje živinoreja, predvsem mlečna, medtem ko na višjem obrobju
kotline prevladuje mesna živinoreja. Sadjarstvo in vinogradništvo sta se razvila na prisojnih
pobočjih višjega sveta nad kotlinskim dnom. Poleg kmetijstva je pomembno tudi gozdarstvo o
čemer pričajo tudi podatki o deležih zemljiških kategorij (Kvaliteta okolja v..., 2002).

Preglednica št. 2: Raba tal v MO Velenje in občini Šoštanj po zemljiških kategorijah

ŠOŠTANJ
ha
%
MO VELENJE
ha
%

NJIVE, TRAJNI TRAVNIKI POVRŠINE V GOZD POZIDANO VODE
VRTOVI NASADI
ZARAŠČANJU

334,4
3,5

196,2
2,1

1996,2
20,9

90,1
0,9

6297,3
65,9

555,5
5,8

88,9
0,9

NJIVE, TRAJNI TRAVNIKI POVRŠINE V GOZD POZIDANO VODE
VRTOVI NASADI
ZARAŠČANJU

324,2
3,9%

420,9
5%

1.963,8
23,5%

82,7
1%

4.414,6
52,9%

973,2
11,7%

170,1
2%

Vir: OPVO Velenje, 2009; Poročilo o..., 2009

Delež kmečkega prebivalstva se je v MO Velenje po popisu 1961 - 1991 zmanjšal iz
15,4% na 1,8%, v občini Šoštanju pa iz 19,7% na 5,8%. V Šoštanju je odstotek relativno
visok, kar gre pripisati manjši stopnji urbaniziranosti občine, saj večina prebivalcev živi v
manjših naseljih, kjer so možnosti za kmetovanje večje. V prvi vrsti gre za mešane kmetije.

V Šaleški dolini se pojavljajo štiri pokrajinsko ekološke enote:
• Dolinsko dno
Gre za pretežno ravno dolinsko dno ob toku reke Pake in njenih pritokih, ki je
večinoma urbanizirano in zaradi premogovništva tudi ojezereno. Sega do nadmorske višine
okoli 400 metrov in obsega 15% vseh površin. Z okoljevarstvenega vidika je to najbolj
obremenjena pokrajinsko ekološka enota v Šaleški dolini, predvsem zaradi posledic
pridobivanja premoga. Zaradi premogovništva in urbanizacije je kmetijska dejavnost
večinoma izrinjena iz tega območja, kljub nekoč odličnim naravnim pogojem. Danes najdemo
večje kmetijske površine le še v pojezerju Družmirskega in deloma Velenjskega jezera (Gril,
2002).
• Termalni pas
Začenja se pri 50-ih metrih nad dolinskim dnom in sega do relativne višine 200
metrov. Predstavlja eno tretjino površine Šaleške doline. To območje je bilo primerno za
gojenje občutljivejših kultur (višja temperatura). Ker je to območje z vidika poselitve tudi
najbolj atraktivno, je ta pokrajinsko ekološka enota pod največjim poselitvenim pritiskom.
Prevladujejo travniške površine in njive, sadovnjaki in vinogradi (Gril, 2002).
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• Hribski pas
Sega od termalnega ter do 750 metrov nadmorske višine in je po površini največji, saj
obsega skoraj polovico površja Šaleške doline. Zgornji rob tega pasa predstavlja mejo stalne
poselitve. Prevladujejo samotne kmetije in zaselki (Gril, 2002).
• Nižji gorski pas
Zajema skrajno zahodne in vzhodne dele Šaleške doline oziroma njeno najvišje
obrobje. Obe najvišje ležeči pokrajinsko ekološki enoti sta bili v preteklosti najbolj
izpostavljeni vplivom zračnih emisij TEŠ-a. Dimni plini so uničevali predvsem vegetacijo in
gozdove na višini med 700 in 1100 metri nadmorske višine. Z ukrepi ekološke sanacije
Termoelektrarne Šoštanj, se je ta vpliv bistveno zmanjšal. Zaradi večjih naklonov, višje
nadmorske višine in posledično bolj hladne klime območje ni bilo primerno za razvoj
kmetijstva, zato prevladujejo gozdovi in ponekod travniki (Gril, 2002).

4.2 POSELITEV
Mesto Velenje se je tako kot večina drugih dejavnosti razvilo tam, kjer je še ostal
prostor, ki ni bil pod neposrednim vplivom izkopavanja lignita. Za Velenje je značilna izrazita
povojna industrializacija. Tako se je peto največje mesto Slovenije razvilo na vzhodnem delu
Šaleške doline, Šoštanj na njenem zahodnem delu, obe naselji pa ležita večinoma na južnem
delu doline, ob reki Paki in njenih pritokih.
V zadnjih dvajsetih letih je število prebivalstva v Šaleški dolini naraščalo, kljub temu,
da je indeks gibanja števila prebivalstva v občini Šoštanj negativen. Razlogi se skrivajo v
prostorsko degradacijskih pritiskih premogovniiško-energetske dejavnosti.

Preglednica št. 3: Gibanje števila prebivalcev v MO Velenje in občini Šoštanj v letih
1918-2002

Občina

1979

1981

1991

1998

2002

I 2002/1981

Velenje

25.997

27.737

32.250

31.547

33.331

128,2

Šoštanj

8.628

8.515

8.266

8.051

8.254

96,5

Vir: Šaleška in..., 2006

Med večja strnjena naselja Šaleške doline poleg Velenja in Šoštanja štejemo tudi
Topolšico. Zaradi majhne površine obravnavanega območja ter velikega deleža degradiranih
površin, neprimernih za večino dejavnosti, kot posledica montanogenega ugrezanja površja,
se v Šaleški dolini že pojavlja problem pomanjkanja površin za stanovanjsko gradnjo. Gostota
poselitve v Šaleški dolini, predvsem na njenem dnu, je nadpovprečna.
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V Šaleški dolini povprečno živi 242 prebivalcev na kvadratni kilometer, kar je nad
slovenskim povprečjem (98 km2). Najbolj razpršeno poseljeno je prebivalstvo šoštanjske
občine (86 preb./km2), medtem ko je najgosteje poseljena MO Velenje (399 preb./km2).

Povprečno gospodinjstvo Šaleške doline šteje skoraj tri člane (2,9). Slovenske
povprečje znaša 2,8 člana (SURS, 2009).
Z vidika okoljskih pritiskov, predvsem pri
obremenjevanju voda in pri proizvodnji odpadkov, je gostota poselitve in velikost
povprečnega gospodinjstva odločilnega pomena.

Preglednica št. 4: Gostota poselitve in povprečna velikost gospodinjstev v MO Velenje
in občini Šoštanj leta 2002

OBČINA

ŠT.PREB.

POVRŠINA V
KM2

ŠT.PREB. NA
KM2

VELENJE

33331

83,5

399

11.443

2,9

ŠOŠTANJ

8254

95,6

86

2.803

2,9

SKUPAJ

41585

179,1

(povprečje)242

14.246

(povprečje)2,9

ŠT.GOSP.

ŠT. ČLANOV NA
GOSP.

Vir: Območni razvojni..., 2006; Uredil: Rok Dolinšek

Najbolj urbanizirane so površine občinskega središča mestne občine Velenje, kjer
80,23% prebivalstva živi v mestu Velenje. V mestnem naselju znaša delež prebivalcev, ki
naseljuje to območje 33,71%. Preostali del prebivalstva poseljuje obrobna naselja predvsem
na višje ležečem obrobju doline. Veliko se jih je tja preselilo po letu 1980 kot posledica
suburbanizacije, ki je takrat zajela širše območje Šaleške doline. Danes tako lahko govorimo o
visoki stopnji urbaniziranosti Šaleške doline.
Preglednica št. 5: Deleži urbanega prebivalstva v mestnih naseljih Šaleške doline leta
2002

Naselje

Število preb. v občini
2002

Št. prebivalcev v naselju

Delež urbanega
prebivalstva

Velenje

33.331

26.742

80,23

Šoštanj

8.254

2.769

33,71

Vir: Šaleška in..., 2006

Ključni okoljski problemi povezani s prebivalstvom oziroma poselitvijo so:
•

Izguba kmetijskih površin na račun širjenja naselij, degradacija tal

•

Onesnaževanje voda

•

Nastajanje odpadkov (gospodinjski, divja odlagališča..)

24

Dolinšek, R. Pokrajinski učinki onesnaževanja okolja v Šaleški dolini. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2010

5 STANJE OKOLJA
5.1 ZRAK
Kotlinski značaj Šaleške doline s prizemno in višinsko inverzijsko plastjo še dodatno
povečuje pokrajinsko občutljivost ene izmed glavnih sestavin geografskega okolja, to je
zraka. Največji vir onesnaževanja zraka tako v Šaleški dolini, kot tudi v Sloveniji, je
Termoelektrarna Šoštanj (Naprej k naravi II, 2000). Sledijo emisije industrijskega izvora,
onesnažila iz malih kurišč pa danes zaradi dobro razvitega sistema daljinskega ogrevanja, ne
predstavljajo večjih obremenitev na okolje. V prihodnjih letih bo potrebno več pozornosti
nameniti prometnim emisijam.
Od 1990 leta naprej je bil v sklopu Termoelektrarne Šoštanj postavljen ekološki
informacijski sistem (EIS - TEŠ), ki ga poleg spremljanja imisijskih koncentracij dimnih
plinov na osmih merilnih postajah, sestavlja emisijski monitoring emisij snovi v zrak na vseh
blokih Termoelektrarne Šoštanj. Spremljajo se koncentracije žveplovega dioksida (SO2),
dušikovih oksidov (NOx), ogljikovih oksidov(CO), ogljikovega dioksida (CO2) ter emisije
skupnega prahu (BilTEŠ, 2008).
V preteklosti je bil EIS TEŠ pomemben za načrtovanje sanacijskih ukrepov, danes in v
prihodnje pa je ključnega pomena, tako za nadzor onesnaževanja kot za ugotavljanje
uspešnosti čistilnih naprav (Šaleška in ..., 2006). Merilna postaja Škale ima danes status stalne
merilne postaje, dodali pa so novo v Pesju. Tako se v okviru EIS TEŠ danes redno spremlja
onesnaženost zraka na osmih stalnih in eni mobilni merilni postaji (http://www.te-sostanj.si,
2010).

5.1.1 Pritiski
Za okolje najbolj škodljivi emitirani dimni plini so emisije žveplovih oksidov (SOx),
dušikovih oksidov (NOx), ogljikovega monoksida (CO) in prašnih delcev. Z vidika
podnebnih sprememb so pomembne tudi emisije ogljikovega dioksida (CO2).
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Grafikon št. 6: Emisije SO2 v zrak v TEŠ od leta 1990 do leta 2008 (t)

Vir: BilTEŠ 2008; Uredil: Dolinšek Rok

Grafikon št. 7: Emisije NOx v zrak v TEŠ od leta 1991 do leta 2008 (t)

Vir: BilTEŠ 2008; Uredil: Dolinšek Rok

Na podlagi meritev obratovalnega monitoringa se da razbrati, da se je količina emisij
žveplovega dioksida in dušikovih oksidov v primerjavi s preteklimi leti zmanjševala.
Emitirane količine obeh dimnih plinov so leta 2008 dosegle minimum in so najmanjše v
celotni zgodovini obratovanja Termoelektrarne Šoštanj. Poudaril bi predvsem veliko znižanje
količin emitiranega žveplovega dioksida po letih 1994 in 2000, kar je posledica izgradnje
naprave za razžveplevanje dimnih plinov na blokih štiri (1995) in pet (2000).
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Količine emisij SO2 so bile največje leta 1983, in sicer je takrat znašala količina
123.000 ton letno. Z uvedbo nove tehnologije mokrega kalcitnega postopka ter z uvedbo
nekaterih drugih ukrepov, je količina emisij žveplovega dioksida leta 2007 znašala 5.285,
oziroma leto kasneje 4592 ton. Emisije dušikovih oksidov iz Termoelektrarne Šoštanj so leta
2008 znašale 8380 ton in v glavnem ne predstavljajo večje obremenitve za okolje (Poročilo
o..., 2009; BilTEŠ 2008).

Grafikon št. 8: Emisije CO v zrak v TEŠ od leta 1991 do leta 2008 (t)

Vir: BilTEŠ 2008; Uredil: Dolinšek Rok

Glavni vir ogljikovega monoksida v Sloveniji je promet, sledi energetika in druga
industrija. Emisije ogljikovega oksida iz Termoelektrarne Šoštanj so leta 2008 znašale 1489
ton, glede na prejšnja leta pa je opazen trend povečevanja. V Sloveniji je bila za leto 2008
značilna nekoliko manjša količina emisij CO glede na prejšnja leta, kar je posledica
vremenskih razmer, saj je bilo tistega leta veliko več padavinskih dni kot prejšnja (Kakovost
zraka v..., 2009).
Naraščanje količine emisij ogljikovega monoksida se pripisuje naraščanju prometa.
Emisije CO ne dosegajo mejnih emisijskih vrednosti in ne predstavljajo večjih obremenitev za
okolje Šaleške doline.
Glavni vir ogljikovega dioksida so termoelektrarne–toplarne. Letne emisije (iz TEŠ)
najpogostejšega toplogrednega plina, so leta 2007 znašale skoraj 5 milijonov ton. Glede na
podatke stalnega monitoringa emisij ogljikovega dioksida je to edini dimni plin, katerega
količine se iz leta v leto povečujejo. Sanacijski program ni prinesel izboljšave le pri emisijah
tega onesnažila. Njegova emisija je odvisna od izkoristka elektrarne, kar naj bi rešila
izgradnja bloka VI. Načrtovani blok naj bi za eno kWh v zrak spustil 0,85 kg ogljikovega
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dioksida. Danes TEŠ na eno kWh izpusti 1,2 kg ogljikovega dioksida, kar pomeni, da bi se
izpusti zmanjšali za 1.400.000 ton letno (TEŠ, 2010).

Grafikon št. 9: Emisije ogljikovega dioksida v TEŠ od leta 2000 do 2008 (t)

Vir: BilTEŠ 2008

Na področju emisije CO2 in s tem prispevka h globalnemu segrevanju okolja, je bilo
tudi leto 2008 podobno prejšnjemu. Ker je Evropski parlament sprejel zelo ambiciozen
podnebno energetski sveženj, ki predvideva dodatno znižanje emisij CO2 v EU za 20 %
oziroma 30 %, če bi se k zniževanju pridružile najpomembnejše neevropske države, je bila
odločitev za gradnjo visoko učinkovitega bloka 6, sprejeta še pravočasno. Ob isti količini CO2
naj bi pridelali 30% več energije oziroma enako količino energije ob 30 % zmanjšanju
izpustov CO2 (BilTEŠ 2008).
V Šaleški dolini je dobro razvit in dokončno zgrajen sistem daljinskega ogrevanja za
ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Brez daljinskega ogrevanja bi nastajale emisije iz
kotlovnic in malih kurišč in bi bila kakovost zraka v Šaleški dolini slabša. Zaradi vedno večje
uporabe ekstra lahkega kurilnega olja, zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina,
predvsem tam, kjer gospodinjstva niso priključena na sistem daljinskega ogrevanja, je danes
kakovost zraka v Šaleški dolini med boljšimi v Sloveniji, do problematičnih koncentracij
izpustov iz gospodinjstev pa ne prihaja (Poročilo o..., 2009).
Vsi zavezanci za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja morajo v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03), izdelati letna poročila, na osnovi katerih
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Agencija RS za okolje zbira podatke o letnih količinah izpuščenih snovi v zrak iz industrijskih
obratov (Poročilo o..., 2009).
Za območje Šaleške doline sem uporabil podatke za industrijske obrate MO Velenje in
občine Šoštanj. Podatki se nanašajo na leto 2008:

Preglednica št. 4: Zavezanci za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja in njihova onesnažila (kg) za leto 2008

VIR

ONESNAŽILO
anorganske spojine klora, če niso navedene v I.
nevarnostni skupini, izražene kot HCl
arzen in njegove spojine (As)
baker in njegove spojine, izražene kot Cu
cink in njegove spojine (Zn)
didušikov oksid (N2O)
dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2
fluor in njegove spojine, izražene kot HF
hlapne organske spojine, razen metana
kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd
krom in njegove spojine, izražene kot Cr
metan (CH4)
nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni
ogljikov monoksid (CO)
policiklični aromatski ogljikovodiki

TERMOELEKTRARNA
ŠOŠTANJ D.O.O.

poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani
dibenzofurani (PCDF)
skupni prah
svinec in njegove spojine, izražene kot Pb
trdni delci, manjši od 10 mikrometrov
živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg
žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2
anorganske spojine klora, če niso navedene v I.
nevarnostni skupini, izražene kot HCl
arzen in njegove spojine (As)
cink in njegove spojine (Zn)
didušikov oksid (N2O)
dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2
fluor in njegove spojine, izražene kot HF
kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd
krom in njegove spojine, izražene kot Cr
metan (CH4)
nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni

LETNA
KOLIČINA
(KG)
31093
28,132
27,946
178,638
99595
8344000
127738
227780
0,562
29,713
12723
9,356
1487000
62,273
0,00002391
215000
16,033
142030
19,75
4641000
359
0,434
1,679
3875
36001
27
0,009
0,498
494
0,098
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ogljikov dioksid (CO2)
ogljikov monoksid (CO)
policiklični aromatski ogljikovodiki
poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani
dibenzofurani (PCDF)
skupni prah
svinec in njegove spojine, izražene kot Pb
trdni delci, manjši od 10 mikrometrov
žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2

GORENJE NOTRANJA
OPREMA, d.o.o.

VEPLAS, VELENJSKA
PLASTIKA, D.D.

0,00000083
195
0,086
195
390

hlapne organske spojine, razen metana
skupni prah
lesni prah

14688

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2

32200

ogljikov monoksid (CO)

20400

organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik
(TOC)

AVTO KORELC, MARKO
KORELC S.P
AVTOLIČARSTVOKLEPARSTVO VLADIMIR
ROJ S.P.
HTZ VELENJE I.P. D.O.O.

49101000
1627
0,0231
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19940,8

žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2

118

skupni prah

9,4

skupni prah
0,31

skupni prah
aceton
skupni prah
stiren

10
12574,37
96,508
7656,47

acetaldehid (C2H4O)

7,5

amonijak (NH3)

2,7

anorganske spojine klora, če niso navedene v I.
nevarnostni skupini, izražene kot HCl

34

cink in njegove spojine (Zn)
dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2
fenol
fluoridi, lahkotopni, izraženi kot F

GORENJE, GOSPODINJSKI
formaldehid (CH2O)
APARATI, d.d.
klor (Cl2)

0,19
2520,9
35,4
3,1
26,3
7,9

krom in njegove spojine, izražene kot Cr

0,96

nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni

0,34

ogljikov dioksid (CO2)
ogljikov monoksid (CO)
organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik
(TOC)
skupni prah

75000
125985,3
3148,5
3476,51
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spojine kroma (VI) - kalcijev kromat, stroncijev kromat,
kromov (III) kromat, cinkov kromat, izraženi kot Cr

0,85

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju I. nev.
sk.

18,019

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju II. nev.
sk.

3870,07

VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju III.
nev. sk.

2,2

VSOTA org. spojine I. nev. sk.

110,3

VSOTA org. spojine II. nev. sk.

90,8

VSOTA org. spojine III. nev. sk.

2651,8

VSOTA prašnate anorg. snovi II.

3,4

žveplov heksafluorid (SF6)

4,1

žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2

2126,5

Vir: ARSo, 2010

5.1.2 Stanje
Za potrebe spremljanja kvalitete zraka v Šaleški dolini v okviru EIS-TEŠ spremljajo
meteorološki (temperatura zraka, vlaga, smer in hitrost vetra) in ekološki parametri v zraku.
Sestavlja ga osem stalnih imisijskih merilnih postaj (Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Graška
Gora, Velenje in Veliki Vrh) in ena mobilna s katero poleg imisij žveplovega dioksida,
spremljajo tudi koncentracije ozona. Ekološki parametri, ki jih merijo merilne postaje (MP),
so naslednji:
•

MP Velenje: SO2, O3

• MP Škale: SO2, PM10, NO2, NOX
• MP Pesje: SO2, PM10
• MP Graška gora: SO2
• MP Šoštanj: SO2
• MP Zavodnje: SO2, O3 , NO2, NOX
• MP Topolšica: SO2
• MP Lokovica-Veliki vrh: SO2
Merilna postaja Šoštanj in mobilna merilna postaja, ki se trenutno nahaja v Skornem,
beležita tudi radioaktivnost (TEŠ, 2010).
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Karta št.4: Lokacije izbranih merilnih postaj imisijskega monitoringa EIS- TEŠ

Vir: www.geopedia.si, 2010; Uredil Rok dolinšek

Spodnji grafikoni prikazujejo povprečno letno imisijsko koncentracijo SO2 na merilnih
postajah Topolšica, Šoštanj, Graška Gora, Velenje in Veliki Vrh. Iz pregleda izmerjenih
koncentracij SO2 v zunanjem zraku lahko ugotovim, da se koncentracije znižujejo. Trend
zniževanja je opazen na vseh merilnih postajah, največja izboljšanja pa so zabeležili po letu
1995 oziroma od leta 200 naprej, torej po izgradnji obeh čistilnih naprav na blokih 4 in 5
Termoelektrarne Šoštanj
Iz spodnjih rezultatov je razvidno, da leta 2008 na nobeni merilni postaji letna
koncentracija žveplovega diokisda ni presegla mejne vrednosti 20 µg/m3. Najvišje urne in
dnevne koncentracije SO2 so nekajkrat presegle mejne vrednosti le na merilni postaji Šoštanj
(enkrat) in Veliki Vrh (šestkrat), a so bile kratkotrajne. V zadnjih letih se beleži največje
znižanje na merilni postaji Veliki Vrh, ki je še kot edina od vseh lokacij izstopala po
vrednostih.
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Grafikon št. 10: Pregled srednjih letnih koncentracij SO2 na izbranih merilnih mestih
TEŠ v obdobju 1992-2008 (µg/m3)

Vir: BilTEŠ, 2007, 2008; Uredil Rok Dolinšek

Grafikon št. 11: Pregled maksimalnih dnevnih koncentracij SO2 na izbranih merilnih
mestih TEŠ v obdobju 1990-2008 (µg/m3)

Vir: BilTEŠ, 2007, 2008; Uredil Rok Dolinšek
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Grafikon št. 12: Pregled maksimalnih urnih koncentracij SO2 na merilnih mestih TEŠ v
obdobju 1990-2008 (µg/m3)

Vir: BilTEŠ 2007, 2008; Uredil Rok Dolinšek

Merilna postaja Veliki Vrh se nahaja v neposredni bližini Termoelektrarne Šoštanj.
Zanimiva je primerjava koncentracij žveplovega dioksida na tej merilni postaji z deležem
vetra po posameznih smereh. Zaradi odžvepljevalnih naprav se je koncentracija sicer zelo
zmanjšala, a pri polni obremenitvi zaradi omejenih zmogljivosti naprav še vedno prihaja do
povišanih imisijskih koncentracij, zlasti takrat, ko veter neposredno prinaša dimne pline do
merilnega mesta ali pa v hladni polovici leta, ob dolgotrajnejši temperaturni inverziji, ko se
dimni plini kopičijo v višje ležečih plasteh zraka. Ob močnejšem jugozahodniku lahko zaradi
bližine hriba zanese turbulenca dimne pline iz nižjih dimnikov tudi do nižje ležeče merilne
postaje v Šoštanju (Kakovost zraka..., 2007).
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Preglednica št. 5: Delež vetra in povprečne koncentracije SO2 v posameznih smereh
na merilnem mestu Veliki Vrh za leto 2006

Vir: Kakovost zraka..., 2007
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Diagram št. 2: Roža onesnaženja (povprečne koncentracije SO2 pri različnih smereh
vetra iz zgornje tabele) na merilnem mestu Veliki Vrh za leto 2006

Vir: Kakovost zraka..., 2007

Tako sta bili na MP Veliki Vrh prekoračeni mejna vrednost koncentracije SO2 za celo
leto in za zimski čas. Na drugih višje ležečih lokacijah je bilo prekoračitev mejnih vrednosti
precej manj, tako da dovoljeno letno število ni bilo preseženo, pač pa je bila na merilnem
mestu v Šoštanju nekajkrat prekoračena 3-urna alarmna vrednost koncentracije. V drugih
ravninskih krajih (Velenje, Škale, Pesje) je vpliv termoelektrarne zelo majhen in so bile
koncentracije SO2 tudi v letu 2006 nizke (Kakovost zraka..., 2007).
V urbanih območjih je glavni vir dušikovih oksidov promet, sicer pa koncentracije le
nihajo tudi glede na meteorološke pogoje. Kratkotrajna izpostavljenost višjim koncentracijam
povečuje bolezni dihal in alergijskih obolenj, zlasti pri otrocih so možne respiratorne
infekcije. Emisije NOx iz TEŠ-a danes ne predstavljajo več pomembnih obremenitev v okolju.
Preglednica št. 6 : Pregled srednjih letnih koncentracij NOx na merilnih postajah
Zavodnje in Škale od leta 200 do leta 2008 (µg/m3)

LETO
ZAVODNJE
ŠKALE

2000
9
9

2001
5
7

2002
8
16

2003
7
11

2004
7
10

2005
5
6

2006
5
10

2007
7
13

2008
5
10

Vir: BilTEŠ 2008

Iz večletnih podatkov lahko ugotovim, da so koncentracije NOx na merilnih postajah
Škale in Zavodnje zelo nizke in ne presegajo mejnih vrednosti. V letu 2008 so koncentracije
dušikovih oksidov ostale na enaki ravni kot prejšnja leta.
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Tako kot dušikovi oksidi tudi toplogredni ogljikov monoksid, katerega glavni vir je
promet, danes ne predstavlja večjih obremenitev na okolje v Šaleški dolini.
Pri procesu pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje na onesnaževanje zraka
najbolj vplivata toplogredna plina metan in ogljikov dioksid in premogov prah. Glede na
meritve na ventilatorski postaji Pesje so koncentracije vseh treh onesnažil pod mejno
dovoljeno vrednostjo. Ker je bila ukinjena prodaja premoga za široko potrošnjo, ter z uvedbo
nekaterih drugih ukrepov, kot je močenje jamskih prog in presipnih mest, se je bistveno
zmanjšala zaprašenost ozračja.

5.1.3 Kisle padavine
Kisla padavina je vsaka padavina, katere pH vrednost je nižja od 5,6. Ta se spreminja
glede na oddaljenost od Termoelektrarne Šoštanj. Posamezna merilna mesta so pokazala, da
se v bližini TEŠ-a kisle padavine pojavljajo redko. Bolj pogoste so na bolj oddaljenih krajih.
Vzrok je v tem, da je v zraku v bližini TEŠ-a prisotno vedno nekaj najfinejših delcev pepela
in prahu, ki zvišujeta pH vrednost padavin (Bilteš 2008).
V letu 2008 povprečna pH vrednost padavin ni bila nikjer nižja od 5,6. Sicer je bil
najnižji pH zabeležen na merilni postaji v Topolšici in je znašal 5,4 (Bilteš 2008).
Kemijska sestava padavin je dober indikator splošne onesnaženosti zraka na
določenem območju in vpliva transporta onesnaženih zračnih mas. Najbolj značilen parameter
je pleg pH vrednosti tudi koncentracija sulfatov ter nitratov. V okolici termoelektrarne so bile
v padavinah povišane koncentracije sulfatov in nitratov, sicer pa je bil leta 2008 opazen rahel
upad koncentracij, tako na globalni ravni, kot tudi pri nas (Bilteš 2008).

5.2 VODE

5.2.1 Rečno omrežje
Površinske vode, zlasti tiste, ki tečejo skozi območja večje koncentracije poselitve,
industrije, prometa ter intenzivnega kmetijstva, so najbolj izpostavljene onesnaževanju.
Če smo pri zraku izpostavili gospodarstvo kot glavno gonilno/obremenilno silo, pa je
pri onesnaževanju vodnih virov nekoliko drugače. Na prvem mestu so gospodinjstva, sledi
kmetijstvo in šele nato gospodarstvo.
Stopnja onesnaženosti vodnega vira je odvisna na eni strani od količine vnosa
nevarnih snovi, ter na drugi strani od značilnosti samega vodnega vira oziroma njegovih
samočistilnih sposobnosti. Zaradi spremenljivega pretoka je glavni vodotok Šaleške doline,
reka Paka, s svojimi pritoki zelo občutljiv na vnose nevarnih snovi. Njeno porečje obsega
okoli dvesto kvadratnih kilometrov, njen režim je dežno-snežni z izrazitimi jesenskimi in
spomladanskimi viški. Z okoljevarstvenega vidika je najbolj problematičen vodostaj v sušnem
obdobju, ko so pretoki zelo nizki in je zato takrat tudi najbolj ranljiva. Komunalne odplake iz
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gospodinjstev in industrije se večinoma odvajajo na Centralno čistilno napravo Šaleške
doline. Pri večjih industrijskih obratih zasledimo tudi individualno prečiščevanje odplak pred
izpustom v reko Pako.

Grafikon št. 13: Srednje mesečne vrednosti Pake na vodomerni postaji Velenje (19782001) l/s

Vir: Poročilo o..., 2009

5.2.1.1 Pritiski

Največji porabnik vode v Šaleški dolini je Termoelektrarna Šoštanj. Večino vode
potrebuje za hlajenje, največji problem pa nastane v sušnem obdobju, ko je pretok izredno
majhen, vodostaj pa nizek. V takih primerih se elektrarna poslužuje črpanja vode iz
Družmirskega jezera, kar znižuje njegovo vodno gladino in s tem negativno vpliva na vodni in
obvodni ekosistem. Študije so pokazale, da se bo ob nadaljnjem večanju Družmirskega jezera
povečala tudi zaloga vode v Šaleški dolini in bo oskrba termoelektrarne z vodo vedno manj
problematična (Šterbenk, 2009).
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Preglednica št. 7: Proizvodnja električne energije in poraba vode v Termoelektrarni
Šoštanj
LETO

Proizvodnja električne energije na pragu (GWh)

Poraba vode (m3)

1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

3.328
3.327
3.128
3.283
3.064
3.658
3.550
3.794
3.761

20.079.912
15.794.693
10.222.500
10.694.733
10.743.379
13.581.277
12.401.147
13.743.500
12.492.439

Vir: Šterbenk, 2009

Od količine proizvedene električne energije je odvisna tudi količina porabljene vode.
Po zagonu 5. bloka leta 1977 je elektrarna porabila preko 20 milijonov m3 vode letno. Z
izgradnjo zaprtega krogotoka transporta pepela leta 1994 pa se je poraba prepolovila. Zadnji
trendi porabe vode naraščajo skladno s povečevanjem količine proizvedene električne
energije (Šterbenk, 2009).
Termoelektrarna Šoštanj se napaja iz štirih virov. Glavni in najpomembnejši je
Družmirsko jezero iz katerega pokrijejo 90% potrebne vode, sledi Paka in vodno zajetje
Topolšica. Nekaj malega vode črpajo iz javnega vodovodnega omrežja.
Na kakšen način se voda odvaja prikazuje spodnja preglednica. Večina (70%) vode
izhlapi, v Pako se jo vrne 20%, preostanek se veže v pepel, nekaj pa se jo izpusti po
kanalizacijskem zbiralniku na šoštanjsko čistilno napravo (Šterbenk, 2009).
Preglednica št. 8: Odvajanje vode TEŠ leta 2006
Vrsta odvoda
Izhlapevanje
Vezana v pepel
Iztok v Pako
Iztok v kanalizacijski zbiralnik
Števčne izgube
Skupaj

m3/leto

Delež (%)

9.497.286

69

353.609

3

3.071.038

22

10.200

0

811.367

6

13.743.500

100

Vir: Šterbenk, 2009

Eden glavnih porabnikov vode v Šaleški dolini je tudi Premogovnik Velenje (PV).
Poraba tehnološke vode znaša med 450.000 in 500.000 m3 in je triadnega izvora2. Podobno
2

T.i. jamska voda, ki jo črpajo iz triadnega sloja in krovnine nad lignitno plastjo
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količino vode (580.000 m3) Premogovnik Velenje porabi iz javnega vodovoda (Šterbenk,
2009).
Reka Paka s svojim porečjem tvori jedro Šaleške doline in je njena glavna odvodna
žila. Dolga je slabih 40 kilometrov njeno porečje pa meri približno 210km2. Glavni del
njenega porečja leži v tektonsko preoblikovanem območju srednjega toka, v predalpskem
svetu Šaleške doline. Teče skozi dva največja urbanizirana središča, Velenje ter Šotanj, kjer
so locirani tudi vsi največji industrijski obrati (Dela 28, 2007l).
Po podatkih Agencije RS za okolje v obdboju 1971-2000 je znašal srednji pretok Pake
v Šoštanju 2,3 m/s. Ker gre za hudournik njen pretok koleba, in sicer je bila najmanjša
izmerjena vrednost v tem obdobju 0,02 m/s in največja 112 m/s, kar pomeni, da znaša
razmerje med najvišjim in najnižjim absolutnim pretokom 1:5600 (Šterbenk, 1999).
Na območju Šaleške doline ima Paka značilnosti ravninske reke, saj se na razdalji
desetih kilometrov od Šaleka do Penka spusti le za 50 metrov, kar pomeni, da njen strmec
znaša 5%. Zaradi velike stopnje urbanizacije tega območja, so njen tok izravnali in povečali
ter utrdili strugo. Prvotno je bila Paka na tem območju za dva kilometra daljša. Z izravnavo
njenega toka se ni povečal le njen strmec, pač pa so se poslabšale tudi njene biotopske in
okoljske lastnosti (Šterbenk, 1999).
V Šaleško dolino Paka priteče zelo dobre kakovosti, problem njene onesnaženosti pa
je prisoten v celotni Šaleški dolini. Kombinacija nizkega vodostaja in velika koncentracija
odpadnih voda je v preteklosti povzročila, da je bilo razmerje med rečno vodo Pake pri
Šoštanju in odpadnimi vodami le 2:1.

5.2.1.2 Stanje

S celovitim monitoringom Pake so pričeli leta 1987 in le-ta je pokazal, da je Paka
močno onesnažena. Pet let kasneje je bil izdelan kataster kakovosti voda v porečju Pake. V
zgornjem toku (preden priteče v Šaleško dolino) je bila Paka v I. kakovostnem razredu, v
Šaleku že v II. do III.. Nad obrati Gorenja je bila že v III. ter se je od izliva Lepene v
Velenjsko jezero naprej, uvrščala v IV. kakovostni razred in je taka tekla vse do Šmartnega ob
Paki, kjer se je zaradi samočistilnih sposobnosti njena kakovost izboljšala za pol
kakovostnega razreda (Šterbenk, 1999).
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Karta št. 4: Kakovost Pake vzdolž njenega toka leta 1991

Vir: Šterbenk, 1999

1996 leta se je Paka poslabšala v svojem zgornjem toku za pol kakovostnega razreda,
do izliva Lepene iz Velenjskega jezera je padla v II. do III. kakovostni razred. Taka je pritekla
do centralne čistilne naprave. V svojem spodnjem toku se je Paka uvrščala v II. do III.
kakovostni razred. Izboljšanje Pake za en do en in pol kakovostni razred je bil pomemben
napredek, saj je bila še pred nekaj leti v IV. kakovostnem razredu.
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Karta št. 5: Kakovost Pake in njenih pritokov leta 1996

Vir: Šterbenk, 1999

V začetku 21.stoletja se je kakovost Pake poslabšala, vzroke za to pa gre pripisati
vedno večji količini odpdanih voda iz že kar dobro razširjenega kanlizacijskega sistema. Nad
Velenjem je bila Paka v I. Do II. kakovostnem razredu, v Pesju je padla v III., v Skornem je
bila še za pol razreda slabša in so jo leta 2004 tam uvrščali celo v IV. kakovostni razred. Prej
omenjenim vzrokom se je tistega leta pridružil še zelo nizek poletni pretok.
Danes ARSO spremlja kakovost Pake le v Šmartnem ob Paki, medtem ko v MO
Velenje in občini Šoštanj monitoring izvaja inštitut ERICo iz Velenja, predvsem za naročnike
obeh občin. Zajemna mesta so nad Velenjem, v samem mestu, nad Velenjskim jezerom in pod
njim (Prorčilo o..., 2009).
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5.2.2 Jezera
V Šaleški dolini ležijo tri antropogena jezera. Najstarejše Škalsko leži najbolj vzhodno
in je tudi najvišje ležeče. Zahodno od Škalskega je trenutno največje Velenjsko, ki leži 6
metrov nižje od Škalskega. Še dodatnih šest metrov nižje in zahodno od Velenjskega leži
najmlajše, Družmirsko jezero. Je najgloblje in se še povečuje, ter bo v naslednjih desetljetih
po velikosti prehitelo Velenjskega.
Škalsko jezero leži v porečju Lepene. Na tem območju živi okrog 1000 prebivalcev in
več kot tretjina tal je kmetijskih, ostalo predstavlja večinoma gozd. Kljub slabemu razmerju
med pojezerjem in jezerom, se jezerska voda teoretično zamenja več kot petkrat na leto, kar je
z vidika vodne bilance jezera ugodno.
Med večjimi v Sloveniji je Velenjsko jezero. Njegova površina meri 1,4km2,
prostornina pa 30,5 milijonov m3. Ima dva pritoka, Lepeno in Sopoto. Kljub temu, da v jezero
letno priteče več kot 11 milijonov m3 vode, pa se zaradi velike prostornine voda teoretično
zamenja šele v slabih treh letih.
Najmlajše med tektonskimi jezeri je Družmirsko. Njavečja globina presega 70 metrov
in je globlje celo od slovenskega dela Jadranskega morja. Razmerje med zaledjem jezera, ki je
večinoma gozdnato in jezerom je zelo dobro, saj se voda zamenja tudi do šestkrat letno.
Naselje Gaberke s preko 700 prebivalci in približno 200 glav živine, ki leži v zaledju
predstavlja velik vir onesnaževanja jezera (Šterbenk, 1999).
Po vsebnosti dušika in fosforja so vsa Šaleška jezera evtrofna. Po prosojnosti in
klorofilu A je Velenjsko jezero oligotrofno, Družmirsko mezotrofno in Škalsko evtrofno.
Največji vir nutrientov je kmetijstvo. Izstopajo predvsem količine ključnih biogenih
nutrientov dušika in fosforja.

Preglednica št. 9: Trofičnost
jezerom leta 2003

Jezero
Velenjsko
Škalsko
Družmirsko
Blejsko
Bohinjsko

Skupni
fosfor
(µgP/l)
80
81
78
12,7
4,0

Šaleških jezer v primerjavi z Bohinjskim in Blejskim

Anorganski Povprečna
dušik
prosojnost
(µgN/l)
( m)
1200
1482
980
252
423

5,9
1,5
3,7
6,7
9,6

Minimalna
prosojnost
(m)

Klorofil
A povp.
(µg/l)

Klorofil
A max.
(µg/l)

5,3
1,0
3,1
3,5
7,0

1,55
7,8
2,8
6,2
1,3

5,4
35
15
23,4
4,5

Vir: Poročilo o..., 2009

Leta 2008 je znašala imisijska koncentracija celotnega fosforja v Velenjskem jezeru
30,4 µg/l, dušika 765 µg/l, povprečna vsebnost klorofila pa je znašala 3,3 µg/l, kar pomeni, da
se je koncentracija fosfatov kot nitratov v primerjavi z letom 2003 zmanjšala, povečala pa se
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je vsebnost klorofila. Velenjsko jezero ostaja ocenjeno kot evtrofno jezero, kljub temu, da bi
ga lahko po vsebnosti klorofila uvrstili med oligotrofna jezera. Ob pričakovanem trendu
zniževanja koncentracij fosfatov in nitratov bi lahko Velenjsko jezero v nekaj letih lahko že
uvrstili med mezotrofna jezera (Kakovost jezer..., 2009).

Preglednica št. 10: Ocena kemijskega stanje Velenjskega jezera leta 2007

Vir: Kakovost jezer v letu 2007, 2008

Podatki za kemijsko stanje Velenjskega jezera se nanašajo na leto 2007. Po Uredbi o
kemijskem stanju površinskih voda (Ur.l. št.11/2002) je bila presežena koncentracija za
adsorbirane organske halogene (AOX), ki je v jezeru znašala povprečno 32,5 µg Cl/l in mejna
vrednost sulfatnega iona, ki je znašala povprečno 716 mg/l. Visoka je bila tudi vsebnost bora
84 µg/l in nitrata, ki je znašala 10,4 mg/l. Na podlagi teh parametrov je bilo kemijsko stanje
Velenjskega jezera leta 2007 ocenjeno kot slabo (Kakovost jezer v letu 2007, 2008).
Preglednica št. 11: Ocena trofičnosti jezer na osnovi OECD kriterijev

Vir: Kakovost jezer v letu 2007, 2008

Šterbenk (1998) je v svoji magistrski nalogi, z naslovom Premogovniške ugreznine in
ojezeritve v Šaleški dolini ter varstvo okolja, izdelal tabelo, kjer je določil prioritete
okoljevarstvenih ukrepov po posameznih dejavnostih, ki odločilno negativno vplivajo na
kakovost Šaleških jezer ( Šterbenk 1998).
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Preglednica št. 12: Prioritete okoljevarstvenih ukrepov po posameznih jezerih in
dejavnostih
Kanalizacija Kmetijstvo

Jezero

Ribištvo, Rekreacija, Tehnološka
Odpadki Skupaj
ribogojnice turizem
voda

Škalsko

2

2

3

2

1

2

12

Velenjsko

3

2

3

3

2

1

14

Družmirsko

4

3

2

4

4

1

18

Vir: Šterbenk, 1998

Pod največjimi pritiski je Družmirsko jezero, najmanj pa je obremenjeno Škalsko
jezero, kjer pa prihaja do največjih pritiskov z vidika turizma in kanalizacije. Na kakovost
Velenjskega jezera pa omenjene dejavnosti vsaka zase vplivajo približno v enaki meri.

5.3 PRST
Kamninsko podlago Šaleške doline sestavljajo trije tipi kamnin. Na karbonatnih
kamninah (apnenec in dolomit) se je razvila rendzina. Na sedimentnih (konglomerat,
peščenjaki, peski, gline,...) je nastala rjava prst ter na magmatskih kamninah (tonalit...)
distrična rjava prst.
Prve raziskave onesnaženosti tal Šaleške doline so nastale šele leta 1989. Takrat je
Gozdarski inštitut Slovenije ugotavljal degradiranost tal v Zavodnjah in Velikem Vrhu. Prve
analize težkih kovin so bile opravljene tri leta kasneje in so pokazale povišane vsebnosti
svinca, predvsem v zgornjih plasteh, na splošno pa je bilo ugotovljeno kopičenje težkih kovin
predvsem v bližini industrijskih obratov. Leta 1998 so na 45 vzorčnih mestih ugotovili
prekoračene mejne vrednosti kadmija, niklja, kobalta in arzena. Vsebnosti svinca, arzena in
delno kobalta pripisujejo vplivu prometa (Poročilo o..., 2009).
Glavni pritiski na ta izredno pomemeben pokrajinotvorni element so:
•

degradacija tal kot posledica odkopavanja lignita

•

onesnaženost tal zaradi onesnaženega zraka

•

radioaktivno onesnaževanje zaradi elektrofilterskega pepela in žlindre

•

kmetijska zemljišča

•

odpadki

Prst se najpogosteje onesnažuje preko zraka. Emisije škodljivih snovi potujejo po
zraku v različnih agregatnih stanjih in se v kombinaciji različnih vremenskih razmer vračajo
nazaj na površje. Na prvem mestu so tu industrijske emisije, imisije, plini in prašni delci, ter
dimni plini iz individualnih kurišč. Tudi promet kot linijski onesnaževalec ima pomemben
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delež pri onesnaževanju tal. Na rastline ter zdravje ljudi toksično delujejo predvsem SO2, in
dušikove spojine. Težke kovine se vzraku pojavljajo v manjših koncentracijah, a se zaradi
neprestanega onesnaževanja konstantno kopičijo v prsteh (Poročilo o..., 2009).
Težke kovine se bodisi zaradi počasnega razpadanja bodisi zaradi tega ker se iz tal
sploh ne izločajo, nalagajo v prsteh še dolgo po končanem onesnaževanju.. Najpogostejše
težke kovine, ki jih najdemo v prsteh Šaleške doline so (Cd, Zn, Pb, Cr, Ni, Hg, Cu) ter
naketeri radionukleidi, fluoridi, nitrati in fosfati. Po opravljenih analizah onesnaženosti tal je
bilo ugotovljeno, da je vir anorganskih onesnažil predvsem rudarski oziroma industrijski, in ni
kmetijskega izvora (Poročilo o..., 2009).
Zelo slabo je raziskan vpliv intenzivnega kmetijstva, z uporabo mineralnih gnojil,
komposta, pesticidov ter težke mehanizacije, na degradacijo tal, in sicer tako na njivske,
travniške in gozdne površine (Naprej k naravi II, 2000).
Od organskih snovi so v prsteh prisotni klorirani ogljikovodi, razni dioksini, fenoli in
mineralna olja, katerih glavni vir je kmetijstvo z uporabo fitofarmacevtskih sredstev.
Kmetijstvo je sicer tudi največji porabnik prostora v Šaleški dolini, največji problem pa
predstavlja gnojenje in uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Predvsem fosfatna gnojila so tista,
ki vsebujejo veliko kadmija, ki ga uvrščamo med zelo nevarne težke kovine. Na eni strani
herbicidi povzročajo povečevanje kmetijske pridelave, in na drugi, zaradi nekaterih zelo
obstojnih spojin, ki jih vsebujejo, velike obremenitve tal.
Poleg zračnega in kmetijskega onesnaževanja je v Šaleški dolini prisotna tudi
degradacija prsti kot posledica odkopavanja premoga. Zaradi debelega sloja lignita, ki je
ponekod debel tudi 170 metrov in z uporabo visoko produktivne odkopne metode je prišlo do
ugrezanja tal. Tretjino ugreznin je zalila voda, preostali dve tretjini tal pa sta poškodvani.
Nastale so razpoke ob katerih prihaja do vertikalnih premikov plasti, zato je tudi jezerski breg
neuporaben za večino človekovih dejavnosti. Do danes je ugrezanje zajelo približno 6 km2
površin. Z ugrezanjem in ojezerjevanjem je Šaleška dolina za vedno izgubila najrodovitnejše
in najboljše kmetijske površine. Danes se skušajo ugreznine sanirati s t.i. rekultivacijo
ozemlja. Z nanosom nove prsti, ki so jo pred ugrezanjem odstranili z območja, se sanacija
usmerja v kmetijske in rekreacijske-športne namene. Na rekultiviranem območje Šaleških
jezer je nastalo priljubljeno rekreacijsko in sprehajalno območje prebivalcev Šaleške doline.
(Erjavec, 2007).
Poleg onesnaževanja prsti kmetijstvo povzroča tudi emisije različnih polutantov v
zrak. Predvsem pri intenzivni živinoreji z uporabo živinskih in mineralnih gnojil se izloča
največ emisij amoniaka, ki povzroča predvsem neprijetne vonjave. Poleg amoniaka so
prisotne tudi emisije metana, ki nastaja večinoma s farmsko rejo, njegov skupni delež vseh
emisij metana pa znaša med 20 in 30%. Z uporabo kmetijske mehanizacije in dejstvom, da se
le ta povečuje, se pojavljajo emisije ogljikovih oksidov, ogljikovega dioksida, žveplovega
dioksida in dušikovih oksidov, a je delež v primerjavi z emisjiami iz industrije in prometa
majhen (Erjavec, 2007).
Eden izmed mnogih dejavnikov onesnaževanja tal Šaleške doline je tudi radioaktivno
sevanje elektrofilterskega pepela in žlindre. Na saniranem območju ugreznin je danes
odloženih 13 milijonov ton pepela in 700.000 ton sadre. Sevanje je omejeno le na območje
industrijskega odlagališča, saj vsebnost radionuklidov v prsteh in rastlinah v okolici
odlagališča ne presega dovoljenih vrednosti glede na naravno okolje (Erjavec, 2007).
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Na kakovost tal Šaleške doline vpliva tudi proizvodnja odpadkov, divja odlagališča ter
deponije3 odpadkov.

5.4 VEGETACIJA
Pri obravnavi podatkov o gozdovih Šaleške doline sem uporabil bazo podatkov dveh
gozdnogospodarskih enot (GGE), in sicer GGE Velenje in GGE Bele Vode.
Večina gozdov v gozdnogospodarski enoti Velenje (GGE Velenje) je v zasebni lasti,
saj znaša državni delež le nekaj nad 7%, medtem, ko je v lasti lokalne skupnosti manj kot
odstotek gozdnih površin. Podoben delež lastništva gozdov najdemo v GGE Bele Vode.
Skupna površina gozdov obeh je leta 2009 znašala skoraj 11.000 ha (Gozdnogospodarski
načrt..., 2008; Goznogospodrski načrt..., 2009).

Preglednica št. 13: Površina gozdov po lastniških kategorijah v GGE Velenje

Vir: Gozdnogospodarski načrt..., 2008

Preglednica št. 14: Površina gozdov po lastniških kategorijah v GGE Bele Vode

Vir: Gozdnogospodarski načrt..., 2009

58 % površja Šaleške doline pokriva gozd. V GGE Velenje prevladujejo mešani
gozdovi iglavcev in listavcev ter gozdovi bukve in smreke, medtem ko v GGE Bele Vode
prevladujejo iglasti gozdovi. Glede na to, da je bilo pred petdesetimi leti v Šaleški dolini le
46,5% površin poraslih z gozdom, lahko ugotovimo, da se čedalje več površin zarašča
(Gozdnogospodarski načrt..., 2008; Goznogospodrski načrt..., 2009).

3

Glej poglavje Odpadki
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Preglednica št. 15: Tipi drevesne sestave gozdov GGE Velenje

Vir: Gozdnogospodarski načrt..., 2008

Preglednica št. 16: Tipi drevesne sestave gozdov GGE Bele Vode

Vir: Gozdnogospodarski načrt..., 2009

5.4.1 Pritiski
Raziskave so pokazale, da je propadanja gozdov skupna rezultanta antropogenih in
klimatskih vplivov ter bolezni s škodljivci. Abiotski in biotski dejavniki pogosto delujejo
skupaj in sinergijsko (Plut, 1998). K prvim štejemo predvsem onesnaževanje, k drugim pa
sušna leta, žledolome, vetrolome, namnožitev podlubnikov...
Pri naravnih dejavnikih je potrebno izpostaviti poleg naravnih ujm predvsem
podlubnike, kjer je najpogostejši smrekov lubadar, ki živi pod lubjem in v samem lesu smrek
in zaradi katerega je znašal povprečni posek v letih od 1994 do 2003 10 % celotnega poseka.
Smreka je tudi ena izmed najbolj ogroženih drevesnih vrst v Šaleški dolini
(Gozdnogospodarski načrt..., 2008; Goznogospodrski načrt..., 2009).
Podatki o poškodovanosti slovenskih gozdov se zbirajo z vzorčno metodo na mreži 4 x
4 km. Poškodovanost je izražena v t.i. osutosti drevja, ki je delež odpadlih listov ali iglic v
primerjavi z drevesom iste drevesne vrste, starosti ali socialnega položaja. Za Slovenijo velja,
da je povprečna osutost iglavcev večja od povprečne osutosti listavcev (Plut, 1998).
Med antropogenimi dejavniki je glavni onesnaževalec gozdnih sestojev v Šaleški
dolini Termoelektrarna Šotanj. Izstopajo emisije SO2, ki vplivajo na stabilnost gozdov tako,
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da se spremenijo lastnosti gozdnih tal, drevje fiziološko slabi in s tem posledično vpliva na
zmanjševanje prirastka lesa ter na nastajanje vrzeli, zaradi poseka poškodovanih dreves
(Gozdnogospodarski načrt..., 2008; Goznogospodrski načrt..., 2009).
Do t.i. propadanja gozdov je prišlo v Šaleški dolini sredi osemdestih let, kar sovpada z
največjimi izmerjenimi koncentracijami onesnažil iz največjega točkovnega vira,
Termoelekrarne Šoštanj. Ko govorimo o propadanju gozdov, govorimo o njegovi vitalnosti
oziroma o zmanjšanju sposobnosti gozdnega ekosistema za opravljanje vseh svojih funkcij,
tako ekoloških, proizvodnih kot tudi socialnih. Po pogovoru z gospodom Ogrizkom iz
Gozdarskega inštituta za Slovenijo sem izvedel, da je največji problem, kako ločiti naravno
odmiranje, druge poškodbe in bolezni od antropogenega onesnaževanja. Zaradi tega je bil
edini način dolgotrajno opazovanje gozdnega ekositema. Poleg tega pa proces propadanja
gozdnega ekosistema ni omejen le na bližino virov, pač pa ima globalen značaj, zdravstveno
stanje gozdov pa je odvisno tudi od gozdarjev-gojiteljev z redno in sanitarno sečnjo najbolj
poškodovanih dreves (Poročilo o..., 2009)
Do danes še vedno ni bilo natančno ugotovljeno ali velja stres, ki nastane zaradi
onesnaževanja, (t.i.antropogeni stres), za sprožilni dejavnik propadanja gozdov ali je le tisti,
zaradi katerega postane drevo občutljivejše na druge stresne dejavnike (Al Sayegh Petkovšek
et al., 2009).

5.4.2 Stanje
Od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja raziskovalni inštitut ERICo iz Velenja
spremlja fiziološko stanje izbranih smrek z meritvami antioksidantov, pigmentov in
celokupnega žvepla v iglicah. Na ta način skušajo ugotoviti kakšen je sinergistični vpliv
različnih onesnažil v kombinaciji z naravnimi dejavniki oziroma kakšni so učinki
onesnaženega zraka na gozdni ekosistem. Zaradi vidnih poškodb gozdnih sestojev Šaleške
doline je na osnovi ekološkega snacijskega programa TEŠ, prišlo do izgradnje popolnega
razžvepljevanja dimnih plinov bloka IV (1995) in bloka V (2000). Spremljanje učinkovitosti
teh ukrepov je pokazalo, da je povprečna vsebnost žvepla v iglicah na desetih lokacijah
imisijskega območja TEŠ, za obdobje od 1991 - 2008, padala premosorazmerno z
zmanjšanjem emisij SO2 iz Termoelektrarne Šoštanj (Al Sayegh Petkovšek et al., 2009).
Pred izgradnjo čistilne naprave na bloku IV so bile iglice v IV. kakovostnem razredu,
med leti 1995 in 2000 v III., in po izgradnji čistilne naprave na bloku V leta 2000 v II.
kakovostnem razredu. To pomeni, da je bila vsebnost žvepla še vedno nekoliko nad naravno
vsebnostjo, a so rezultati zmanjšanega onesnaževanja že opazni (Šterbenk, Ževart, 2006).
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Grafikon št. 14: Povprečna vsebnost žvepla v tekočem letniku iglic smreke na
vplivnem območju TEŠ v obdobju 1991 – 2008 (mg/g)

Vir: Poročilo o..., 2009

S puščicama je označena izgradnja čistilne naprave na bloku 4 (1995) in na bloku 5 (2000).
Celokupna vsebnost žvepla v iglicah je prikaz izpostavljenosti gozdnih ekosistemov
imisijam žveplovega dioksida in odraz fiziološkega odziva na njih. Na podlagi vsebnosti
žvepla v iglicah tekočega letnika lahko razvrstimo smreke v štiri kakovostne razrede:
• I. razred (pod 0,97mg/g) – naravna kolčina žvepla
• II. razred (0,97-1,24 mg/g) nekoliko povečna naravna vsebnost, brez
pričakovanih poškodb
• III. razred (1,23-1,58 mg/g) poškodbe so pogostejše
• IV. razred (nad 1,58 mg/g) izrazite poškodbe
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Grafikon št. 15: Vsebnost celokupnega žvepla v tekočem letniku iglic v mg/g suhe teže
na območju Graške Gore in Velikega Vrha

Leta 1991 smo smreke na območju Graške Gore in Velikega Vrha uvrščali v tretjii
oziroma četrti kakovostni razred. Po izgradnji čistilne naprave na petem bloku je vsebnost
žvepla padla pod 1mg/g in smreke smo takrat uvrščali v prvi kakovostni razred. Leta 2008 so
se smreke na bomočju Graške Gore in Velikega Vrha uvrščale v drugi kakovostni razred in
imsijske koncentracije žveplovega diokdida danes ne predstavljajo pomembnega pritiska na
stabilnost gozdov Šaleške doline (Al Sayegh Petkovšek et al., 2009).
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Grafikon št. 16: Povprečna vsebnost klorofila A+B v tekočem letniku iglic smreke na
vplivnem območju TEŠ v obdobju 1991 – 2008 (mg/g)

Vir: Poročilo o..., 2009

Zmanjšanje emisij SO2 je vplivalo na povečano vitalnost smrek, saj je vsota klorofilov
a + b po letu 1995 praviloma nad mejno vrednostjo 1,5 mg/g. V posameznih letih je bila vsota
klorofilov manjša, vendar se domneva, da je to posledica predvsem naravnih dejavnikov. V
letih 1992, 1993 in 2003 je bila izjemna suša, pozimi 1995/96 in 1996/97 pa sta gozdove
prizadela snegolom in žledolom (Al Sayegh Petkovšek et al., 2009).
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6 ODZIVI
6.1 ZRAK
Glavni dokument, ki je podlaga za reševanje problematike onesnaženosti zraka v
Šaleški dolini je Ekološki sanacijski program Termoelktrarne Šoštanja in je nastal leta 1987
na pobudo prebivalcev Šakleške doline, ki so protestirali zaradi intenzivnega onesnaževanja
TEŠ-a in zaradi drugih okoljskih problemov. Sestavljen je bil iz štirih glavnih sklopov:
ekološki informacijski sistem, rekonstrukcija elektrofiltrov, rekonstrukcija odpepeljevanja in
transporta pepela ter žlindre in čiščenje dimnih plinov. Poglavitni cilj zadnjega je bilo
predvsem zmanjšati emisije žveplovega dioksida in dušikovih oksidov (Šaleška in ..., 2006).
Leto kasneje (1988) je občina Velenje sprejela odlok o varstvu zraka na območju
občine Velenje. 1991 leta je bil izdelan Kataster onesnaževanja zraka, občina pa je leta 1992
sprejela sanacijski program na področju varstva zraka v občini Velenje (Kvaliteta okolja v...,
2002).
V okviru glavnega sanacijskega programa Šaleške doline se je do danes razvil
ekološki informacijski sistem, ki ga tvori osem stalnih imisijskih merilnih mest in ena
mobilna postaja. Stalni monitoring se izvaja tudi na vseh dimnih blokih TEŠ-a. Prvi tehnični
sanacijski ukrep je bil zagon aditivnega razžveplevanja dimnih plinov v vseh elektrarniških
kotlih. Fino zmleti kalcijev karbonat so vpihavali v kotle in ta je reagiral z žveplovim
dioksidom, vsebnost žvepla v dimnih plinih pa se je zmanjšala za 30 do 40 %. S pomočjo
uvedbe zaprtega sistema transportne vode za pepel (ZKV) 1983 leta, se je pričela transportna
voda iz odlagališča pepela na ugrezninskem območju vračati v ponovno uporabo. Pred tem je
tekla nesposredno v Velenjsko jezero in Pako. Z zagonom čistilnih naprav za razžveplevanje
dimnih plinov na bloku IV in V so se emisije žveplovih dioksidov bistveno zmanjašale tudi v
slovenskem prostoru (Šaleška in ..., 2006 ).

6.2 VODE
Osnovni dokument, ki pokriva sanacijo voda v Šaleški dolini je sanacijski program
Vode občine Velenje, ki ga je leta 1994 sprejela občina. Do danes je bila izpolnjena večina
zastavljenih ciljev, v veliki meri tudi zaradi vključevanja in sodelovanja največjih porabnikov
in onesnaževalev vode: TEŠ, Premogovnik Velenje, (takratna) Industrija usnja Vrhnika ,
Gorenje in druge,... Izboljšanje kakovosti reke Pake in Šaleških jezer pripisujemo predvsem
učinkovitemu gospodarjenju s komunalnimi vodami, največji pomen pa nosijo naslednji
ukrepi:
• izgradnja zaprtega krogotoka transportnih voda šoštanjske elektrarne
• zmanjšanje pritiskov na vode s strani Gorenja in premogovnika Velenje
• izgradnja in posodibtev kanaloizacijskega omrežja v Šaleški dolini
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• dograditev Centralne čistilne naprave za komunalne vode z biološkim
čiščenjem (TEŠ, 2010).

Predvsem Gorenje je bistveno zmanjšalo porabo vode, izboljšali pa so tudi učinke
čiščenja.

Grafikon št. 17: Poraba vode v Gorenju v m3/leto

Vir: Šterbenk, 2009

Izrazit padec porabe vode v Gorenju se pripisuje uvedbi nanotehnologije v
predpripravo pločevine za barvanje in uvedba nekaterih modernih postopkov, ki so bistveno
zmanjšali porabo kemikalij in potrebe vode za osnovni postopke in izpiranje (Šterbenk, 2009).
Izboljšanje kakovosti vodnih površin pripisujemo tudi zaprtju Šoštanjske usnjarne, ki
so jo zaprli v devetdesetih in je bila takrat z odpadnimi vodami eden izmed glavnih virov
onesnaževanja voda v Šaleški dolini. Večina izboljšav se je zgodila na področju
kanalizacijskega sistema S širitvijo in posodabljanjem le tega, se je večala tudi koncentracija
odpadnih voda na Centralni čistilni napravi Šaleške doline, z njenim dokončanjem pa je bil
dosežen eden izmed pomembnejših ciljev sancijskega programa.

6.3 PRST
Temeljni cilj Sancijskega programa tal je ohranjanje habitata tal, zakonska osnova le
tega pa je Zakon o varstvu okolja (Uradni listi RS, št.: 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00,
82/01, 67/02). Sanacijski program je izdelan v skladu s smernicami sodobnega pristopa k
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varstvu okolja kot so: celovitost okoljskih akcij, preventiva, varnostni ukrepi, sodelovanje
med odgovornimi stranmi, odgovornost povzročitelja do obremenitve okolja in javni dostop
do informacij. Operativni cilji programa so zmanjševanje obremenjevanja tal, odpravljanje
poškodb in ponovna vzpostavitev regeneracijskih sposobnosti tal (www.opvo.mop.gov.si,
2010).
Sanacijski program je bil sprejet leta 2003 z vidika negativnih učinkov degradacije tal
pa je bilo poleg zmanjšanja emsij iz TEŠ, ki so glavni vir onesnaževanja s plinskimi, tekočimi
in trdimi emisijami tega pokrajinotvornega elementa, veliko storjenega tudi na področju
sanacije in rekultivacije ugrezninskega območja, saj se prostor v Šaleški dolini, v skladu z
možnostmi, ki jih narekuje specifičnost terena, namenja novi rabi.

6.4 VEGETACIJA
Največjo vlogo pri zmanjševanju negativnih vplivov na naravno vegetacijo Šaleške
doline, izstopa gozdni ekosistem, imata gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote
Velenje in gozdnogospodarski načrt GGE Bele Vode, Zavoda za gozdove Slovenije,
predvsem z načrtovanjem upravljanja z gozdovi, kot je določitev maksimalnega poseka,
gojitvena dela itd... Pomembna osnova za izboljšanje negativnih vplivov na gozdni ekosistem
Šaleške doline je tudi ekološka sanacija TEŠ, predvsem z zmanjšanjem emisiij dušikovih
oksidov.
Del ekološke sancije TEŠ, naj bi bil tudi velikopotezni načrt izgradnje bloka VI, ki naj
bi še dodatno zmanjšala emsije onesnažil, predvsem emisij dušikovih oksidov na račun zaprtja
blokov 1-3.
Pri zmanjševanju negativnih vplivov na gozdno vegetacijo ima tudi primerno
vzdrževanje, širitev in posodabljanje toplovodnega sistema, saj se na ta način manjša delež
individualnih kurišč. Ne nazadnje sta tu še prostorski plan MO Velenje in prostorski plan
občine Šoštanj. Slednji je še v fazi sprejetja oba pa omogočata razvoj obeh urbanizranih
naselij ob upoštevanju proizvodnih, ekoloških in socialnih funkcij gozdov Šaleške doline.
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7 ODPADKI

V Šaleški dolini ločimo dve vrsti odpadkov. Med industrijske uvrščamo predvsem
odlaganje elktrofiltrskega pepela in sadre iz Termoelektrarne Šoštanj. Eden izmed prvih
korakov k sonaravnem gospodarjenju s komunalnimi odpadki je bila uvedba sistema ločenega
zbiranja odpadkov. Nekdanja občina Velenje, pred letom 1994, ko sta iz nje izstopili novi
občini Šoštanj in Šmartno ob Paki, je bila ena prvih, ki je uvedla t.i. ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov. Danes so v redni odvoz poleg gospodinjstev vključeni tudi ostali
objekti sekundarnega, terciarnega in kvartarnega sektorja.
V Šaleški dolini gre za izrazito dvojnost med gosteje naseljenima Velenjem in
Šoštanjem ter podeželjem, kar se odraža tudi v prsotroski razporeditvi nastajanja odpadkov.
Glavni in hkrati najbolj razpršeni vir odpadkov so gospodinjstva.

7.1 PRITISKI
Količina odpadkov, ki nastane v določeni občini je različna in je odvisna tudi od
življenjskega sloga prebivalcev in njihove okoljske zavesti. Po podatkih Agencije Republike
Slovenije za okolje v Sloveniji nastane okrog 430 kg komunalnih odpadkov na prebivalca
letno ali nekaj več kot kilogram na dan (ARSO, 2010).
Z gospodarsko rastjo se praviloma veča poraba naravnih virov in posledično
proizvede večja količina odpadkov. To je še posebej vidno v gospodinjstvih, kjer se v zadnjih
letih, zaradi razvoja potrošništva in izboljšane kupne moči prebivalstva, proizvede vedno
večje količine odpadkov. Tako se je količina zbranih komunalnih odpadkov v obdobju 20032007 iz zbranih 402 kg zvišala na 437 kg komunalnih odpadkov na prebivalca Slovenije. Leta
2008 je nastalo 922.829 ton odpadkov in količina na prebivalca se je zvišala na 452 kg. V
obdobju 2003-2008 se je količina zbranih komunalnih odpadkov v Sloveniji povečala za 17
%. V Občini Šoštanj in MO Velenje je v zadnjih letih opazen trend zmanjševanja nastajanja
odpadkov (ARSO, 2010).
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Grafikon št. 18:: Količine odpadkov v občini Šoštanj in MO Velenje zbrane z javnim
odvozom od leta 2002 do leta 2008

Vir: SURS; Uredil: Rok Dolinšek

Spodnja tabela prikazuje nastajanje odpadkov po občinah leta 2005. Povprečni
prebivalec MO Velenje in občine Šoštanj na leto proizvede med 251 - 350 kilogramov
odpadkov, kar je pod slovenskim povprečjem.
Karta št. 6: Nastajanje odpadkov v MO Velenje in občini Šoštanj leta 2005

Vir: ARSO
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Pri zgorevanju premogovega prahu v kotlih nastaja pepel, iz ostankov debelejših
delcev premoga, ki zgorevajo na dnu kotla, pa nastaja žlindra. Kasneje se večino obeh
stranskih produktov Termoelektrarne Šoštanj predela v produkt RDP, imenovan tudi
stabilizat, ki ga uporabljajo za sanacijo premogovniških ugreznin. Manjši delež pepela se
vgradi v jamo.
Količina stranskih produktov se v zadnjih letih povečuje, a je bila leta 2008 vseeno
manjša (1.030.936 kg) kot leta 2002 (1.111.070 kg), ko je bila zabeležena najvišja količina.v
vsej zgodovini Termoelektrarne Šoštanj. V letu 2008 sta bili v Termoelektrarni Šoštanj
zgrajeni dve plinski turbini s katerima naj bi se z uporabo plina, kot nadomestila za premog,
zmanjšale količine stranskih produkotv. Velik porast stranskih produktov beležimo od leta
1995 in leta 2000 dalje, kar sovpada z zagonom obeh razžveplevanlih naprav na blokih 4 in 5.
Iz procesa razžvepljevanja dimnih plinov je pričela nastajati stranski produkt sadra, njen delež
pa je v primerjavi s pepelom in žlindro relativno velik in znaša povprečno 40% vseh stranskih
produktov.

Grafikon št. 19: Količina pepela in sadre v TEŠ od leta 1990 do leta 2008 (t)

Vir: BilTEŠ 2008; Uredil Rok Dolinešk

7.2 STANJE
Po presoji o komunalnih odlagališčih Ministrstva za okolje in prostor, naj bi bilo
komunalno odlagališče v MO Velenje med najbolje urejenimi v Sloveniji. Poleg MO Velenje
zbira tudi odpadke občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Urejeno je zbiranje izcednih voda z
drenažo na dnu odlagališča. Te vode se zbirajo v zbirnem bazenu, od tam pa se odvajajo v
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kanalizacijo in na centralno čistilno napravo Šoštanj. Padavinske vode se zbirajo v prestreznih
kanalih in preko vmesnega bazena tečejo v Škalsko jezero (Poročilo o..., 2009).
Problem zračnih emisij so rešili tako, da odprte odpadke sproti prekrivajo z inertnimi
ter z zasajanjem brežin. Na ta način je tudi smrad minimalen. Metan, ki nastaja pri
razpadanju in gnitju organskih odpadkov zajemajo s posebnimi plinskimi sondami, ki preko
cevi vodijo do bakle, kjer se sežiga. Estetsko gledano obdaja odlagališče ozelenjeni nasip,
nameščen pa je tudi monitorning izcednih voda v obliki sedmih piezometričnih vrtin (Naprej
k naravi II, 2000; Kvaliteta okolja..., 2002). Edina slaba lastnost odlagališča bi bila lahko
njegova lokacija, saj se z vidika rabe prostora, v njegovi bližini nahaja Škalsko jezero, ki
predstavlja osrčje turistično-rekreacijskega centra. Po Šterbenku (Kvaliteta okolja v..., 2002)
bi bilo potrebno uredti severozahodni del odlagališča, saj se ga vidi z brega Škalskega jezera.
Šterbenk vidi rešitev v ozelenitvi in v postavitvi vetrovne ovire v obliki drevja, ki bi še
dodatno zmanjšala širjenje smradu.

Grafikon št. 20: Količine odpadkov odložene na odlagališču v Velenju v obdobju 2004 2008

Vir: Poročilo o..., 2009
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Grafikon št. 21: Količine nekaterih vrst odpadkov odloženih na odlagališču v Velenju
(2008)

Vir: Poročilo o..., 2009

V letu 2008 je bilo na odlagališče odpadkov odloženih skoraj 37.500 ton odpadkov,
kar je nekoliko manj kot v letih 2006 in 2007. Med posameznimi vrstami prevladujejo
komunalni odpadki, odpadna embalaža ter gradbeni odpadki in odpadki od rušenja objektov
(Poročilo o..., 2009).

7.2.1 Odlagališče produktov RDP
Poleg komunalnega odlagališča ležita severno od ugrezninskega območja pregrada
pepela in sadre med Družmirskim in Velenjskim jezerom ter odlagališče produktov
razžveplevanja dimnih plinov (RDP) ter sadre. Odlok o ureditvenem načrtu odlagališča
pepela, žlindre in produktov odžvepljevanja iz leta 1993, določa to pregrado pepela kot
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odlagališče za posebne odpadke in določa izgradnjo odlagališča za produkte RDP. Ministrstvo
za okolje in prostor je leta 1999 naredila inventarizacijo industrijskih odlagališč v Sloveniji, ki
loči (staro) odlagališče pepela in (novo) odlagališče pepela RDP iz leta 1995, upravljalec obeh
pa je TEŠ. Le-ta je nato formalno zaprla odlagališče pepela, žlindre in produktov RDP. To je
seveda lahko storila, saj v TEŠ namreč izhajajo iz definicije odpadkov kot jo določa Zakon o
varstvu okolja: ''da je odpadek vsaka snov,...,ki jo prozvajalec, lastnik ali imetnik ne more ali
ne želi uporabiti sam oziroma ga ne potrebuje'', in ker se pepel in ostali produkti, ki nastajajo
pri proizvodnji električne energije v TEŠ koristno uporabljajo za sanacijo ugreznin, ga ne
moremo definirati kot odpadek. V primeru, da pepela ne bi bilo, bi morali vsako leto pridobiti
skoraj milijon ton drugega materiala za sanacijo ugrezninskega območja, kar pa bi verjetno
odprlo nov ekološki problem. Manjši delež pepela porabijo tudi za zapolnjevanje rudniških
rovov Premogovnika Velenje. Dejansko ima tako TEŠ le eno odlagališče, in sicer
odlagališče RDP produktov, na katerega pa se danes še ne odlaga (Kvaliteta okolja v..., 2002).
Zaključek odlaganja na območju ugreznin je predviden leta 2020, ko naj bi začeli
uporabljati t.i. rezervno odlagališče produktov RDP. Na ta način se Termoelektrarna Šotanj ne
srečuje s problemom pomanjkanja prostora za odlaganje v prihodnosti, kot ga imajo na primer
druge termoelektrarne in podjetja z industrijskimi odlagališči v Sloveniji (Kvaliteta okolja v...,
2002).
Odlagališče produktov RDP je tesnjeno z glino, ima urejeno lovljenje izcednih in
meteornih voda, ki se odvajajo v usedalnike zaprtega krogotoka. Od tam jih po cevovodih
vračajo v TEŠ na ponovno uporabo. Po odloku iz leta 1993 se mora na območju ugreznin in
odlagališča produktov RDP izvajati stalni ekološki monitoring (EKO-MON). Izvaja ga inštitut
za ekološke raziskave iz Velenja ERICo, s pomočjo dveh piezometrov, ki se nahajata na
odlagališču. Z ekološkim monitoringom se spremlja vse pokrajinotvorne elemente. Največje
okoljske pritiske je predstavljajo prašenje na aktivnem delu področja sanacije ugreznin, ki pa
ga uspešno rešujejo s sprotnim zasipavanjem, rošenjem in zatravljanjem. S polmetrsko plastjo
zemlje so na nivo naravnega zaledja, zmanjšali tudi gama sevanje pepela (TEŠ, 2010;
Kvaliteta okolja v..., 2002).

7.2.2 Divja odlagališča
Kot vse slovenske občine, se tudi šoštanjska in velenjska srečujeta s problemom divjih
odlagališč. Poleg negativnega vizualnega izgleda, vplivajo tudi na kakovost podtalne in
površinske vode ter na prst. Veliko divjih odlagališč oddaja neprijetne vonjave, možna pa je
tudi nevarnost samovžiga.
V raziskavi iz leta 2000 oziroma 2001, je bilo evidentiranih 127 divjih odlagališč. V
občini Šotanj se je število divjih odlagališč v primerjavi z letom 1989 zmanjšalo, medtem ko
se je v MO Velenje povečalo. Kljub vsemu pa je povprečje v obeh občinah 0,75 odlagališča
na km2, kar je pod slovenskim povprečjem (2,9/km2) (Šalej, 1997).
Večinoma gre za odpadke industrijskega izvora, sledi gradbeni material in
gospodinjski ter kmetijski odpadki. Struktura in trend odpadkov na divjih odlagališčih je
podobna tistim na komunalnem odlagališču. Največja razlika je v občutnem upadu
gospodinjskih odpadkov. Vsa odkrita divja odlagališča naj bi ležala izven vodovarstvenega
območja, tako da večinoma kvarijo ''le'' fizično podobo pokrajine (Šalej, 1997).
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Ugotovljeno je bilo, da tri četrtine divjih odlagališč negativno vpliva na pejsažno
podobo pokrajine, v kateri se nahajajo. Dobrih 20% odlagališč se je nahajalo v neposredni
bližini vodnih virov in jih tako tudi ogrožalo. Več kot polovica vseh odlagališč se je nahajalo
v gozdu, sledila so grmišča. Skoraj 70% odlagališč je bilo očem skrito, najpomembnejši
lokacijski dejavnik pa je bila bližina infrastrukutrne mreže (Šalej, 1997).

7.3 ODZIVI
Količina odpadkov bo v Šaleški dolini postopno naraščala, zato službe, ki se ukvarjajo
z ravnanjem le-teh sproti vzpostavljajo mehanizme za smotrnejšo ravnanje z njimi. Glavni
cilj dejavnosti povezanih s problematiko ravnanja z odpadki je osveščanje družbe in
soočanje le-te s tem problemom ter hkrati čim manjše obremenjevanje okolja.

Z uvedbo ločenega zbiranja odpadkov, z akcijami zbiranja kosovnih in nevarnih
odpadkov enkrat na leto ter z možnostjo brezplačne oddaje v zbirnem centru na
komunalnem odlagališču, je problem odpadkov v Šaleški dolini na pravi poti. Več
pozornosti bi morali posvetiti še bolj natančnemu ločevanju odapdkov, saj se pogosto
dogaja, da se v zabojnike odlaga zelo različne odpadke, pravega organa za nadzor pa ni.
Glavno vlogo pri vsem tem bosta imeli MO Velenje in občina Šoštanj, komunalno podjetje,
gospodarstvo z največjimi podjetji in ne nazadnje lokalno prebivalstvo.

Glavna občinska dokumenta, ki urejata področje ravnanja z odpadki sta Sanacijski
program za tla v MO Velenje in Lokalna agenda 21 za MO Velenje. Glavni cilji prvega so
ugotoviti stopnjo onesnaženosti tal, preprečiti njihovo nadaljnje onesnaževanje in sanirati
čim več divjih odlagališč, medtem ko Lokalna agenda 21 (LA 21) pokriva okoljevarstveno
problematiko celostno, saj predstavlja Program sonaravnega in trajnostnega razvoja.
Združuje pregled obstoječega stanja pokrajinskih virov (sestavin) treh temeljnih področij
sonaravnega in trajnostnega razvoja lokalne skupnosti (občine): okoljskega (pokrajinsko–
ekološkega),
gospodarskega
(ekonomskega)
in
socialnega
(družbenega)
(http://www.velenje.si/, 2010). Vsi sanacijski programi za posmezne pokrajinotvorne
elemente so združeni v LA 21.

Z vidika problematike ravnanja odpadkov v Šaleški dolini je najpomembnejši Program
ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v Šaleški dolini. Izdelan je bil za MO
Velenje, občino Šoštanj ter občino Šmartno ob Paki. Program predstavlja strokovno podlago
za vzpostavitev sistema ravnanja s komunalnimi odpadki in vsebuje programske usmeritve,
ki pomenijo podporo odločitvam pri sprejemanju lokalne zakonodaje, naložbam v
infrastrukturo za ravnanje z odpadki in za komuniciranje z javnostjo.
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8 SINTEZNO VREDNOTENJE POKRAJINSKIH UČINKOV
ONESNAŽEVANJA
8.1 VREDNOTENJE PRITISKOV GONILNIH SIL NA
POKRAJINOTVORNE ELEMENTE ŠALEŠKE DOLINE LETA 1990 IN
2008
Šaleška dolina je zaradi hitre povojne industrializacije in urbanizacije plačala visok
nesonaravni davek in ga plačuje še danes Pridobivanje premoga kot neobnovljivega vira ob
obremenjevanju vseh ključnih pokrajintvornih elementov s strani ostalih gospodarskih
dejavnosti in poselitve, jo je uvrstilo med pokrajinskoekološko najbolj degradirane slovenske
regije. Med gonilnimi silami izstopa energetika v povezavi s premogovništvom,
Termoelektrarna Šoštanj v povezavi z Rudnikom Lignita Velenje.

Preglednica št. 17: Vrednotenje pritiskov gonilnih sil na pokrajinotvorne elemente
Šaleške doline leta 1990

GONILNE SILE

ZRAK

VODA

PRST

VEGETACIJA

ODPADKI

ENERGETIKA

+++

+++

++

+++

++

PREMOGOVNIŠTVO

++

++

+++

+

+

INDUSTRIJA

++

++

++

+

+

KMETIJSTVO

++

++

++

+

+

POSELITEV/GOSPODINJSTVA

++

++

++

+

++

Legenda (+ manjši pritski; ++ zmerni prtiski; +++ zelo veliki pritiski)
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Preglednica št. 18 : Vrednotenje aktualnih pritiskov gonilnih sil na pokrajinotvorne
elemente Šaleške doline leta (2008)

GONILNE SILE4

ZRAK

VODA

PRST

VEGETACIJA

ODPADKI

ENERGETIKA

++

+

++

++

+

PREMOGOVNIŠTVO

+

+

++

+

+

INDUSTRIJA

+

+

+

+

+

KMETIJSTVO

+

++

+

+

+

POSELITEV/GOSPODINJSTVA

+

++

++

+

++

Legenda (+ majhen vpliv; ++ zmeren vpliv; +++ velik vpliv)

Iz zgornjih dveh preglednic je razvidno, da sta bila v zadnjih dveh desetletjih
prejšnjega stoletja največja onesnaževalca zraka Šaleške doline energetika in premogovništvo,
saj sta prispevala največ emisij dimnih plinov, zato je bil njun vpliva na posamezne sestavine
okolja Šaleške doline največji. Stanje je enako tudi danes, le da so okoljski pritiski
neprimerljivo manjši. Emisija SO2 iz Termoelektrarne Šoštanj je leta 1983 znašala 124.000
ton, kar je tudi največja zabeležena emisijska vrednost v celotni zgodovini Termoelektrarne
Šoštanj. 1990 leta je znašala emisija SO2 93.000 ton, kar je takrat pomenilo 2.324 kilogramov
na prebivalca Šaleške doline, medtem ko je povprečna evropska emisijska vrednost znašala 57
kilogramov na prebivalca. Slovensko povprečje je bilo skoraj dvakrat večje (101 kg), kar jo je
uvrščalo na peto mesto v Evropi. Do leta 1991 je delovala v Šoštanju tudi šoštanjska usnjarna,
ki je imela lastno kotlovnico s katero je dodatno onesnaževala zrak. Zaradi takrat slabo
razvitega daljinskega ogrevanja je v Šaleški dolini delovalo kar nekaj individulanih kurišč in
manjših kotlovnic.
Količina emisij dušikovih oksidov iz Termoelektrarne Šoštanj je znašala 13.000 ton
1990 leta oziroma 310 kilogramov na prebivalca Šaleške doline. Slovensko povprečje je bilo
29 kilogramov na prebivalca in je bilo pod evropskim povrečjem (37kg). Na prebivalca
Šaleške doline je odpadlo takrat skoraj 95.000 ton ogljikovega dioksida, slovensko povprečje
je bilo 6.800 kilogramov in je bilo pod evropskim (9.216 kilogramov).
Izgradnja razževepljevalnih naprav, zagon plinskih turbin, stečaj šoštanjske usnjarne,
posodobitev daljinskega ogrevanja (zmanjšanje individualnih kurišč in kotlovnic), je
pripomoglo k temu, da je znašala emisija SO2 leta 2008 iz TEŠ 4.592 ton, kar je dvajsetkrat
manj kot v primerjavi z referenčnim letom 1990. Količina emisij dušikovih oksidov se je
skoraj prepolovila, medtem, ko se je količina ogljikovega monoksida povečala, a je v zadnjih
letih približno na enakem nivoju. Vrednost izpuščenega toplogrednega ogljikovega dioksida
se je povečala iz 3,7 milijona ton na 4,8 milijona ton leta 2008.

4

Pojav turizma kot novonastale gonilne sile
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Industrija Šaleške doline je bila že od nekdaj okoljsko usmerjena, kar potrjujeo številni
certifikati, zato bistvenih pritiskov na stanje zraka danes ne beležimo in je zato vpliv na okolje
Šaleške doline majhen.
Kmetijstvo onesnažuje zrak preko izpušnih plinov, predvsem v obliki dušikovih
oksidov, kot posledica notranjega izgorevanja pri uporabi kmetijske mehanizacije. Tako kot
narašča število osebnih vozil, narašča tudi število kmetijske mehanizacije.
Največje pritiske kmetijska dejavnost povzroča pri vodah Šaleške doline. Divja
odlagališča, uporaba fitofarmacevtskih sredstev in gnojenje so tisti dejavniki, ki v kmetijstvu
danes predstavljajo glavne pritiske na vode Šaleške doline. Po mojem mnenju sta problem
divjih odlagališč, nenadzorovana uporaba gnojil in kemijskih sredstev ter ilegalni izpusti
odpadnih voda mimo kanalizacijskega sistema glavna področja, katerim bo potrebno nameniti
v prihodnosti več pozornosti.
Tako kot se je v preteklosti največ pozornosti namenjalo gospodarstvu in poselitvi bo
potrebno v prihodnosti opazovati tudi druge, nove gonilne sile, kot sta turizem in promet, ki
prihajta v ospredje predvsem zaradi večjega gospodarskega razvoja družbe. Posledice prvega
se pojavljajo predvsem na območju šaleških jezer, medtem ko naraščanje števila vozil in
posledično prometa že postajata glavna okoljska problema Šaleške doline. Promet in njegovi
okoljski pritiski v Šaleški dolini še niso bili deležni posebne analize, zato postaja rešitev tega
problema eden izmed ključnih ciljev okoljske politike Savinjsko-Šaleške regije (SAŠA
regije).
Do onesnženosti tal prihaja zaradi njenega obremenjevanja z emisijami in imisijami
TEŠ-a, večinoma posredno preko padavin. Raziskave so pokazale, da tla v Šaleški dolini,
glede na predpisane imisijske vrednosti v splošnem niso onesnažena s težkimi kovinami.
Podatki , kažejo na zmanjšano proizvodno sposobnost tal, predvsem zaradi zakisanosti.
Največji pritiski prihajajo s strani premogovništva (montanogeno ugrezanje) in energetike
(preko emisij in imisij). Moč pritiskov obeh dejavnosti na stanje tal ostaja enaka kot leta 1990.
Pritiski so zmerni.
Največji onesnževalec naravne vegetacije oziroma gozda v Šaleški dolini je
Termoelektrarna Šoštanj, predvsem z izpusti žveplovega dioksida, ki zmanjšujejo njegovo
rastno moč ter sposobnosti gozdnega ekosistema za opravljanje vseh svojih funkcij. S
postopnim zmanjšanjem količin dimnih plinov iz Termoelektrarne Šoštanj se je kakovost
šaleških gozdov občutno izboljšala in danes je vpliv energetskih dejavnosti bistveno manjši
kot pred leti, a še vedno predstavlja glavno gonilno silo Šaleške doline. Pritiske s strani
energetike na vegetacijo Šaleške doline sem v devetdesetih letih ocenil kot zelo velike. Zaradi
občutnih sprememb na področju emisij in imisijskih koncentracij, sem aktualne pritiske
označil ko zmerne.
Pri področju nastajanja odpadkov je potrebno izpostaviti poselitev oziroma
gospodinjstva, kot glavno gonilno silo. Gre za najštevilčnejši in najbolj razpršen vir
nastajanja odpadkov. Pomembna vira nastajanja odpadkov sta tudi industrija in storitvene
dejavnost, kar dokazuje tudi vsakoletno naraščanje števila podjetij v Šaleški dolini, kjer
izstopa predvsem MO Velenje. Kljub temu, da so bile občine Šaleške doline prve v Sloveniji,
ki so uvedle sistem ločenega zbiranja odapdkov, se razmere na področju ravnanja z odpadki v
gospodinjstvih, predvsem zaradi slabše okoljske osveščenosti prebivalstva ter slabega
nadzora, ne izboljšujejo. Pretekle in aktualne pritiske poselitve nastajanje odpadkov sem
označil kot zmerne.
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8.2 VREDNOTENJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI POSAMEZNIH
POKRAJINOTVORNIH ELEMENTOV ŠALEŠKE DOLINE LETA 1990 IN
AKTUALNO STANJE LETA 2008

Preglednica št.19: Ocena stopnje onesnaženosti pokrajinotvornih elementov Šaleške
doline leta 1990 in aktualno stanje (2008)

ZRAK
VODA
PRST
VEGETACIJA
ODPADKI

1990
5
5
4
5
4

2008
2
3
2
1
3

Legenda:
1
2
3
4
5

zelo nizka stopnja onesnaženosti
nizka stopnja onesnaženosti
zmerna stopnja onesnaženosti
visoka stopnja onesnaženosti
kritična stopnja onesnaženosti

Oceno onesnaženosti zraka sem podal na podlagi števila dni s preseženo dnevno
mejno imisijsko vrednostjo (125 mg/g) SO2 v Šaleški dolini. V devetdesetih je število
presegalo 100 dni letno, v zadnjih letih pa dnevna mejna imisijska vrednost SO2 ni bila
presežena na nobeni od merilnih postaj EIS TEŠ-a. Zato sem uvrstil stanje zraka Šaleške
doline v devetdesetih v peti, najslabši kakovostni razred, ko je bila stopnja onesnaženosti
kritična. Takrat je bila nekajkrat presežena celo kritična dnevna imisijska vrednost (250
mg/g) SO2. Na podlagi imisijskih koncentracij aktualnih srednjih letnih koncentracij
žveplovega dioksida na merilnih mestih EIS TEŠ, bi lahko ocenil stanje zraka z najnižjo
stopnjo onesnaženosti, a zaradi še vedno nadpovprečno visokih emisij TEŠ, tega nisem storil.
Aktualno stanje zraka sem tako ocenil kot zmerno onesnaženo. Na prebivalca Šaleške doline
je namreč leta 2008 še vedno odpadlo 110 kg SO2, kar znaša skoraj enkrat več od evropskega
povprečja in je nekoliko nad slovenskim povprečjem. Kljub vsemu je ta vrednost vseeno
znatno nižja kot leta 1990, ko je na enega prebivalca Šaleške doline odpadlo kar 2.324
kilogramov žveplovega dioksida.
Pri vrednotenju stopnje onesnaženosti zraka v Šaleški dolini sem uporabil število dni s
preseženo 24 urno koncentracijo (125 mg/g) SO2 . Stanje zraka sem rangiral v pet kakovstnih
razredov, in sicer:
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Preglednica št. 20: Kriteriji za oceno stopnje onesnaženosti zraka v Šaleški dolini na
podlagi števila dni s preseženo 24 urno koncentracijo (125 mg/g) SO2
5

kritična stopnja onesnaženosti

4

visoka stopnja onesnaženosti

3

zmerna stopnja onesnaženosti

2

nizka stopnja onesnaženosti

1

zelo nizka stopnja
onesnaženosti

več kot 100 dni letno s preseženo 24 urno koncentracijo
(125 mg/g) SO2
75-100 dni letno s preseženo 24 urno koncentracijo
(125 mg/g) SO2
50-74 dni letno s preseženo 24 urno koncentracijo
(125 mg/g) SO2
25-49 dni letno s preseženo 24 urno koncentracijo
(125 mg/g) SO2
manj kot 25 dni letno s preseženo 24 urno koncentracijo
(125 mg/g) SO2

Na podlagi zahtev Vodne direktive (Directive 2000/60/ES) se pri ocenjevanju stanja
površinskih voda ocenjuje kemijsko stanje, ki je lahko dobro ali slabo, in ekološko stanje, ki
se ocenjuje s petimi stopnjami od zelo slabega do zelo dobrega. Kriteriji jezera razvrščajo v 5
trofičnih kategorij5 na osnovni povprečne letne vsebnosti celotnega fosforja, povprečne letne
vsebnosti dušika, povprečne letne in minimalne globine prosojnosti ter povprečne letne in
maksimalne vsebnosti klorofila-a.
Ker smo v devetdestih Pako uvrščali v četrti kakovostni razred in ker je bilo Velenjsko
jezero po takratnih kriterijih za oceno trofičnosti6 uvrščeno med evtrofna jezera, torej med
jezera najslabše kakovosti, sem ocenil stopnjo onesnaženosti voda Šaleške doline z oceno 5,
kot kritično onesnaženo. Aktualno stanje površinskih voda Šaleške doline sem ocenil kot
zmerno onesnaženo. Paka se danes na nobenem odseku ne uvršča več v četrti kakovostni
razred. Njeno stanje se je do danes izboljšalo povprečno za en kakovostni razred na vseh
odsekih, razen v povirnem delu, ki se je za pol kakovstnega razreda poslabašalo. Ta odsek
danes uvršajo v 1.-2- kakovostni razred. Ekološko stanje Pake je bilo na dveh merilnih mestih
(Skorno, Šmartno ob Paki) ocenjeno kot zmerno, ekološko stanje povirnega dela je bilo
dobro. Kemijsko stanje Pake je bilo ocenjeno kot dobro. Na osnovi povprečne vsebnosti
fosforja in dušika bi lahko Velenjsko jezero uvrstil med hiperevtrofna, a sem ga zaradi
povprečne vsebnosti klorofila, ki kaže na produktivnost, ki je značilna za malo do zmerno
obremnjena jezera s hranili, uvrstil med mezotrofna. Tudi Družmirsko in Škalsko jezero se
uvrščata med mezotrofna jezera oziroma v hiperevtrofna, če se upoštevata le vsebnost fosforja
in dušika. Vsebnost sulfatov v Velenjskem jezeru skoraj štirikrat presega mejno vrednost za
kemijsko stanje, kar ga uvršča v slabo kemijsko stanje. Aktualno stanje voda Šaleške doline
ocenjujem kot zmerno onesnaženo.

5

U-oligotrofno, oligotrofno, mezotrofno, evtrofno in hiperevtrofno
Stopnja trofičnosti jezer se je takrat ocenjevalo s petimi stopnjami: oligotrofna, rahlo mezotrofno, mezotrofno,
rahlo evtrofno in evtrofno

6
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Preglednica št. 21: Kriteriji za oceno stopnje onesnaženosti voda Šaleške doline
5

kritična stopnja onesnaženosti

4
3
2

visoka stopnja onesnaženosti
zmerna stopnja onesnaženosti
nizka stopnja onesnaženosti

1

zelo nizka stopnja onesnaženosti

hiperevtrofna jezera, reke v 4. kakovostnem
razredu, kemijsko stanje slabo, ekološko zelo slabo
evtrofno jezero, ekološko stanje rek slabo
mezotrofno j., ekološko stanje rek zmerno
oligotrofno j., ekološko stanje rek dobro
u-oligotrofno j., ekološko stanje rek zelo dobro,
kemijsko stanje dobro

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
(Ur.l. RS 68/96) določa mejne, opozorilne in kritične vrednosti za posamezne nevarne snovi.
Za kadmij (Cd), svinec (Pb), cink (Zn), arzen (As) in živo srebro (Hg) veljajo po tej uredbi
naslednje vrednosti:
Preglednica št. 22: Mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti za posamezne
kovine

Mejna vrednost
(mg/kg suhih tal)
Cd
Pb
Zn
Hg
As

1
85
200
0,8
20

Opozorilna
vrednost (mg/kg
suhih tal)
2
100
300
2
30

Kritična vrednost
(mg/kg suhih tal)
12
530
720
10
55

(Vir: Ur.l. RS 68/96)

Pri ocenjevanju stopnje onesnaženosti tal sem uporabil pet različnih stopenj. Zato sem
omenjenim trem vrednostim dodal še dve, in sicer, tisto z imisijsko koncentracijo nevarnih
snovi pod mejno vrednostjo in tisto, ko koncentracija nevarnih snovi močno presega kritično
vrednost. Ko koncentracija nevarnih snovi v tleh močno presega kritično vrednost, govorimo
takrat, ko je kritična vrednost presežena za 20%.
Preglednica št.23: Kriteriji za oceno stopnje onesnaženosti tal

Pod mejno
Mejna
vrednostjo
vrednost
(mg/kg suhih (mg/kg suhih
tal)
tal)
Cd
Pb
Zn
Hg
As

pod 1
pod 85
pod 200
pod 0,8
pod 20

1
85
200
0,8
20

Opozorilna
vrednost
(mg/kg suhih
tal)

Kritična
vrednost
(mg/kg suhih
tal)

Močno nad kritično
vrednostjo ( + 20%)
(mg/kg suhih tal)

2
100
300
2
30

12
530
720
10
55

nad 14,4
nad 636
nad 864
nad 12
nad 66
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Na podlagi monitoringa onesnaženosti zgornje plasti tal v Sloveniji v 90. letih Centra
za pedologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete in Inštituta za ekološke raziskave
Velenje, je bilo ugotovljeno, da je bila ponekod v Šaleški dolini presežena mejna vrednost
svinca, pri kadmiju je bila presežena opozorilna vrednost in pri arzenu kritčna vrednost (Plut,
2002).
Tla Šaleške doline v devetdesetih letih sem ovrednotil kot visoko onesnažena. Takrat
je Inštitut Jožefa Štefana Ljubljana opravil v sodelovanju z Inštitutom za ekološke raziskave
ERICo iz Velenja, analizo vsebnosti težkih kovin v tleh Belih vod in okolice v povezavi z
geološko podlago. Ugotovljeno je bilo, da je imisijska koncentracija svinca večinoma
presegala mejno vrednost ter na eni lokaciji celo kritično vrednost. Vsebnost cinka je bila pod
mejno vrednostjo, medtem ko je imisijska koncentracija arzena presegala opozorilno vrednost
(Kotnik, 1997).
Na podlagi raziskave Vrbič Kugoničeve (2009) je bilo ugotovljeno, da je bila imisijska
vrednost kadmija v zgornjem sloju tal presežena pri tretjini vzorcev. Na eni lokaciji je bila
presežena tudi opozorilna imisijska vrednost. Danes je vsebnost svinca v Šaleški dolini
večinoma pod predpisanimi mejnimi imisijskimi vrednostmi, le v 6% je bila presežena
opozorilna imisijska vrednost. Vsebnosti cinka nikjer niso presegle mejne imisijske vrednosti
(Vrbič Kugonič, 2009).
Glede na izmerjene vsebnosti težkih kovin je potrebno izpostaviti lokacijo Veliki Vrh,
kjer je bila za arzen prekoračena kritična imisijska vrednost, opozorilna za cink in mejna
vrednost za živo srebro. Kritična imisijska koncentracija arzena je bila presežena tudi v
Skornem (Poročilo o stanju..., 2009).
Aktualno stanje stopnje onesnaženosti prsti ocenjujem s stopnjo nizke onesnaženosti,
saj je potrebno poudariti, da sta lokaciji Veliki Vrh in Skorno lokaciji, ki sta emisijsko najbolj
izpostavljeni in predstavljata hribovito zaledje Šaleške doline v neposredni bližini
Termoelektrarne Šoštanj.

Stanje vegetacije Šaleške doline sem vrednotil na podlagi povprečne vsebnosti žvepla
v iglicah smreke tekočega letnika. Po tej metodi se smreke razvršča v štiri kakovostne razrede
(Poročilo o stanju..., 2009):
• I. razred (pod 0,97mg/g) – naravna količina žvepla, brez pričakovanih poškodb
• II. razred (0,97-1,24 mg/g) nekoliko povečna naravna vsebnost
• III. razred (1,23-1,58 mg/g) poškodbe so pogostejše
• IV. razred (nad 1,58 mg/g); največje vsebnosti žvepla
Ker sem pri vrednotenju stopnjo onesnaženosti okolja uporabil pet kakovostnih, na
podlagi vsebnosti žvepla v iglicah smreke pa se uporabljajo štirje, sem prvo in drugo stopnjo
(1 – zelo nizka stopnja onesnaženosti; 2 – nizka stopnja onesnaženosti), združil v prvi
kakovostni razred, kjer je koncentracija žvepla v tekočem letniku smrekovih iglic naravna.
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Leta 1992 se je smreka v Šaleški dolini uvrščala po vsebnosti žvepla v iglicah v
naslabši, četrti kakovostni razred, saj je vsebnost žvepla presegala vrednost 1,58mg/g, in sicer
je ta vrednost znašala 1,73mg/g. Stanje takratne vegetacije Šaleške doline sem ocenil kot
kritično onesnaženo(5). Ker se vsebnost žvepla v iglicah smreke zmanjšuje v soodvisnosti od
zmanjševanja emisij TEŠ-a, danes vegetacijo Šaleške doline uvrščamo v prvi kakovostni
razred. Koncentracija žvepla je leta 2006 prvič padla pod mejno vrednost za prvi kakovstni
razred (0,97mg/g) in je leta 2008 znašala 0,95mg/g. Ta pokrajinotvorni element lahko glede
na aktualno stanje uvrščam v skupino tistih, kjer je stopnja onesnažnosti zelo nizka (1).
Izboljšanje stanja okolja se beleži pri vseh pokrajinotvornih elementih. Največje pri
stanju voda in zraka. Sanacija okolja Šaleške dolina je bila uspešna, a še vedno ni zaključena.
Ključna problema ostajata področja odpadkov in zraka, ki kljub velikemu upadu emisijskih
količin dimnih plinov, še vedno predstavlja najbolj pereče okoljsko vprašanje, tudi z mega
projektom izgradnje bloka VI.

70

Dolinšek, R. Pokrajinski učinki onesnaževanja okolja v Šaleški dolini. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2010

Karta št. 7: Pokrajinski učinki onesnaževanja okolja v Šaleški dolini leta 1990 in aktualno stanje leta 2008

71

Dolinšek, R. Pokrajinski učinki onesnaževanja okolja v Šaleški dolini. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2010

9 ZAKLJUČEK
Na stopnjo in obseg onesnaževanja okolja Šaleške doline je bil odločilnega pomena
predvsem njen kotlinsko dolinski značaj ter nekatere meteorološke značilnosti, kjer bi
izpostavil prevladujočo zahodno zračno cirkulacijo in pojav temperaturne inverzije. Kako
pomembna je odprtost dolin in dobra prevetrenost pri stopnji in obsegu onesnažnosti okolja,
priča sledečea primerjava. Stopnja in obseg onesnaženosti savske doline je bila veliko večja
od onesnaženosti Šaleške doline, kljub temu, da je trboveljska elektrarna pokurila kar petkrat
manj premoga kot Termoelektrarna Šoštanj, saj je globoka savska dolina veliko bolj zaprta
kot Šaleška, kljub upoštevanju, da je vsebnost žvepla v velenjskem lignitu višja od
zasavskega premoga.
V zadnjih dvajsetih letih se je gospodarskemu razvoju pridružil tudi sanacijski
oziroma okoljevarstveni razvoj Šaleške doline v obliki snacijskih programov za vse ključne
pokrajintvorne elemente. Z udejanjanjem ukrepov sanacijskih programov, je okoljevarstveni
razvoj Šaleške doline na pravi poti k trajnostnem razvoju.
S pomočjo sanacijskih ukrepov, predvsem največjega termoenergetskega objekta
Slovenije, Termoelektrarne Šoštanj, se je onesnaževanje zraka močno zmanjšalo. Največji
napredek beležimo pri emisijah žveplovega dioksida. Problem v prihodnosti bodo
predstavljale imisijske in emsijske koncentracije dušikovih oksidov, katerega glavni vir
postaja promet, ki se bo v prihodnosti le še povečeval. Z vidika toplogrednih plinov je
potrebno omeniti emisije ogljikovega dioksida, katerega glavni vir je šoštanjska elektrarna.
Kakovost voda v porečju reke Pake se je proti koncu prejšnjega stoletja pričela
izboljšati. Glavni onesnaževalec voda Šaleške doline je, poleg industrije in energetike, tudi
prebivalstvo, k še večjemu obsegu in intenziteti negativnih vplivov pa prispevajo vodnate
lastnosti reke. Paka je enostavno premalo vodnata, da bi lahko ''požrla'' vse odpadne vode.
Njen problem je tudi ta, da ima hudourniški značaj, kar pomeni, da vodostaj tekom leta
izredno niha. Kljub sanacijskim ukrepom pa Pako še vedno uvrščamo med bolj onesnažene
vodotoke v Sloveniji, čeprav so se absolutne vrednosti parametrov onesnaževanja že bistveno
izboljšale. Ključnega pomena pri sanaciji vodotokov Šaleške doline je bilo dokončanje
centralne čistilne naprave.
Šaleška jezera so nastala na pritokih Pake, zaradi montanogenega ugrezanja kot
posledica dolgoletnega odkopavanja premoga. Ker se le to nadaljuje, se bodo dokončno
izoblikovala, ko bodo prenehali z izkopavanjem lignita. V preteklosti je na kakovost Šaleških
jezer vplivala predvsem energetika. Danes predstavljajo šaleška jezera jedro turistično
rekreacijskih dejavnosti, zato bo potrebno pozornost nameniti tudi tem dejavnostim, ki
negativno vplivajo na njihovo stanje.
Stanje gozdov Šaleške doline je rezultat antropogenih in biotskih dejavnikov, ki skupaj
delujejo sinergijsko. Trenutno pokriva 58 % površja Šaleške doline in je v trendu naraščanja.
Z uvajanjem smreke, zaradi lesne potrebe, je človek porušil prvotni ekositem, saj uvrščamo
smreko med najbolj ogorožene in občutljive drevesne vrste v Sloveniji. Poškodovanost
gozdov je na prelomu tisočletja pričela upadati, kar pripisujem sanacijskim ukrepom
Termoelektrarne Šoštanj. Najbolj so poškodovani gozdni sestoji v bližini TEŠ-a in na višjem
zaledju Šaleške doline, predvsem zaradi pojava temperaturne inverzije ter prevladujočih
vetrov v kombinaciji z višino dimnikov Termoelektrarne Šoštanj.
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Šaleška dolina je bila ena izmed prvih v Sloveniji, ki je pričela z ločenim sistemom
zbiranja odpadkov. Po presoji Minstrstva za okolje in prostor, velja komunalno odlagališče za
eno najbolje urejenih v Sloveniji. Trenutno je v fazi zapiranja. Na področju odpadkov pa še
vedno največji problem predstavljajo divja odlagališča, ki so po enoti na kvadratni kilometer
sicer pod slovenskim povprečjem. Njihova ''dobra'' lastnost je, da se večinoma nahajajo
izven vodozbirnega območja, kar pa ne opravičuje njihovega obstoja.
Kljub velikim pritiskom na pokrajinotvorne elemente Šaleške doline v zadnjih
desetletjih prejšnjega stoletja, se v zadnjih desetih letih okoljske razmere, zaradi učinkovite
sanacijske politike, predvsem zaradi izjemno uspešne ekološke sancije našega največjega
termoenergetskega objekta v Sloveniji, izboljšujejo. Izboljšanje beležimo pri vseh
pokrajinotvornih elelmentih. Največji napredek je bil dosežen pri varstvu voda in zraka.
Odpravljanje posledic montanogenega ugrezanja se rešuje z rekultivacijo ugreznin in
prestrukturiranjem družbene funkcije degradiranega območja v turizem in rekreacijo.
Kotlinsko dolinski značaj Šaleške doline, njena slaba prevetrenost in pojav temperaturne
inverzije so tiste fizičnogeografske značilnosti, ki so odločilno vplivale na višjo stopnjo
onesnaženosti okolja.
Okoljevarstveni razvoj, ki se je v osemdesetih pridružil gospodarskemu, postaja
sonaravno naravnan. Glede na doseženo, lahko predvidevam, da bo primer okoljske sanacije
Šaleške doline postal vzor vsem ostalim degradiranim pokrajinam v Sloveniji in v tujini, ter
da ga bo mogoče tudi aplikativno uporabiti, seveda pod pogojem upoštevanja lokalnih razmer.
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10 SUMMARY
Basinal features of the Šalek Valley and some specific meteorological characteristics
have been decisive for the grade and dimension of the environmental pollution. The specific
local wind conditions with western wind drift and inversion phenomena are one of the most
important physical characteristics in relation to pollution.
The environmental improvement programme has joined the economical development
in the last twenty years. Succesful execution of various environmental improvement
programmes is leading the Šalek Valley towards the right path of the sustainable
development.
The improvement programme of the power plant Šoštanj is one of the most important
and succesful, as the air pollution has been reduced almost to its minimum. The biggest
improvement has been annotated in the SO2 emissions. In the future the emissions and
imissions of NOx will present bigger problems, as the traffic is known as the biggest source of
nitrogen oxide. As far as greenhouse gases are concerned, I should mention carbon dioxide
whose emissions are not reducing as it was expected.
One of the biggest polluter of water resources in the Šalek Valley is its population.
The fact that the river Paka, being the main river flow of the valley, has very poor and
torrential aqueous features, is also contributing to pollution of the river. Although the water
improvement programme with the introduction of wastewater treatment plant, is being
succesful and effective, Paka is still one of the most polluted watercourses in Slovenia.
During the long period of coal-mining, the bottom of the Šalek Valley has subsided and the
deepest parts were filled with water. The three Šalek lakes appeared. They were facing
different environmental problems in relation to Šoštanj Thermal Power Plant, being the
biggest polluter of all. The quality of the lakes has improved and they became an oppurtunity
for development of the whole area. On the basis of the three lakes the tourist recreation centre
has been built.
The state of forests is the result of anthropogenic an biotic factors who together
function synergically. The forests cover almost 60% of the whole surface of Šalek Valley and
is still rising. Forest damage started to subside on the brink of millenium due to succesful
development plans, specially the one concerning the Šoštanj Thermal Power Plant. The
biggest damages have been noticed on the trees located close to power plant and due to
constant meteorological phenomena of inversion in the higher areas of the Šalek Valley.
Despite great environmental pressures in the past, the condition of the Šalek Valley
environment has improved thanks to effective development programme for the Šoštanj
Thermal Power Plant. I can also confirm the hypothesis that we have recorded improvement
for all environmental components, such as air, water, vegetation, ground and production of
waste.
The hypothesis that physical features affect the grade and dimension of the pollution
has been proved. Basinal features of the valley, bad windy conditions and inversion are the
most important physical characteristics affecting grade and dimension of the pollution.
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Environmental development which has joined economical in the mid eighties is
becoming sustainable. According to the results achieved, I can assume that the environmental
improvement of the Šalek Valley could be applied to other degraded areas all around the
globe.
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