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Postavitev igrišča za vaje in moč (streetworkout orodje) in plezalnega balvana 
v Športnem parku Šmarje pri Jelšah 

 
Operacija: Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih 
Investitor: Občina Šmarje pri Jelšah 
Izvajalec: BSS proizvodno podjetje, d.o.o., Alpska cesta 43 H, 4248 Lesce 
  
Občine Kozje (vodilni partner), Rogatec in Šmarje pri Jelšah smo s projektom UREDITEV 
ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH uspele na 1. javnem pozivu za 
izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS 
Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019 (poziv LAS). Skrajšano ime projekta (akronim) 
je: “ŠPORT JE IN”.  
 
Občine želimo med prebivalci teh občin povečati zavedanje o pomenu aktivnega 
življenjskega sloga na zdravje ljudi. V ta namen smo zgradili in vzpostavili novo športno-
rekreacijsko infrastrukturo, in sicer tematsko učno pot na grad Drakenburg (Kozje), 
senzorični park v trgu Kozje, pumptrack oz. kolopark v naselju Šmarje pri Jelšah, ravnotežni 
park v Rogatcu, fitnes naprave v Športnem parku Kozje in nova igrišča z orodji za izvedbo vaj 
z lastno močjo v Kozjem, Šmarju pri Jelšah in Rogatcu. Vrednost izvedenega celotnega 
projekta v vseh občinah znaša 138.769,35 EUR z vključenim DDV (od tega znašajo predvidena 
nepovratna sredstva ESRR 94.116,74 EUR). Vrednost projekta v občini Šmarje pri Jelšah 
znaša 43.769,30 EUR, od tega naj bi prejeli 28.701,18 EUR sredstev ESSR (Evropski sklad za 
regionalni razvoj), 15.068,12 EUR pa je znašal lastni vložek občine Šmarje pri Jelšah. 
 
BSS proizvodno podjetje, d.o.o. je v začetku septembra 2018 na podlagi pridobljenega 
gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pričelo s postavitvijo orodja za vaje za moč in 
plezalnega balvana v športnem parku v Šmarju pri Jelšah.  
 
Na območju 150 m2 površine je poleg plezalnega balvana za otroke postavljeno tudi različno 
orodje za vaje in moč (dvojna bradlja, drog – osmerček, lestev s krogi, orodje za 
trebušnjake…). Orodje je namenjeno vadbi za odrasle in otroke od 10 leta starosti naprej, v 
spremstvu oz. pod nadzorom polnoletnih oseb pa bo uporaba dovoljena tudi mlajšim. 
 
Poleg postavitve orodja in plezalnega balvana, je urejeno še varnostno nasutje s pranim 
prodcem, postavljene so še štiri klopi ter informativna tabla. Dela so bila v skladu s pogodbo 
končana do 15. septembra. Naložba je stala 15.235 evrov. 
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Novo pridobitev smo uradno predali namenu v četrtek, 20. septembra 2018, na otvoritveni 
slovesnosti ob 17. uri. Na slovesnosti so bila hkrati predana namenu tudi v okviru istega 
projekta izgrajen kolopark oz. pumptrack kolesarski poligon ter tudi na novo urejeno 
postajališče za avtodome in parkirišče za osebna vozila (izgrajeno v okviru projekta »Kul 
experience«). 
 
V okviru projekta “ŠPORT JE IN” je bila v torek, 23. 09. 2018 ob 17. uri, na delavnici 
predstavljena uporaba igrišča z orodji za vaje za moč (streetworkout orodje). Delavnice, ki jo 
je vodil izkušeni vaditelj za ulično vadbo, se je udeležilo 34 udeležencev. Prisotni so v uri in 
pol spoznali možnosti uporabe orodij, pridobili odgovore na prenekatera vprašanja in skupaj 
z vaditeljem v nadaljevanju tudi izvedli primer treninga. 
 
 

 Damjan BOŠTJANČIČ, 

vodja oddelka za družbene dejavnosti 

 


