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GEOGRAFSKE ZASNOVE LOKALNE AGENDE OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Izvleček:
V diplomskem delu je predstavljeno stanje na področju okolja, prebivalstva in poselitve ter
gospodarstva v občini Šmarje pri Jelšah, s poudarkom na okolju. Uravnoteženost vseh treh
omenjenih razsežnosti celovitega razvoja pomeni trajnostno sonaravni razvoj občine. Takšen
razvoj je cilj lokalne agende, ki izhaja iz Agende 21, akcijskega načrta za uveljavljanje
trajnostno sonaravnega razvoja po celem svetu. Občina ima razmeroma dobro ohranjeno
okolje, saj pritiski nanj niso veliki. Najslabše je stanje na področju kakovosti voda v
vodotokih. Zaskrbljujoč je tudi slab odnos prebivalcev do odlaganja odpadkov. Ob glavni
prometni žili v smeri vzhod-zahod je problematično tudi onesnaženje zraka. Ugotovili smo,
da okolje najbolj obremenjujeta poselitev in promet. Industrija ni močno razvita, zato tudi
bistveno ne vpliva na okolje. Glavna gospodarska panoga je kmetijstvo, ki se pa tudi sooča z
različnimi problemi. Ostale gospodarske panoge so slabo razvite. V zadnjem času se krepi
malo gospodarstvo. Stopnja brezposelnosti je visoka, povprečne plače nizke, zato je socialno
stanje prebivalstva slabo. Na koncu naloge so predstavljeni predlogi za izboljšanje stanja na
vseh treh področjih. Predlagamo različne ukrepe za izboljšanje in ohranitev stanja okolja, v
splošnem pa večji poudarek na varovanju okolja. Potrebno je tudi pospešiti razvoj
gospodarstva (razvoj malega gospodarstva, dodatnih dejavnosti na kmetijah, turistična
promocija občine…). Vse to bi pripomoglo tudi k boljšemu socialnemu stanju prebivalstva.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, trajnostno sonaravni razvoj, lokalna agenda, občina
Šmarje pri Jelšah
GEOGRAPHICAL SCHEME OF LOCAL AGENDA FOR MUNICIPALITY ŠMARJE
PRI JELŠAH
Abstract: This paper deals with the environment, population and settlement, and economy in
the municipality Šmarje pri Jelšah. It mainly focuses on the environment. Sustainable
development of the municipality can be reached only through a balanced and comprehensive
development of all three mentioned areas. This is the goal of a local agenda, which is based
on Agenda 21, an action plan for achieving sustainable development around the globe. The
environment in the municipality is relatively good preserved. The worst situation was
established in the areas of water quality and waste disposal. A serious problem relates also to
air pollution along the main arterial road east-west. The environment is mostly affected by
settlement and traffic. Industry is poorly developed and therefore has no major influence on
the environment. Agriculture remains the main economy branch but has to face a number of
problems also. Other economy branches are poorly developed. Lately, small trade is
strengthening the role in economy. Due to a high unemployment rate and low average wages
is social situation in the municipality relatively bad. At the end this paper touches upon
proposals for the improvement of situations in all three areas. It proposes different measures
for improvement and preservation of the environment and better environmental protection in
general. In addition it also promotes economic development (development of small
enterprises, additional activities on farms, tourist promotion of the municipality etc.). All this
could help to create a better social situation in the municipality.
KEY WORDS: environmental protection, sustainable development, local agenda,
municipality Šmarje pri Jelšah
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1. UVOD
1.1. NAMENI, CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE
Sodobno pojmovanje človekovega napredka vključuje povečanje okoljske, socialne in
ekonomske blaginje. Tako trajnostno sonaravni razvoj pomeni ravnotežje vseh treh
razsežnosti (Plut, 2004, str. 22, 23). Udejanjanje njihovega uravnoteženega razvoja se najlažje
začne na lokalni ravni. V nalogi je predstavljena geografska zasnova lokalne agende za
občino Šmarje pri Jelšah, ki vključuje vse tri omenjene razsežnosti.
Naloga se torej ukvarja z okoljsko, pa tudi socialno in ekonomsko problematiko občine.
Glavni nameni naloge so:
- predstaviti trajnostno sonaravni razvoj, Agendo 21, ki je bila sprejeta na svetovni
konferenci o okolju in razvoju, ter iz nje izhajajočo lokalno agendo,
- iz razpoložljivih podatkov analizirati stanje okolja v občini,
- prikazati pritiske (prebivalstva in gospodarstva) na okolje,
- predstaviti problematiko na družbenogeografskih in ekonomskogeografkih področjih,
- predlagati ukrepe za reševanje problemov s področja okolja, družbe in gospodarstva.
Glavni cilj naloge je izdelava zasnove lokalne agende za občino Šmarje pri Jelšah. Predstavili
bomo stanje na področju okolja, pa tudi prebivalstva, poselitve ter gospodarstva. Temeljni cilj
naloge je zmanjšati probleme na teh področjih ali ohraniti obstoječe stanje. Pomemben cilj
naloge je torej predstaviti možne rešitve za okoljske, družbene in gospodarske probleme, s
poudarkom na okoljski problematiki. Izpostavljeni bodo cilji reševanja za posamezna
področja in potrebne aktivnosti za njihovo reševanje. Poskušali bomo uresničiti naslednje
cilje:
- z vidika lokalne agende predstaviti stanje okolja v občini ter se osredotočiti na bolj
problematične sestavine okolja,
- analizirati prebivalstvo in poselitev, pojasniti njun vpliv na okolje ter hkrati opredeliti
probleme na tem področju,
- predstaviti stanje v gospodarstvu, s poudarkom na kmetijstvu, opredeliti njegov vpliv
na okolje ter probleme,
- predlagati cilje, ki vodijo k izboljšanju stanja na vseh treh področjih ter ukrepe za
dosego teh ciljev,
- razdeliti občino na geografska območja in predlagati ukrepe za posamezno območje.
Delovna hipoteza se nanaša na dejstvo, da želimo zmanjšati okoljske (pa tudi socialne in
gospodarske) probleme v občini ter preprečiti nastanek novih. Predpostavke delovne hipoteze
so naslednje:
- občina še ne izvaja programa lokalne agende ali podobnega programa, zato bi zasnova
lokalne agende pomenila začetek k izboljševanju stanja na področju okolja, sociale in
gospodarstva,
- občina naj ne bi imela večjih problemov na področju okolja,
- najbolj ogrožena sestavina okolja naj bi bili vodotoki,
- pritiski na okolje in s tem njegova onesnaženost naj bi bili največji v osrednjem
podolju, še posebej pa v občinskem središču Šmarju,
- občina spada med gospodarsko manj razvite slovenske občine, zato naj bi se med
prebivalstvom pojavljali socialni problemi.
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1.2. PREDSTAVITEV OBČINE
Občina Šmarje pri Jelšah leži v vzhodnem delu Slovenije in je del Savinjske statistične regije.
Po Gamsovi regionalizaciji spada v Voglajnsko-Sotelsko Slovenijo, ki je del Subpanonske
Slovenije. Ilešič in regionalizacija v knjigi Slovenija, pokrajine in ljudje pa to regijo razdelita
na Srednjesotelsko (gričevje) in Voglajnsko-Zgornjesotelsko (gričevje), v katero spada naša
občina (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1998).
Slika 1: Lega občine Šmarje pri Jelšah v Sloveniji in Savinjski regiji

Vir: Statistični letopis 2002, 2003
Gre za valovito terciarno gričevnato pokrajino z vmesnimi dolinami in osrednjim podoljem.
Na severu je obdana s hrbtom Plešivca, Konjiške Gore, Boča in Donačke gore ter meji na
občini Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Na vzhodu se Šmarsko-Rogaško podolje
nadaljuje v občino Rogaška Slatina. Na jugu se dviguje Rudnica, kjer meji na občino
Podčetrtek. Na zahodu, kjer meji na občino Šentjur pri Celju, pa jo obdaja Voglajnsko
gričevje.
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Slika 2: Karta občine Šmarje pri Jelšah (merilo: 1: 94.000)

Vir: Pregledna karta občine Šmarje pri Jelšah, 1986
Ustanovljena je bila leta 1995, ko je bivša občina Šmarje pri Jelšah razpadla na šest manjših
občin (Kozje, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah).
Meri 108 km2 in po popisu leta 2002 šteje 9662 prebivalcev, ki živijo v 3029 gospodinjstvih.
Razdeljena je na 77 naselij, ki se združujejo v 10 krajevnih skupnosti. Občinsko središče
Šmarje pri Jelšah je leta 2002 štelo 1609 prebivalcev, kar pomeni 16,7% vseh občanov.
Naselje Šmarje ima pomembno upravno funkcijo za širše zaledje, saj je sedež upravne enote s
številnimi uradi in zavodi. Je občinsko izobraževalno središče z matično osnovno šolo, ki ima
šest podružnic. Leži v osrednjem, Šmarsko-Rogaškem podolju, kjer leži tudi edino naselje z
industrijsko dejavnostjo, Mestinje. V občini industrija ni razvita, saj ima le dva manjša
industrijska obrata. Med najpomembnejše gospodarske dejavnosti še vedno spada kmetijstvo,
s katerim se v primerjavi z ostalo Slovenjo ukvarja velik del prebivalcev, saj je delež kmetov
v delovno aktivni populaciji več kot dvakrat večji kot v celotni Sloveniji. Tako kot splošno v
Sloveniji je tudi v občini v ospredju živinoreja. Zaradi ugodnih naravnih pogojev za rast
vinske trte, pa je pomemben vir zaslužka tudi vinogradništvo. Na slabo razvitost občine v
primerjavi s Slovenijo kaže velik delež brezposelnih (občina 15%, Slovenija 10,1%) in nizke
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povprečne bruto plače (občina 235.327 SIT, Slovenija 271.678 SIT) (podatki so za april
2005). Delovnih mest v občini ni veliko, saj ni večjih industrijskih obratov. Ljudje se
zaposlujejo v upravnih dejavnostih in pri obrtnikih, več kot polovica pa jih dnevno migiria na
delo v druge občine.
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2. METODOLOGIJA
2.1. KONCEPT SONARAVNOSTI/TRAJNOSTI
V slovenski strokovni javnosti se pojem sustainable različno prevaja, zlasti kot sonaravni,
vzdržen, uravnoteženi, usklajen, trajnosten, trajen, trajnostno sonaravni itd. Med temi različni
prevodi se skrivajo različni pogledi na problematiko razvoja in varstva okolja (Plut, 2002a,
str. 15,16). Po Plutu (2002b) je treba angleški pojem sustainability pojmovati dvoplastno: kot
načelo trajnosti (trajnostnosti), ki ga lahko udejanjamo s sonaravno zasnovano dejavnostjo. Z
uporabo besede trajnostno želimo podčrtati cilj, težnjo trajnostnega ohranjanja okoljskega
kapitala in hkrati dolgoročno zasnovanega delovanja gospodarstva in celotne družbe. Z
besedo sonaravnost pa podčrtujemo način za ohranjanje okoljskega kapitala, torej naravi in
okolju trajno prilagojeno delovanje družbe. Pojem trajnostno je širši in večpomenski
(ekonomski, družbeni in okoljski pomen) kot pojem sonaravnost, ki se veže na udejanjanje
načel varstva okolja in narave, torej le na okoljsko trajnostnost (Plut, 2002b, str. 75).
Izraz sustainable development (SD) različni avtorji različno definirajo. Najbolj citirana, a
hkrati vsebinsko najbolj ohlapna definicija, je definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj
pri Združenih narodih (Brundtlandina komisija): »SD je oblika razvoja ali napredka, ki
zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja zmogljivosti prihodnjim generacijam za
zadovoljevanje njihovih potreb«. Tudi ta izraz slovenski avtorji različno prevajajo: okolje
ohranjajoč razvoj, trajnostni razvoj, zmerni razvoj, sonaravni razvoj, zdržni razvoj. Po Plutu
(2002b) je v najširšem, prevladujočem pomenu udejanjanja koncepta SD umestno uporabljati
pojem trajnostno sonaravni razvoj (TSR) (Plut, 2002b, str. 76-80).
Koncept TSR se praviloma razume večplastno kot uravnotežen razvoj z okoljsko, ekonomsko
in socialno-etično zasnovo (Plut, 2002b, str. 75). Glavni cilji TSR torej obsegajo:
- okoljsko (ekološko) polje – ohranjanje zalog naravnega kapitala,
- gospodarsko polje – ohranjanje gospodarske zmogljivosti,
- socialno polje – ohranjanje socialnega miru (Plut, 2002a, str. 24).
Slika 3: Model trajnostno sonaravnega razvoja.

GOSPODARSTVO

DRUŽBA

TRAJNOSTNI
RAZVOJ

OKOLJE

Vir: http://www.wiganmbc.gov.uk/pub/agenda21/susla21.htm, 2004
TSR je torej usmerjen v okoljsko, ekonomsko in socialno trajen napredek vseh prebivalcev v
okviru zmogljivosti okolja v širšem pomenu besede. Okoljsko trajnostnost in delovanje okolja
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ter narave se obravnava kot predpogoj za ekonomsko in socialno trajnostnost. Tako trajnostni
sonaravni gospodarski razvoj pomeni izboljšanje blaginje v okviru nosilnosti okolja.
Trajnostni sonaravni socialni razvoj pa se lahko definira kot izboljševanje socialne varnosti in
enakosti v okviru nosilnosti okolja (Plut, 2002b, str. 80).
Temeljne sestavine TSR so:
- kakovosten gospodarski razvoj,
- upoštevanje okoljskih stroškov proizvodnje in potrošnje pri določanju cene
proizvodov in storitev,
- minimizacija rabe zalog (neobnovljivih) naravnih virov,
- raba obnovljivih naravnih virov v okviru njihovih regeneracijskih sposobnosti,
- ohranjanje naravne rodovitnosti prsti,
- zmanjševanje oziroma ohranjanje polucijskih obremenitev pod asimilacijskimi
sposobnostmi ekosistemov,
- preprečevanje okoljskih pritiskov namesto zmanjševanja okoljskih posledic in načelo
najmanjšega možnega okoljskega tveganja (Plut, 1998, str. 239, 240).
2.2. METODOLOGIJA AGENDE 21 IN LOKALNE AGENDE
Agenda 21, ki je bila sprejeta na drugi konferenci OZN leta 1992 v Riu de Janieru, je koncept
TSR sprejela kot prihodnjo temeljno razvojno paradigmo upravljanja z okoljskimi viri (Plut,
1998, str. 243). Agenda 21 je načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko
trajnostnega razvoja. Gre za načrt za izvajanje sporazumov, ki so bili sprejeti na konferenci.
Razdeljena je na štiri dele. Prvi del se nanaša na družbene in gospodarske razsežnosti, drugi
na gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo ohranjanje, tretji na krepitev vloge
pomembnejših skupin, zadnji pa govori o sredstvih za izvedbo tega programa. Vsak del je
razdeljen na več poglavij. Poglavja vsebujejo različno število programskih polj, ki jih je
potrebno uresničiti. Vsako programsko polje pa vsebuje osnovni opis delovanja, cilje in
aktivnosti, ki bodo potrebne, da se cilji uresničijo. Nekateri cilji so natančno časovno
definirani, drugi so splošno določeni (Agenda 21, 1993).
28. poglavje Agende 21 govori o vlogi lokalnih oblasti pri uresničevanju koncepta TSR, saj se
je izkazalo, da se globalni razvojni cilji lahko uresničijo zgolj na podlagi mreže lokalnih
izboljšav. Lokalne oblasti naj bi pripravile agende 21 na lokalnem nivoju, torej lokalne
agende. Metodologija priprave lokalne agende je podobna, saj so tudi v njej opredeljeni cilji
in aktivnosti za dosego trajnosti.
Program lokalne agende je zelo kompleksen. V pripravo je vključenih veliko posameznikov,
obdela se vrsta tematik. Zato je pred začetkom potrebno postaviti metodologijo, ki pa je toliko
fleksibilna, da jo lahko med procesom spreminjamo in dopolnjujemo (Šterbenk, Pavšek,
2002a, str. 572, 576).
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Po Hewittu poteka priprava programa v naslednjih fazah:
Slika 4: Priprava programa po Hewittu.
1. Uskladitev filozofije
2. Opredelitev problemov in vzrokov

3. Oblikovanje ciljev

4. Razvrstitev problemov po prednosti

5. Določitev nalog

Opredelitev različnih
možnosti za ukrepanje

6. Izdelava programov za reševanje nalog

7. Oblikovanje načrta dejavnosti

8. Izvajanje ter nadzorovanje in spremljanje

9. Ovrednotenje in povratno učinkovanje

Vir: Hewitt, 1997b, str. 17
Na začetku mora zainteresirana skupina lokalne agende (Hewittt jo imenuje forum za okolje)
uskladiti filozofijo (1.), ki vključuje načela, ki jim je treba slediti ter vizijo prihodnosti lokalne
skupnosti v kateri so zastopani različni pogledi udeležencev.
Potem je potrebno opredeliti probleme (2.) s katerimi se bomo srečevali in ukvarjali. Gre za
zbiranje podatkov o določenih kazalcih različnih problemov in ocenjevanje teh kazalcev.
Probleme analiziramo subjektivno, torej proučimo, kaj lokalno prebivalstvo občuti kot
probleme in kje vidijo vzroke zanje. Z uporabo kontrolnega seznama in znanstvenim
proučevanjem pa poskušamo izvesti še čim bolj objektivno analizo problemov. Poleg tega je
potrebno oceniti tudi prihodnje probleme. Na osnovi tega se sprejmejo primerni kazalci in
standardi, saj moramo po opredelitvi problemov najprej izmeriti in evidentirati obstoječe
stanje. Probleme moramo presoditi v skladu s kazalci in tako ugotoviti obstoječe stanje. Ko
smo ugotovili, kje so problemi, moramo ugotoviti tudi njihove vzroke in učinke. Na koncu vse
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skupaj predstavimo javnosti.
Naslednja pomembna faza je oblikovanje ciljev (3.), kar naredi forum za okolje na podlagi
poznavanja problemov in vzrokov zanje. Gre za izjave o konkretnih smotrih, ki si jih skupnost
želi in prizadeva doseči. Lahko so znanstveni, družbeni ali kulturni ter dolgoročni in
kratkoročni. Ker cilji vplivajo na oblikovanje vseh kasnejših faz je najbolje, da jih sprejme
občinski svet.
Ker zaradi razpoložljivih proračunskih sredstev in drugih obveznosti vseh ciljev ne bo
mogoče takoj doseči, probleme razvrstimo po prednostnem vrstnem redu (4.). Ko je znan
prednosti vrstni red, naredimo seznam različnih možnosti za dejavnosti (5.), s katerimi bomo
dosegli zastavljene cilje. Dane možnosti nato analiziramo glede na vpliv na okolje, stroškovno
učinkovitost in socialni vpliv. Nato pa ob poznavanju proračunov, ciljev in danih možnosti
izberemo in sprejmemo naloge.
Naslednja naloga je, da iz analiziranih možnosti oblikujemo program dejavnosti (6.) za
izpolnitev vsake naloge. V program vključimo projekte ter ekonomske ukrepe, pravni okvir in
obveščanje. Ker se lahko določeni programi prekrivajo ali pa med njimi obstajajo vrzeli, je
potrebno programe medsebojno uskladiti. Nato še preverimo vpliv programov in ali so
programi skladni s filozofijo in cilji.
V naslednji fazi oblikujemo načrt dejavnosti (7.). Najprej upravna služba oblikuje osnutek
načrta dejavnosti, ki vsebuje sam proces in tudi njegove rezultate. Nato pripravimo javno
razpravo, da damo javnosti možnost za pripombe. Po morebitnih spremembah in dopolnitvah
osnutka sprejmemo načrt dejavnosti.
V 8. fazi izvajamo ter nadzorujemo in spremljamo izvajanje. Najprej določimo uradnike, ki
bodo odgovorni za izvajanje programov. Da bo dejavnost lažje izvajati, naj bo odgovornost za
ustrezni del proračunskih sredstev prenesena na uradnika odgovornega za program. Nato
uradniki izvajajo program. Izvajanje dejavnosti moramo spremljati, zato da preverimo stopnjo
doseženega uspeha in nepredvidene vplive na okolje. Če ugotovimo, da programi ne dosegajo
želenih ciljev, jih prilagodimo.
V zadnji fazi ovrednotimo in ugotovimo povratno učinkovanje (8.). Najprej presodimo uspeh
programov po kazalcih dejavnosti in vpliva. Spremljamo tudi kazalce stanja kakovosti
lokalnega okolja, ki smo jih uporabili pri opredeljevanju problemov in vzrokov zanje. Na ta
način pokažemo, ali so dejavnosti imele želeni učinek na okolje. Rezultate vračamo kot
povratno informacijo nazaj v proces zaradi prilagajanja načrta dejavnosti z namenom, da
delujemo učinkoviteje, da izpolnimo naloge ali delujemo tako, da se odpirajo nove naloge
(Hewitt, 1997b, str. 17-45).
Priprava programa po tem principu je le ena izmed možnih poti. Navedene aktivnosti potekajo
praviloma ena za drugo, vendar se je možno po vsakem koraku vrniti na katero izmed
prejšnjih tematik. Na izhodišče se vrnemo, ko dejavnost zaključimo, saj ponovno
ovrednotimo stanje. V praksi se metodologija pripravlja od primera do primera, kajti vsako
območje, ki ga obravnavamo ima svoje značilnosti in zahteva individualni pristop (Šterbenk,
Pavšek, 2002a, str. 576).
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2.3. FUNKCIJSKI REGIONALNOGEOGRAFSKI PRISTOP
V nalogi je bil uporabljen prilagojen in dopolnjen funkcijsko zasnovan regionalnogeografski
model. Ta model izhaja iz klasično zasnovanega regionalnogeografskega raziskovalnega
pristopa, ki poudarja nujnost sinteznega pristopa proučevanja regionalnih sestavin in povezav
pri antropogeno povzročenemu preoblikovanju regije, pokrajine. Zaradi tesnih zvez in
součinkovanja med naravnimi in družbenimi sestavinami okolja je v ospredju preučevanje
geografskega okolja kot enotnega, torej kot naravnega okolja z antropogenimi sestavinami.
Vključuje pa tudi fizičnogeografske, termodinamične, ekosistemske, socialno-ekološke in
pokrajinsko-ekološke vsebine in pristope, ki dodatno osvetljujejo pokrajinsko soodvisnost in
medsebojno učinkovanje v sistemi okolje – človek (Plut, 2004, str. 39).
Model uporabljen v nalogi torej ni tipičen regionalno geografski, saj se opira na koncept
trajnostno sonaravnega razvoja in delno sledi metodologiji Agende 21 oziroma iz nje
izhajajoče lokalne agende. Priporočena metodologija izvedbe lokalne agende obsega osem
faz. V nalogi ne bodo izvedene vse faze. Lokalno agendo namreč pripravlja velika skupina
ljudi, vključeni so lokalni prebivalci, izdelava je obsežna in dolgotrajna, kar pa pri izdelavni
diplomske naloge ni mogoče. V prvem delu naloge je opredeljeno stanje okolja v občini;
hkrati so navedeni okoljski problemi. V poglavju okoljski pritiski so opredeljeni vzroki za
okoljske probleme in problemi na področju družbe in gospodarstva. Drugi del naloge pa
opredeljuje cilje in ukrepe za dosego trajnostno sonaravnega razvoja, tako za področje okolja,
kot tudi družbe in gospodarstva. Vključene so torej vse tri ravni trajnosti: okolje, družba in
gospodarstvo.
Delo je temeljilo na zbiranju in analizi podatkov in pregledovanju literature. Za začetno
poglavje o Agendi 21 in lokalni agendi je bilo na voljo veliko literature. Ostali del naloge pa
je napisan na osnovi statističnih podatkov in podatkov pridobljenih na občini, saj je literature
o občini Šmarje pri Jelšah zelo malo. Statistični podatki (o prebivalstvu, naseljih, kmetijstvu)
so pridobljeni iz spletne strani Statističnega urada Republike Slovenje (Statistični letopisi,
Popis prebivalstva 2002, Popis kmetijstva 2000). Ostale podatke so posredovali na občini,
predvsem na oddelku za okolje in prostor, ter na Javnem komunalnem podjetju. Za potrebe
preverjanja podatkov in fotografiranja je bilo opravljeno tudi terensko delo. Glavna problema
sta bila dva: pomanjkanje podatkov o nekaterih vsebinah (predvsem o stanju okolja, saj je bilo
opravljenih zelo malo meritev) in dolgotrajno pridobivanje podatkov.

15

3. VSEBINSKA OZNAKA AGENDE 21
3.1. AGENDA 21
Hkrati z vse večjimi okoljskimi pritiski v zadnjih desetletjih 20. stoletja je rasla tudi zavest, da
so viri na zemlji omejeni in da je z njimi potrebno trajnostno gospodariti. Prvi pogovori o
trajnostnem razvoju so potekali leta 1972 v Stockholmu na prvi mednarodni konferenci o
človekovem okolju. Leta 1983 so pri Združenih narodih ustanovili Svetovno komisijo za
okolje in razvoj. Štiri leta pozneje je Brundtlandova komisija v poročilu z naslovom Our
Common Future opozorila, da moramo spremeniti naše načine dela in življenja, ali pa bo svet
zajel val človeškega trpljenja in ekološke škode.
Dvajset let po prvi konferenci o okolju in razvoju so Združeni narodi organizirali drugo, ki se
je odvijala v Riu de Janeiru. V okviru Srečanja na vrhu je bil sprejet svetovni akcijski
program ukrepov za uresničitev načel in sporazumov iz Ria. Načrt za uveljavljanje družbeno,
gospodarsko in okoljsko trajnostno sonaravnega razvoja v 21. stoletju, imenovan Agenda 21.
Na konferenci so se zbrali voditelji in ministri iz 179 vlad, kar je pomenilo, da se je zbralo
največje število svetovnih voditeljev v zgodovini. Srečanje državnikov je spremljal tudi
Svetovni forum nevladnih organizacij, kjer se je zbralo več kot 400 000 obiskovalcev.
V Riu je bilo sprejetih pet dokumentov. Poleg Agende 21 so sprejeli še dva mednarodna
sporazuma, in sicer Konvencijo o biološki raznovrstnosti, ki govori o ohranjanju raznolikosti
živih bitij in Okvirno konvencijo Združenih narodov o podnebnih spremembah, katere cilj je
stabilizirati toplogredne pline v atmosferi na stopnji, ki ne bo vplivala na klimatske
spremembe. Nastala je tudi Deklaracija o okolju in razvoju (v 27-ih točkah), ki določa pravice
in odgovornosti držav pri njihovem prizadevanju za razvoj in blagostanje ter načelna izjava o
gozdovih, ki podaja smernice za upravljanje varovanje in trajnostni razvoj v vseh vrstah
gozdov (Keating, 1995, str. 7,8). Deklaracije in njihovo udejanjanje ni zakonsko predpisano
za udeleženke (podpisnice), temveč bolj moralna obveza. Stroški udejanjanja Agende 21 se
ocenjujejo na 125 milijard dolarjev letno, kar je približno 0,7% BDP razvitih držav. Temeljna
načela sprejetih deklaracij so naslednja:
- sonaravni razvoj naj zagotovi človeku zdravo in produktivno življenje v harmoniji z
okoljem,
- države so suverene glede rabe lastnih naravnih virov, njihova odgovornost pa je taka
raba, ki ne povzroča okoljske škode drugim državam,
- pravica do razvoja velja enako za sedanje in prihodnje generacije,
- države imajo skupno, a različno odgovornost; razvite države naj prevzamejo
odgovornost, ki bo sorazmerna njihovim pritiskom na globalno okolje,
- države naj zmanjšajo nesonaravne vzorce proizvodnje in potrošnje ter izvajajo
primerno prebivalstveno politiko,
- večjo vlogo v nacionalnih okoljskih politikah naj se namenja uporabi ekonomskih
instrumentov,
- presoje vplivov na okolje naj se izdelajo za vse večje predvidene posege v okolje,
- mir, razvoj in zaščita okolja so medsebojno povezani in nedeljivi (Plut, 1998, str. 243).
Glavni produkt Srečanja na vrhu je torej Agenda 21, ki je v bistvu načrt za izvajanje
sporazumov, ki so bili sprejeti v Riu in katerega naj bi se države držale pri izvajanju
gospodarske in državne politike v 21. stoletju. Prebivalstvo, potrošnjo in tehnologijo
opredeljuje kot glavno gonilno silo sprememb v okolju. Navaja, kaj bi bilo potrebno ukreniti,
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da bi zmanjšali potratne in neučinkovite potrošniške vzorce v nekaterih delih sveta in hkrati
spodbujali hitrejši, a trajnosten razvoj v drugih delih. Agenda 21 ponuja rešitve za boj proti
degradaciji zraka, vode in prsti ter za varovanje gozdov in pestrosti rastlinskih in živalskih
vrst. Obravnava revščino in prekomerno potrošnjo, zdravstvo in izobraževanje ter mesta in
podeželje. Pravi, da je trajnosti razvoj način za odpravo revščine in uničevanja okolja.
(Keating, 1995, str. 8).
Agenda 21 sestoji iz štiridesetih poglavij, ki se združujejo v štiri področja. Prvo področje
govori o Družbenih in gospodarskih razsežnostih. Te razsežnosti obravnava predvsem z
vidika boja proti revščini, dinamike prebivalstva, varovanja zdravja in trajnostnega razvoja
naselij. Sestavljajo ga naslednja poglavja in programska polja:
- pospeševanje trajnostnega razvoja v državah v razvoju z mednarodnim sodelovanjem
in domačimi politikami (promoviranje trajnostnega razvoja skozi trgovino,
medsebojno podpiranje trgovine in okolja, zagotavljanje zadostnih sredstev državam v
razvoju, spodbujanje trajnostnih ekonomskih politik) -2. poglavje;
- premagovanje revščine (omogočiti revnim trajnostne načine preživljanja) -3. poglavje;
- spreminjanje vzorcev potrošnje (osredotočanje na netrajnostne vzorce proizvodnje in
potrošnje, razvoj državnih strategij za spodbujanje sprememb v netrajnostnih vzorcih
potrošnje) -4. poglavje;
- dinamika prebivalstva in trajnostni razvoj (razvijanje in širjenje znanja o povezavah
med demografskimi trendi in vzroki zanje ter trajnostnim razvojem, oblikovanje
skupnih okoljskih in razvojnih nacionalnih politik, ki upoštevajo demografske trende
in vzroke zanje, izvrševanje skupnih okoljskih in razvojnih programov, ki upoštevajo
demografske trende in vzroke zanje, na lokalni ravni) -5. poglavje;
- varovanje in izboljševanje zdravja ljudi (omogočiti osnovno zdravstveno nego,
posebno v ruralnih predelih, nadzor nad nalezljivimi boleznimi, zaščita ranljivih
skupin - otroci, mladina, ženske, domorodna ljudstva, spoprijeti se z izzivom zdravja v
mestih, zmanjšati bolezenska tveganja zaradi okoljskega onesnaževanja in nesreč) -6.
poglavje;
- spodbujanje sonaravnega razvoja naselij (zagotavljanje primernega bivanja za vse
prebivalce, izboljšanje upravljanja naselij, spodbujanje trajnostnega upravljanja z
zemljišči, spodbujanje integrirane preskrbe z okoljsko infrastrukturo – voda,
kanalizacija, odpadki, spodbujanje trajnostnih energetskih in prometnih sistemov v
naseljih) -7. poglavje;
- integracija okolja in razvoja v procese odločanja (integracija okolja in razvoja v
politike, načrte in upravljanje, določiti učinkovit pravni in upravljalni okvir,
učinkovita raba ekonomskih inštrumentov in drugih spodbud, osnovati sisteme za
integriran okoljski in ekonomski proračun). -8. poglavje.
Drugo področje Agende 21 govori o Gospodarjenju z naravnimi viri in njihovemu ohranjanju
za razvoj. Gre za okoljske teme od zaščite ozračja, ohranjanja gozdov, zaščite biološke
raznovrstnosti do ravnanj z odpadki. Sestavljajo ga naslednja poglavja in programska
področja:
- zaščita ozračja (odpraviti negotovosti: izboljšati znanstvene podlage za sprejemanje
odločitev, spodbujanje trajnostnega razvoja – energija, promet, industrija,
preprečevanje tanjšanja stratosferske ozonske plati, prekomejno onesnaževanje
ozračja) -9. poglavje;
- integriran pristop k planiranju in upravljanju z viri zemljišč – 10. poglavje;
- zmanjševanje krčenja gozdov (ohraniti gozdove in s tem vse vloge in funkcije gozda
in gozdnatih pokrajin, spodbujanje zaščite, trajnostnega upravljanja gozdov,

17

-

-

-

-

-

-

-

ozelenjevanje degradiranih območij z rehabilitacijo gozda, pogozdovanjem in drugimi
ukrepi, spodbujanje učinkovite rabe in ocene polne vrednosti dobrin in storitev, ki jih
opravlja gozd) – 11. poglavje;
upravljanje z ranljivimi ekosistemi: boj proti suši in širjenju puščav (okrepiti znanje,
informacije in kontrolne sisteme v regijah, ki jih pestita dezertifikacija in suša ter
vključiti tudi ekonomske in socialne aspekte teh ekosistemov, boj proti degradaciji
zemljišč z intenzivnim varovanjem prsti in pogozdovanjem, …) – 12. poglavje;
upravljanje z ranljivimi ekosistemi: trajnostni razvoj gorskih območij (širiti znanje o
ekologiji in trajnostnem razvoju v gorskih območjih, spodbujanje sodelovanja v okviru
porečij in možnosti alternativnega preživljanja) -13. poglavje;
pospeševanje trajnostnega razvoja kmetijstva in podeželja (kmetijske politike s
poudarkom na multifunkcijskem vidiku, prehranski varnosti in trajnostnem razvoju,
planiranje rabe zemljišč, zaščita in rehabilitacija zemljišča, integrirana kontrola
škodljivcev v kmetijstvu, spremembe virov energije na podeželju) -14. poglavje;
zaščita biotske raznovrstnosti -15. poglavje;
okoljsko neškodljivo upravljanje z biotehnologijo (večja razpoložljivost hrane, krmil
in obnovljivih surovin, izboljšanje zdravja ljudi, večji poudarek na varovanju okolja,
povečanje varnosti in razvoja mednarodnih mehanizmov sodelovanja, osnovati
mehanizme za razvoj in okoljsko neškodljive uporabe biotehnologije) -16. poglavje;
varovanje oceanov (okoljsko varovanje morja, trajnostna raba in ohranjanje morskih
živih bitij v morjih znotraj in zunaj teritorialnih voda, povečati moč mednarodnega in
medregionalnega sodelovanja, trajnostni razvoj na majhnih otokih) -17. poglavje;
zaščita virov sveže vode (integriran razvoj in upravljanje z vodnimi viri, presoje
vodnih virov, zaščita vodnih virov in njihove kakovosti, oskrba s pitno vodo, voda in
trajnostni urbani razvoj, voda za trajnostno proizvodnjo hrane in razvoj podeželja,
vpliv podnebnih razmer na vodne vire) -18. poglavje;
varnejša uporaba strupenih kemikalij (širjenje mednarodnih ugotovitev o kemičnih
tveganjih, uskladitev klasifikacij in označb kemikalij, izmenjava informacij o
strupenih kemikalijah in tveganjih, vzpostavitev programa za zmanjšanje tveganj,
preprečevanje nelegalne mednarodne trgovine z strupenimi in nevarnimi izdelki) -19.
poglavje;
okolju prilagojeno ravnanje z nevarnimi odpadki (minimizacija nevarnih odpadkov,
večja moč institucionalnih služb pri ravnanju z nevarnimi odpadki, mednarodno
sodelovanje pri upravljanju z nevarnimi odpadki, preprečevanje mednarodnega
prometa z nevarnimi odpadki) -20. poglavje;
okolju prilagojeno ravnanje z komunalnimi odpadki in odplakami (minimizacija
odpadkov, maksimizacija okolju prilagojene ponovne uporabe odpadkov, spodbujanje
okolju varne obdelave in odlaganja odpadkov) -21. poglavje;
okolju prilagojeno ravnanje z radioaktivnimi odpadki (spodbujanje varnega in okolju
prilagojenega upravljanja z radioaktivnimi odpadki) -22. poglavje.

Tema tretjega področja, ki se imenuje Krepitev vloge pomembnejših skupin, je sodelovanje
različnih družbenih skupin, ki so pomembne pri sprejemanju načel Agende 21. Sestavljajo ga
naslednja poglavja in programska področja:
- ženske ter trajnostni in pravičen razvoj -24. poglavje;
- otroci in mladi ter trajnostni razvoj -25. poglavje;
- prepoznavanje in krepitev vloge domorodnih ljudstev in njihovih skupnosti -26.
poglavje;
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami -27. poglavje;
- vloga lokalnih oblasti pri podpiranju Agende 21 -28. poglavje;
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krepitev vloge delavcev in njihovih sindikatov -29. poglavje;
krepitev vloge podjetništva in industrije -30. poglavje;
vloga znanstvenikov in tehnologov (izboljšati komunikacijo in sodelovanje med
znanstveniki, tehnologi, politiki in javnostjo, podpiranje kodeksa ravnanja in smernic
povezanih z znanostjo in tehnologijo) -31. poglavje;
krepitev vloge kmetov -32. poglavje.

Četrto področje z naslovom Sredstva za izvedbo govori o finančnih in organizacijskih
instrumentih za izvedbo Agende 21. Razdeljen je na naslednja poglavja:
- finančni viri in mehanizmi -33. poglavje;
- prenos okolju varne tehnologije -34. poglavje;
- znanost za trajnostni razvoj (krepitev znanosti za trajnostni razvoj, spodbujanje
znanstvenega razumevanja, izboljšanje dolgoročnih znanstvenih ugotovitev,
izboljšanje pogojev za razvoj znanosti) -35. poglavje;
- izobraževanje, usposabljanje in javna zavest (reorientacija izobraževanja o trajnostnem
razvoju, povečanje javne zavesti, podpiranje usposabljanja) -36. poglavje;
- nacionalni mehanizmi in mednarodno sodelovanje v usposabljanju za trajnostni razvoj
v državah v razvoju -37. poglavje;
- mednarodni sporazumi -38. poglavje;
- mednarodna zakonodaja – 39. poglavje;
- informacije za sprejemanje odločitev -40. poglavje.
Cilji Agende 21 sledijo ciljem trajnostnega razvoja. V grobem jih lahko razdelimo na tri
skupine:
1. ekonomski cilji (glavni ekonomski cilji so navedeni v poglavju 30, ki govori o krepitvi
vloge podjetništva in industrije, najdemo jih pa tudi v 2. poglavju, ki govori o
mednarodnem sodelovanju in 4. poglavju, ki govori o spreminjanju potrošniških
vzorcev);
2. socialni cilji (pomemben socialni cilj je odprava revščine o kateri piše v 3. poglavju;
najdemo jih pa tudi v 5., 6., 7. poglavju in v celotnem tretjem delu, ki govori o krepitvi
vloge družbenih skupin);
3. okoljski cilji (najdemo jih v skoraj vseh poglavjih Agende 21, nekateri so skriti v
drugih ciljih; celoten drugi del Agende pa je posvečen okolju in ciljem povezanim z
njim) (Agenda 21, 1993).
3.2. LOKALNA AGENDA 21
Po konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu je Agenda 21 postala model za
okoljske dejavnosti po vsem svetu. Agenda 21 ugotavlja, da imajo številni globalni problemi
onesnaženosti okolja in njihove rešitve svoje izvore na lokalni ravni. Zato je sodelovanje in
koordinacija lokalnih oblasti ključnega pomena za uresničevanje ciljev iz tega dokumenta
(Hewitt, 1997a, str. 12). Del 28. poglavja Agende 21, ki se nanaša na lokalne skupnosti, se
glasi: »Lokalne oblasti gradijo, upravljajo in vzdržujejo gospodarsko, družbeno in okoljsko
infrastrukturo, nadzorujejo načrtovanje, določajo lokalno okoljsko politiko, sprejemajo
predpise in pomagajo pri uresničevanju državne in regionalne okoljske politike. Ker je raven
lokalnega upravljanja ljudem najbližja, je bistvena njena vloga pri izobraževanju, dejavnem
vključevanju in odzivanju javnosti, da se uveljavlja trajnostni razvoj« (Agenda 21, 1993, str.
233).
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V 28. poglavju Agende 21 je vključen poziv vsem lokalnim skupnostim, naj pripravijo svoje
lastne Lokalne agende 21, v katerih naj splošne cilje Agende 21 preoblikujejo v konkretne
načrte in dejavnosti za svoje posebne in značilne lokalne razmere. To lahko stori le celotna
skupnost, ki v sestavljanje in izvajanje takega programa pritegne vse sektorje. Na mnogih
območjih bo lokalna oblast sama primeren organ za koordinacijo tega procesa. (Hewitt,
1997b, str. 10).
Lokalna agenda mora imeti naslednje značilnosti:
- povezovanje ekonomskih in političnih pritiskov z okoljskimi posledicami,
- povezovanje lokalnih problemov, odločitev in ureditev z globalnimi vplivi ,
- spodbujanje medsektorskega povezovanja pri razreševanju okoljsko-razvojnih
problemov,
- večje sodelovanje javnosti v procesih planiranja in sprejemanja projektov,
- ugotavljanje in odpravljanje lokalnih problemov (projekti s širšim okoljskim in
regionalnim ter časovnim okvirjem),
- specifična identifikacija z Agendo 21 (Lafferty, Eckerberg, 1998, str. 5,6).
Pojem lokalna agenda pomeni celovit razvojni program lokalne skupnosti tako na
gospodarskem kot socialnem in okoljskem področju. V bistvu gre za proces, saj je program
navadno pripravimo, načrtujemo, izvedemo in nato zaključimo. Lokalna agenda pa je proces v
katerem identificiramo probleme, zastavimo cilje, jih rangiramo po pomembnosti, izdelamo
programe, jih izvedemo in ponovno ovrednotimo ter se vrnemo na izhodišče ali katero izmed
vmesnih faz. To lahko ponazorimo z Demingovim krogom, ki ponazarja cikličnost procesa.
Po vsakem obratu smo na višjem nivoju oziroma bližje trajnostnem razvoju.
Slika 5: Lokalna agenda ponazorjena z Demingovim krogom
ukrepaj

ukrepaj
preveri

načrtuj
izvedi

Pot trajnega izboljšanja

Vir: Šterbenk, Pavšek, 2002a, str. 574

Vir: Šterbenk, Pavšek, 2002a, str. 574
Vpeljava lokalne agende prinese koristi občini, občanom in podjetjem. Koristi za občino so:
- ugotavljanje ključnih občinskih problemov na področju gospodarstva, sociale in
okolja,
- usmerjanje dela uprave in sredstev v smotrne projekte,
- hitrejše reševanje problemov,
- boljše sodelovanje z občani (javnost in transparentnost dela, večje zaupanje javnosti),
podjetji in institucijami,
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-

promocija občine,
pridobivanje dodatnih sredstev (država, EU).

Vrsto koristi imajo zaradi izvajanja lokalne agenda tudi občani:
- višja stopnja obveščenosti in osveščenosti,
- širši vpogled v delo lokalne skupnosti,
- možnost aktivnega sodelovanja in udejstvovanja pri posameznih projektih,
V pripravo programa moramo vključiti tudi podjetja, ki delujejo na območju občine. Njihove
koristi so naslednje:
- sodelovanje z javnostjo in lokalno skupnostjo,
- transparentnost njihovega dela,
- s saniranjem najbolj perečih problemov pridobiti zaupanje javnosti,
- promocija (Šterbenk, Pavšek, 2002a, str. 574-575).
V pripravo lokalne agenda moramo vključiti najpomembnejše predstavnike gonilnih sil
razvoja določenega območja. To dosežemo s tako imenovano zainteresirano skupino lokalne
agende, v katero se vključijo predstavniki javnosti, društev, podjetij, občinskih struktur ter
stroke. Skupina v sodelovanju z izvajalcem določa terminski plan, teme in vsebine, ki jih
bodo vključili v program (Šterbenk, Pavšek, 2002b, str. 105).
Lokalna agenda naj bi vsebovala:
- dejansko stanje okolja, gospodarstva in sociale,
- vplive posameznih okoljskih obremenitev na okolje in ljudi,
- ovrednotenje stanja okolja, posameznih naravnih dobrin in njihove ogroženosti,
- dolgoročne projekcije trendov in stanja okolja, gospodarstva in sociale,
- dosegljive cilje in načine njihovega uresničevanja,
- potrebna sredstva in njihove vire za dosego določenih ciljev,
- smernice za razvoj dejavnosti in javnih služb,
- analize pričakovanih stroškov in koristi (ERICO, 2005).
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4. ANALIZA STANJA OKOLJA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH Z VIDIKA
LOKALNE AGENDE
4.1. ZRAK
4.1.1. Samočistilne sposobnosti zraka
Na samočistilne sposobnosti zraka vplivajo naslednji fizičnogeografski dejavniki: veter,
megla, inverzija in reliefne značilnosti. Reliefno je območje občine precej razgibano.
Prevladuje nizek gričevnat svet oblih vrhov in ploščatih slemen ter položnejših pobočij z
vmesnimi povečini tesnimi dolinicami. Širše dolinsko območje predstavljata dolini
Šmarskega potoka in Mestinjščice, ki sta del Šmarsko-Rogaškega podolja. Pozimi se v
dolinah pojavlja inverzija, ki lahko traja tudi nekaj dni. Meteorološke postaje na območju
občine ni, zato so uporabljeni podatki za meteorološko postajo v Rogaški Slatini.
Graf 1: Pogostost vetra po smereh v %
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Vir: Klimatski podatki…., 1991
Najpogostejši so jugovzhodni, jugozahodni in severovzhodni vetrovi. Najmanjkrat piha
severni veter. Delež kalm je 36, 9%.
Tabela 1: Število dni z meglo in meglo z vidnim nebom
jan feb mar apr maj jun jul
avg
Mesec
7,0
5,1
2,9
2,1
2,1
1,8
2,2
6,7
Št. dni z
meglo
Vir: Klimatski podatki…, 1991

sep

okt

nov

dec

leto

12,2

12,8

8,2

7,7

70,9

Letno je na območju 70,9 meglenih dni. Največ megle je v jesenskih in zimskih mesecih.
Zaradi velike reliefne razčlenjenosti samočistilne sposobnosti zraka niso najboljše. Tudi delež
brezveterja je precej visok. Neugodni pogoji so tudi z vidika meglenih dni. Najslabše razmere
imajo dna dolin, kjer so ti kazalci najmanj ugodni. Samočistilne sposobnosti zraka so torej
boljše v gričevnatem delu občine. V Šmarsko-Rogaškem podolju in drugih dolinah pa je ta
sposobnost manjša. To ni ugodno, saj so ravno največji pritiski na zrak v dolinah, predvsem v
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Šmarsko-Rogaškem podolju, kjer leži največje naselje Šmarje pri Jelšah z veliko
individualnimi kurišči in naselje Mestinje z industrijskima obratoma. Skozi podolje poteka
tudi glavna prometna žila v občini.
4.1.2. Stanje
Meritve kakovosti zraka so bile na območju občine Šmarje pri Jelšah nazadnje opravljene
sredi 80-ih let, in sicer v obdobju od oktobra 1986 do septembra 1987. Takratni Zavod za
socialno medicino in higieno je meril onesnaženost zraka s SO2 in dimom, ki sta bila takrat na
celjskem območju najbolj izrazita onesnaževalca zraka. Najvišja izmerjena 24-urna
koncentracija SO2 v kurilni sezoni je bila 0,33 mg/m3, kar pomeni, da je presegla takratno
maksimalno dovoljeno koncentracijo 0,3 mg/m3. V nekurilni sezoni je bila najvišja izmerjena
24-urna koncentracija bistveno manjša, in sicer 0,03 mg/m3. Onesnaženost z dimom ni bila
tako problematična, saj izmerjene koncentracije niso bile nikoli višje od dovoljenih (0,15
mg/m3). Najvišja izmerjena 24-urna koncentracija je v kurilni sezoni znašala 0,06, v nekurilni
pa 0,03 mg/m3 (Domitrovič-Uranjek, 1988, str. 28, 29).
Ker kasnejših meritev ni bilo, lahko o današnjem stanju sklepamo na podlagi izvorov
onesnaževanja. Onesnaženost s SO2 se je zmanjšala zaradi uporabe drugih kurilnih sredstev in
prestrukturiranja kurilnih naprav. Pogosto uporabljeno kurilno sredstvo v individualnih
kuriščih v 80-ih je bil premog, ki vsebuje velike koncentracije žvepla. Danes pa večina teh
kurišč in tudi industrijskih obratov uporablja kurilno olje, les ali utekočinjen naftni plin, ki
vsebujejo bistveno manjše koncentracije žvepla. Glede na to, pa lahko sklepamo na večje
emisije toplogrednega CO2, ki se proizvaja pri izgorevanju fosilnih goriv.
Nekaj podatkov o uporabi različnih kurilnih sredstev lahko dobimo iz Energetske zasnove
občine Šmarje pri Jelšah, ki jo je leta 2002 izdelalo podjetje ISPO d.o.o. po naročilu občine.
Dva največja industrijska obrata v občini sta locirana v kraju Mestinje. Rogaška les kot
energetsko sredstvo uporablja les, Vital Mestinje, proizvodnja brezalkoholnih pijač d.d. pa
kurilno olje. Energent tretjega največjega porabnika energije Perutninska farma Ptuj, Hajnsko
pa je utekočinjeni naftni plin. Glede na sedanje načine kurjenja v občini so največje emisije
CO2, ki znašajo 13.227.646 kg/leto (Izdelava energetske zasnove občine Šmarje pri Jelšah,
2002). To pomeni 1369 kg CO2/prebivalca letno, kar je manj kot v svetu (5370 kg/prebivalca)
in Sloveniji (7100 kg/prebivalca, leta 1995) (Plut, 1998, str. 91, 94). Vendar tukaj ni
upoštevan CO2, ki nastaja v prometu, zato je ta številka večja in verjetno blizu slovenskemu
povprečju.
Tabela 2: Skupne emisije po sedanjem načinu kurjenja v občini v kg/leto
SO2
NOx
CxHy
CO
CO2
22.113
6.318
1.580
7.898
12.320.100
Kurilno olje
1.502
7.511
150.214
0
0
Les
1.536
322
46
20.687
478.109
Premog
0
330
41
413
429.437
Utekočinjeni
naftni plin
Skupaj
25.178
14.481
151.881
930.280 13.227.646
Vir: Izdelava energetske zasnove občine Šmarje pri Jelšah, 2002, str. 77

prah
790
10.515
276
0
11.581

Pomemben onesnaževalec zraka je poleg kurišč tudi promet. Skozi občino in naselje Šmarje
pri Jelšah poteka državna cesta, ki pomeni povezavo proti regionalnemu središču Celju in
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proti Hrvaški, pa tudi proti Posavju in Mariboru. Ta cesta je močno obremenjena tako z
osebnim kot s tovornim prometom. Največji problem predstavlja potek te ceste skozi središče
naselja Šmarje pri Jelšah. Vse gostejši promet vpliva na onesnaženost zraka z NOx in na
povečane emisije toplogrednega CO2, ki nastajata pri zgorevanju fosilnih goriv. Onesnaženje
je problematično zlasti na območjih ob cesti, zato je večji del naselja Šmarje temu
izpostavljen. Večje koncentracije NOx pa povzročajo tudi onesnaženje s strupenim prizemnim
ozonom.
Kakovost zraka v večjem delu občine ni problematična. V gričevnatem delu so dobre
samočistilne sposobnosti in manjši pritiski (manjše prometno obremenjevanje, razpršena
poselitev). Večja obremenjenost zraka pa je na območjih naselij Šmarje pri Jelšah in Mestinja
(manjše samočistilne sposobnosti, gosta poselitev in promet, industrija). Kljub temu pa je
potrebno vzpostaviti nadzor nad vsemi emisijami v zrak in jih v najbolj obremenjenih delih
zmanjšati. To pomeni zmanjšanje cestnega prometa skozi naselja (predvsem naselja Šmarje)
in prehod na bolj »čiste« vire energije. S tem bi se izboljšala kakovost zraka in tudi kakovost
življenja prebivalcev v občini.
4.2. HRUP
Promet je tudi najpomembnejši povzročitelj hrupa v občini. Poleg hrupa, ki izvira iz cestnega
prometa, povzročajo hrup tudi vlaki, zlasti tovorni. Zopet izstopa naselje Šmarje skozi
katerega peljeta cesta in železnica. Obe vodita tudi mimo stanovanjskih območij, zato je pri
nadaljnjem načrtovanju območij stanovanjske gradnje potrebno upoštevati tudi ta dejavnik.
Izrazitih in stalnih izvorov hrupa iz industrije v občini ni. Občasno moteči hrup povzročata
kovinarski obrat RYHDCON in žaga v podjetju Rogaška Les. Meritve hrupa še v občini niso
bile opravljene.
4.3. VODE
4.3.1. Pitna voda
V občini obstaja eno večje javno vodovodno omrežje in nekaj manjših (privatnih). Javni
vodovodni sistem, katerega upravljavec je OKP Javno podjetje za komunalne storitve d.o.o.
Rogaška Slatina, trenutno oskrbuje približno 90% prebivalstva.
S pitno vodo se občina oskrbuje iz vodnih virov v dolini Tinskega potoka, iz Dolge Gore,
Pijovcev in Bobovega. Za vse vodne vire so sprejeti odloki o zaščiti vodnih virov z
varstvenimi pasovi. V dolini Tinskega potoka, v bližini Loke pri Žusmu, so izvrtane tri vrtine
na katerih so zgrajena črpališča. Večina pitne vode za občino prihaja iz teh črpališč (črpališče
Loka). Od črpališč je zgrajen magistralni vodovod po dolini Tinskega potoka do Sodne vasi in
nato po dolini Mestinjščice do Smehovega klanca, kjer se en krak odcepi proti Rogaški Slatini
in en krak proti Šmarju pri Jelšah. Južni, zahodni in osrednji del občine se napaja iz sistema
Loka. Manjša zajetja pa so na Dolgi Gori, v Pijovcih in Bobovem, od koder vodijo lokalni
vodovodi. Vodovodu iz Pijovc in Bobovega v času suše pogosto primanjkuje vode. Problem
pomanjkanja pitne vode je tudi v naseljih Bodrež in Platinovec, ki se sicer napajata iz
zmogljivega sistema Loka, vendar sta najvišje ležeči naselji na tem sistemu. Vode pa
primanjkuje zaradi premajhnega premera cevi, ki napaja ti dve vasi.
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Na javni vodovod je priključenih 3.193 odjemnikov pitne vode. Od tega je 3.053
individualnih porabnikov, 140 pa je gospodarskih družb, obrtnikov, trgovin in ostalih
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Splošno je opazen trend padanja porabe pitne
vode.
Tabela 3: Količina porabljene pitne vode
m3
Gospodinjstva
348.096
Gospodarstvo
71.474
Skupaj
419.570
Vir: Analiza vodooskrbe v občinah…, 2000
Leta 2000 se je v občini porabilo 149.570 m3 pitne vode. V naslednjih letih je poraba upadala,
razen leta 2003 se je zaradi vročega poletja in suše nekoliko dvignila. Večina pitne vode
porabijo gospodinjstva, gospodarske dejavnosti so je porabile le 17%. Vzrok je malo
industrijskih in drugih gospodarskih dejavnosti v občini (Analiza vodooskrbe v občinah…,
2000; Kit, 2005). Poraba na prebivalca je pod slovenskim povprečjem in znaša 43 m3 oziroma
118 l/prebivalca/dnevno, če pa upoštevamo samo porabljeno vodo iz gospodinjstev pa je
poraba 36 m3 na prebivalca oziroma 99 l/prebivalca/dnevno. Glede na podatek v Statističnem
letopisu 2004 (135.575.000 m3 porabljene vode iz javnih vodovodov v gospodinjstvih) pa
znaša poraba na prebivalca v Sloveniji 69 m3 oziroma 189 l/prebivalca/dnevno) (Statistični
urad RS, 2005).
Kakovost pitne vode na prej omenjenih izvirih ni problematična. V okviru državnega
monitoringa so bile v letu 2004 narejene mikrobiološke in kemijske analize vode iz izvirov. V
sistemu Loka, ki oskrbuje večino občine, so bili vzorci skladni s kriterijem veljavnega
pravilnika (Kit, 2005).
Večjih problemov na področju pitne vode občina nima. Le nekatera naselja imajo moteno
oskrbo s pitno vodo v času suš. V prihodnosti so načrtovani projekti s katerimi bi se ta
problem rešil. Poraba vode je pod slovenskim povprečjem in kakovost vode je zadovoljiva.
4.3.2. Površinske vode
Mrežo vodotokov sestavljajo manjši potoki, ki večinoma pripadajo porečju Mestinjščice
(135,6 km2), ta pa porečju Sotle. Mestinjščica je nižinski potok, ki meandrira po dolini in
večkrat poplavlja. Večji vodotok je tudi Šmarski potok, ki teče skozi naselje Šmarje. Velikost
njegovega porečja je 24,5 km2, njegova dolžina 9,5 km, gostota rečne mreže pa 1,49 km/km2
(Sekirnik, 2002). Območje po katerem teče je močno poplavno, zato je na odseku skozi
naselje reguliran. Drugi večji vodotoki so Zibiški in Tinski potok ter Ločnica, ki se izliva v
Slivniško jezero (leži v občini Šentjur). Od stoječih voda je v občini nekaj ribnikov, ki so
sekundarnega nastanka.
4.3.2.1. Samočistilne sposobnosti
Samočistilne sposobnosti vodotokov so močno odvisne od količine pretoka. Z vidika
ranljivosti so pomembni predvsem srednji nizki letni pretoki, saj je pri nizkih pretokih večje
potencialno obremenjevanje voda (Špes et al., 2002, str. 95). V občini ni merilnega mesta za
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merjenje hidroloških značilnosti vodotokov. Najbližje merilno mesto je v Sodni vasi na
potoku Mestinjščica. Med leti 1991 in 2001 je znašal povprečni nizek srednji letni pretok
Mestinjščice 0,06 m3/sek. (Hidrološki letopis Slovenije 2001, 2005, str. 105). Ta podatek
pove, da so samočistilne sposobnosti potoka zelo majhne (Špes et al., 2002). Ker pa so ostali
vodotoki v občini še manjši lahko predvidevamo, da imajo še nižji srednji nizki pretok in zato
še slabše samočistilne sposobnosti. Kazalec samočistilnih sposobnosti je tudi specifični odtok,
ki kaže na vodnatost porečja. Večji specifični odtok pomeni, da je porečje bolj vodnato in gre
za praviloma manjšo koncentracijo potencialnih onesnaženih snovi v vodi. Specifični odtok
Mestinjščice v Sodni vasi za obdobje 1961-1990 je znašal 14,8 l/sek/km2 (Površinski
vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998, str. 83), kar pomeni majhne samočistilne
sposobnosti (Špes et al., 2002). Zopet pa lahko poudarimo, da so ostali vodotoki še manjši in
imajo še nižje specifične odtoke in zato še slabše samočistilne sposobnosti.
4.3.2.2. Stanje
Rednih meritev kakovosti vodotokov v občini ni. Na razpolago imamo nekaj rezultatov
meritev kakovosti površinskih voda, ki jih je opravljajo podjetje NIVO ter nekaj podatkov iz
članka Ekološka bilanca celjske regije iz leta 1988. V osemdesetih letih sta bila Šmarski potok
in Mestinjščica močno onesnažena. Šmarski otok je bil za naseljem Šmarje mrtev potok
(spadal je v IV. kakovostni razred). Do izliva v Mestinjščico se je stanje nekoliko izboljšalo in
je bil z ozirom na BPK5 v III. razredu. Glavni onesnaževalci so bili Hmezad mlekarna in
naselje Šmarje. Mestinjščica je bila do Mestinja v I.-II. kakovostnem razredu, nato so jo
poslabšale odpadne vode iz Mestinja ter iz obratov Bohor in Vital. Do izliva v Sotlo se je
stanje izboljšalo in spet je bila v II. kakovostnem razredu (Domitrovič-Uranjek, 1988, str. 46).
Na razpolago so meritve iz let 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989 in 1994 na potokih
Mestinjščica in Šmarski potok na šestih merilnih mestih. Merili so se različni parametri, v
tabeli so predstavljeni BPK5 in KPK (mg O2/l).
Tabela 4: BPK5/KPK (v mg/l) v Šmarskem potoku in Mestinjščici na različnih
mestih po letih
1983
1984
1985
1986
1987
1989
52
240
81/169
77/175
12/23,3
Šmarski potok, za 8,20
Šmarjem
6,9
5,2
68/77
1,2/10,3
Šmarski potok, 3,8
izliv
2,8
1,8
3,1
3,2
2/38
2,5/9,5
Mestinjščica,
pred Vitalom
1,3
142
21
2,7/30
0,8/12,6
Mestinjščica, za 680
Vitalom
3,7
49
2,8/13
Mestinjščica pred 48
Šmarskim p.
Vir: Analiza površinskih voda

merilnih
1994
29/38

12,2/28
7,5/19

V tabeli je opazen zelo visok BPK5 Mestinjščice za Vitalom leta 1983, naslednje leto pa
občutno boljše stanje, kar je pomenilo sanacijo podjetja Vital. Tabela kaže, da se tudi v
začetku devetdesetih stanje vodotokov ni izboljšalo. Šmarski potok za Šmarjem je po BPK5 še
vedno spadal v IV. kakovostni razred, Mestinjščica za Mestinjem pa v III. kakovostni razred.
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Kasnejših meritev ni bilo, vendar lahko sklepamo, da se je stanje vodotokov nekoliko
izboljšalo, saj se je v Šmarju opustila mlekarska industrija, v Mestinju pa za nekaj let lesarska
industrija. Stanje pa je še vedno slabo zaradi velikih pritiskov poselitve. Danes je glavni
onesnaževalec vodotokov komunalna odpadna voda, ki je iz kanalizacijskega omrežja
(zgrajen je samo v Šmarju in delno v Mestinju) speljana direktno v potoke. Lahko rečemo, da
je kakovost vodotokov v občini slaba, saj so za potoke značilne zelo slabe samočistilne
sposobnosti in hkrati močno obremenjevanje s komunalnimi odpadnimi vodami. V
prihodnosti se naj bi to stanje izboljšalo, saj je v načrtu gradnja čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode iz Šmarja in Mestinja ter njunih bližnjih naselij, ki obremenjujejo Šmarski
potok in Mestinjščico.
4.3.3. Odpadne vode in čistilna naprava
Odvajanje komunalnih odpadnih vod je v občini le delno rešeno. Kanalizacijsko omrežje je
zgrajeno le v Šmarju in delno v Mestinju. Čiščenja teh voda še ni. Ostala naselja še nimajo
rešenega problema zbiranja, čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda, ampak se
odpadne vode iz gospodinjstev stekajo v pretočne ali nepretočne greznice. Pred nekaj leti je
začel teči projekt optimizacije kanalskega omrežja v naselju Šmarje pri Jelšah ter odvajanje in
čiščenje voda v občini Šmarje pri Jelšah. Narejena je bila študija, kjer je bilo predlaganih več
rešitev. Ena možnost je bila, da se za občino zgradi centralna čistilna naprava ob Mestinjščici
med naseljema Mestinje in Stranje. Ta varianta ni bila sprejeta zaradi prevelikih stroškov
izgradnje omrežja. Odločili so se, da je optimalneje zgraditi več čistilnih naprav (ČN).
Letos bo končana gradnja ČN Šmarje pri Jelšah. Njeno prispevno območje obsega naselja
Šmarje, Zadrže, Zastranje, Dvor, Mala Pristava, Bobovo, Vinski Vrh, Globoko in Predel.
Njena zmogljivost bo 3200 populacijskih enot (PE). V Šmarju je kanalizacijsko omrežje že
zgrajeno, in sicer gre za mešan sistem kanalizacije (po istem kanalu se odvajajo padavinske in
fekalne vode). Na perifernih delih prispevnega območja, kjer se bo izvedla nova kanalizacija,
pa je predviden ločen sistem odvajanja odplak. ČN se gradi približno 1 km iz naselja Šmarje
ob regionalni cesti, ki vodi proti Mestinju. Gre za lokacijo ob sotočju Šmarskega potoka in
njegovega levega pritoka, ki pa ni poplavno varna, zato so zvišali plato ČN nad stoletne
poplavne vode Šmarskega potoka. Odplake se bodo po glavnem kanalizacijskem kanalu
odvajale do čistilne naprave, iz kanala pa bo voda speljana v črpališče. Od tod se bo črpala v
objekt mehanskega predčiščenja, ki bo predstavljalo primarno čiščenje, od tod pa
gravitacijsko v osnovni prostor aerobnega čiščenja – bazen biološkega čiščenja. Prečiščena
voda se bo odvajala v Šmarski potok. Odpadna voda, ki bo odtekala na ČN, ne bo
obremenjena s strupenimi snovmi in ne bo vsebovala industrijskih odplak. Gre torej za
mehansko-biološko čiščenje komunalnih odplak. Biološka stopnja je sistem čiščenja z
aktivnim blatom s podaljšano areacijo in nizko stopnjo obremenitve aktivnega blata. Ta
tehnologija čiščenja zagotavlja naslednjo kvaliteto prečiščene vode pred izpustom v potok:
- BPK5 < 25 mg/l
- KPK < 125 mg/l
- amonijev dušik < 10 mg/l
- neraztopljene snovi < 60 mg/l.
Ti iztočni parametri so v skladu z uredbo o emisiji snovi pari odvajanju odpadnih vod iz
komunalnih ČN. Večjih vplivov na okolje ČN naj ne bi imela. Smradu ne bo povzročala, saj
bo delno pokrita. Vsi bazeni v katerih bo odpadna voda bodo aerirani, kar preprečuje gnitje in
s tem povezano nastajanje smradu. Tudi širjenje hrupa v okolico ni predvideno, saj bo
strojnica, v kateri bodo nameščena puhala, zvočno izolirana. Predvideno je, da naj bi letno
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očistila približno 175.000 m3 odpadnih vod, letni stroški obratovanja pa bodo 14.600.000 SIT.
ČN naj bi začela obratovati do konca leta 2005 (Čistilna naprava Šmarje pri Jelšah, 2001).
Slika 6: Čistilna naprava Šmarje pri Jelšah, ki čaka na začetek obratovanja

Vir: Sekirnik, 2005
Uredilo naj bi se tudi odvajanje in čiščenje odplak v ostalih naseljih. Za drugo največje
naselje v občini Mestinje je predvidena čistilna naprava, ki bi čistila tudi komunalne odpadne
vode iz sosednjih naselij Laše in Grliče. Njena kapaciteta naj bi bila 3200 PE, locirana pa bi
bila v meandru Mestinjščice pod industrijsko cono v Mestinju. Naslednja večja ČN
(kapaciteta 900 PE) naj bi bila v Grobelnem in bi čistila tudi odpadne vode vasi Završe. ČN s
kapaciteto 500 PE je predlagana v Šentvidu (priključeni tudi naselji Gornja vas, Bodrišna vas
in Spodnje Selce). Manjše ČN so predlagane za naselja Brecljevo in Jazbina (180 PE),
Ješovec, Korpule in Predenco (470 PE), Kristan Vrh (530 PE), Hajnsko (150 PE), Krtince
(120 PE), Platinovec (100 PE), Sotensko (100PE) ter Stranje (210 PE). Njihova kapaciteta
čiščenja je določena na podlagi projekcij prebivalstva za leto 2030. Za vsa ostala naselja pa je
najboljša rešitev individualno odvajanje in čiščenje odplak po posameznih objektih ali
skupinah objektov, saj je ceneje kot preko javnega sistem kanalizacije študija odvajanja in
čiščenja odplak…, 2000). V Študiji odvajanje in čiščenje voda v občini Šmarje pri Jelšah niso
omenjene rastlinske čistilne naprave. Ravno te bi bile primerne za čiščenje komunalnih
odpadnih voda manjših naselij, skupin objektov ali individualnih objektov, saj so primerne za
razpršeno obliko poselitve. Tudi stroški izgradnje in obratovanja rastlinske čistilne naprave so
nižji kot pri tradicionalnih, saj praviloma delujejo brez strojne in elektroopreme. Občina bi
morala razmisliti o postaviti takšnih čistilnih naprav, saj so okolju prijaznejše in cenovno
ugodnejše.
4.4. PRST
Na območju Šmarske občine se pojavljajo različne prsti. Vrsta prsti je odvisna predvsem od
geološke podlage. Na kvartarnih naplavinah (peščeno prodni nanosi) na dnu dolin Šmarskega
potoka, Mestinjščice, Dragomilskega, Zibiškega, Tinskega, Selškega, Šentviškega potoka in
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Ponikvice se pojavljajo prsti s slabo zdierenciranim profilom. Razvile so se rjave obrečne
prsti, ali pa oglejene prsti z velikim deležem ilovice in gline. Nesprijete in rahlo sprijete
karbonatne kamnine (peščeni ali glinasti laporji, lapornate gline, slabo sprijeti peščenjaki,
gline in peski) se pojavljajo v osrednjem delu občine. Na njih so nastale rjave prsti, ki so
globoke do 60 cm in so navadno nevtralne reakcije. Južni in severni del občine predstavlja
pokrajina v tršem laporju in peščenem laporju, kjer so se razvile plitvejše rjave prsti z glinasto
ilovnatim ter skeletnim horizontom alkalično reakcijo. Trdi terciarni sedimenti (apneni
peščenjaki, litotamnijski apnenci in konglomerati) se pojavljajo na skrajnem severu občine in
južno od Šmarja. Na njih so se razvile rjave prsti, na strminah rendizne in pokabornatne prsti.
Na apnencu so rendzine plitve, s humusnim podhorizontom, ki ima nevtralno reakcijo in je
bolj ilovnato glinast z dobro tretjino gline. Na peščenjaku in konglomeratu pa z 19-24% gline
(Gams et al. 1974, str. 49-60).
4.4.1. Samočistilne sposobnosti
Samočistilne sposobnosti prsti so odvisne od globine profila prsti, reakcije prsti, prisotnosti
organskih snovi v prsti in teksture prsti. Ker prst deluje kot filter, predstavlja globina profila
prsti enega bistvenih elementov njenih regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti, kar
pomeni, da imajo plitvejše prsti manjše samočistilne sposobnosti. Večja kislost prsti
onemogoča razvoj mikroorganizmov, ki ugodno vplivajo na strukturo in razgradnjo organske
snovi. Večji delež organskih snovi (humusa) ugodno vpliva na ustrezno strukturo in
prepustnost prsti, kar zmanjšuje možnost erozije in spiranje škodljivih snovi. Organska snov
veže vode, rastlinam potrebne mikroelemente in zvišuje sorbitivno sposobnost prsti. Tekstura
prsti odločilno vpliva na prepustnost prsti, saj več kot je gline in melja v horizontih manj so
le-ti prepustni. Zelo velika prepustnost ali zelo slaba prepustnost sta negativne lastnosti (Špes
et al., 2002, str. 68).
Slabše samočistilne sposobnosti imajo rendzine na trdih karbonatnih kamninah, ki so plitve in
glinaste ter prsti na kvartarnih naplavinah zaradi kislosti ter velikega deleža ilovice in gline. Z
vidika samočistilnih sposobnosti imajo najboljše lastnosti rjave prsti na nesprijetih in rahlo
sprijetih karbonatnih kamninah, ki imajo globok profil in nevtralno reakcijo. To je ugodno, saj
je veliko intenzivnih kmetijskih površin, kjer se prst obremenjuje s pesticidi, ravno na
območjih z rjavo prstjo z globokim profilom.
4.4.2. Stanje

Analiza kakovosti prsti na območju občine še ni bila izvedena, zato podatkov o kakovosti
prsti ni na voljo. Predvidevamo lahko, da je pomemben vir onesnaženja prsti kmetijstvo, saj je
na kmetijskih površinah občine zelo razširjena uporaba gnojil in sredstev za varstvo rastlin.
Ker na območju občine ni industrije, ki bi prst obremenjevala s težkimi kovinami, ta vrsta
onesnaženja ni problematična. Kljub temu pa bile meritve dobrodošle, saj sta v bližini dva
industrijska obrata (Cinkarna Celje, Železarna Štore), ki sta pomembna onesnaževalca s
težkimi kovinami. Tudi promet prispeva k degradaciji prsti, saj jih posredno onesnažuje z
emisijami izpušnih plinov v zrak, ki vsebujejo svinec, cink, baker, nikelj, kadmij in krom.
Poleg tega pa močno zimsko soljenje cest vpliva na zaslanjevanje prsti. Zato se ob glavni
prometnici v občini predvideva večja onesnaženost prsti. Na degradacijo prsti vpliva tudi
pozidava. Na mestu, kjer se zgradi stavba, cesta ali kaj drugega pride do uničenja prsti. Zato
so prsti najbolj degradirane na območju strnjenih naselij (Šmarje, Mestinje, Grobelno,
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Šentvid). Uničene pa so tudi na vseh območjih, kjer potekajo prometnice, ki jih je zaradi
razpršene poselitve veliko.
4.5. VEGETACIJA
Za občino je značilno veliko zelenih površin. V letu 2002 so gozdovi pokrivali 4.037,53 ha
občinskega ozemlja, kar znaša 37% vsega ozemlja. V večji meri so gozdovi prisotni le na
severovzhodnem in južnem delu občine ter v osrednjem delu predela Ločnec. Ta del občine
uvrščamo v gozdnato pokrajino, saj je delež gozda tam med 40 in 85% površine. Ves preostali
del pa uvrščamo v kmetijsko ali primestno krajino, kjer najdemo le posamezne gozdne
ostanke v obliki manjših otokov. Glede na vrsto rabe so gozdovi razporejeni na večnamenskelesnoproizvodne gozdove (4.012,97 ha ali 99,4% vseh gozdov) in varovalne gozdove (24,56
ha ali 0,6% vseh gozdov). Varovalni gozdovi se nahajajo na južnem delu občine na obrobju
Rudnice. Gozdov s posebnim namenom, v katerih bi bila podarjena raziskovalna, higienskozdravstvena funkcija ali funkcija varovanja naravne ali kulturne dediščine v občini ni. Tudi
ostale tri ekološke funkcije (hidrološka, biotopska in klimatska) v občini ne določajo način
gospodarjenja z gozdom. So pa v občini izjemno poudarjene socialne funkcije, ki določajo
način gospodarjenja z gozdovi. Od socialnih funkcij je najmočneje zastopana rekreacijska
funkcija s površino gozda 45,72 ha. To so gozdovi v okolici kraja Šmarje in v okolici
športnega ribnika v Zadržah. Gozd v okolici gradu Jelšingrad s površino 1,71 ha ima
poudarjeno funkcijo kulturnih vrednot. Zaščitno funkcijo gozda pa imajo gozdovi na strmem
pobočju med Mestinjem in Podplatom nad regionalno cesto in železniško progo, ki pokrivajo
9,78 ha površine.
V gozdovih občine je ocenjena lesna zaloga na 160.227 m3 iglavcev in 788.921 m3 listavcev.
Letni prirastek znaša 4.825 m3 iglavcev in 23.494 m3 listavcev. V desetih letih je možno
posekati 18.307 m3 iglavcev in 116.925 m3 listavcev, kar je manj od prirastka. S tem se bo
krepila lesna zaloga gozdov. (Strokovne podlage k spremembam in dopolnitvam prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah. 2002).
Tabela 5: Gozdni fond v večnamenskih – lesnopridelovalnih gozdovih v 10 letih
Površina
(ha)
Večnamenski
gozdovi

4.012,97

Lesna zaloga
(m3/ha)
Igl.
List. Sku.
40
195
233

Prirastek (m3/ha)

Možni posek (m3)

Igl.
1,20

Igl.
List.
Sku.
18.307 116.925 135.232

List.
5,82

Sku.
6,96

Vir: Strokovne podlage…, 2002
Večina gozdov je v zasebnem lastništvu, in sicer 83,4%. Država ima v lasti 16,4% gozdov,
kar vključuje tudi vse varovalne gozdove, občina pa 0,2% gozdov (Zavod za gozdove
Slovenije, 2002). Splošna ocena je, da zasebni lastniki slabo skrbijo za kvaliteto gozda, saj
zelo redko opravljajo vzdrževalna dela v njih.
Med gozdovi prevladuje listnat gozd, v najvišjih delih pokrajine in v osojnih legah pa se
pojavljajo tudi iglavci. Najbolj razširjen je nižinski gozd bukve, hrasta in kostanja, na
območju Sladke Gore pa se pojavlja gozd belega gabra. Grmovni in zeliščni sloj v teh
gozdovih sta dobro razvita. Dna dolin pa poraščajo večinoma travniki, ob vodotokih pa so
pogosti vlagoljubni topoli, vrbe in jelše (Občina Šmarje pri Jelšah, 2005).
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4.6. ODPADKI
Za opravljanje dejavnosti zbiranja, ločevanja in odvoza odpadkov je zadolžen koncesionar, to
je OKP Javno podjetje za komunalne storitve d.o.o. Rogaška Slatina, ki upravlja s
komunalnimi odpadki iz celotnega območja upravne enote Šmarje pri Jelšah, torej iz šestih
občin. Odvoz odpadkov je organiziran na celotnem območju občine Šmarje pri Jelšah. V
večjih naseljih, to so središče Šmarje pri Jelšah, Mestinje, Šentvid in Grobelno, se odpadke
odlaga v tipizirane posode za odpadke, ki jih redno tedensko izpraznijo in odpeljejo. V redni
odvoz je zajetih približno 13% vseh gospodinjstev v občini (1700 gospodinjstev v upravni
enoti). Ostali deli občine pa imajo možnost odlaganja odpadkov v 8 m3 velike zabojnike, ki
jih praznijo po potrebi. Prebivalci pokličejo brezplačno številko, ko je zabojnik poln. V občini
je nameščenih 126 takšnih zabojnikov, v celotni upravni enoti pa jih je 310. Ti zabojniki so se
na začetku pokazali kot nekaj pozitivnega, saj imajo vsa gospodinjstva možnost odlaganja
odpadkov in se je zato zmanjšalo odlaganje na divja odlagališča. V zadnjih nekaj letih, ko se
je začelo ločeno zbiranje odpadkov, pa ti veliki zabojniki dajejo potuho uporabnikom, saj jih
rajši uporabljajo kot zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Poleg tega opažajo, da vanje
odlagajo odpadke tudi nekateri obrtniki, da si zmanjšajo stroške pogodbenega odvoza. Rešitev
vidijo v pripravi novega odloka o ravnanju z odpadki, v katerem bi razširili mrežo
individualnih zabojnikov s tedenskim odvozom in s postopnim ukinjanjem skupnih odlagalnih
mest. Količina odpadkov z leti nenehno narašča. Na voljo so podatki za celotno upravno
enoto. Leta 2002 je bila količina komunalnih odpadkov 10.500 t, leta 2003 10.700 t, leta 2004
pa 10.800 t. Na OKP ocenjujejo, da se bo količina ustalila pri približno 11.000 t.
Poleg te številke je h komunalnim odpadkom potrebno dodati tudi ločeno zbrane odpadke, ki
jih ne odlagajo na deponijo, ampak jih odpelje pogodbeni odjemalec Dinos, ki poskrbi za
njihovo reciklažo. Ločeno zbiranje odpadkov na štiri frakcije (papir, steklo, plastika in
pločevinke) se je pričelo leta 2002. V letu 2004 so zbrali 150 t ločenih odpadkov. Od tega je
bilo največ stekla (50 t) in papirja (25 t). Ocenjujejo, da je ločeno zbiranje razmeroma
uspešno, saj se količina ločeno zbranih odpadkov vsako leto poveča. Na območju upravne
enote je 20 ekoloških otokov, ki so nameščeni v večjih naseljih, tam kjer je organiziran
tedenski odvoz. Načrtujejo pa postavitev še 15 novih ekoloških otokov, saj jih zdaj ni dovolj
glede na predpis 1 ekološki otok na 500 prebivalcev. V občini Šmarje so trenutno štirje
ekološki otoki, in sicer po eden v Šmarju, Šentvidu, Mestinju in Grobelnem. Glede na to, da
ima Šmarje več kot 1600 prebivalcev, je eden ekološki otok premalo. Potrebna bi bila še
najmanj dva, po načrtih pa bodo postavili samo enega.
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Slika 10: Ekološki otok v naselju Šmarje

Vir: Sekirnik, 2005
Enkrat letno, ponavadi spomladi, poteka akcija zbiranja kosovnih odpadkov. Letos je potekala
od 21.3. do 1.5.. Prebivalce o datumih in lokacijah obvestijo preko obvestil po lokalnem
radiu, časopisih in z obvestili, ki jih prejmejo na dom. Leta 2003 je bilo zbranih 420 t
kosovnih odpadkov, leta 2004 390 t, letos pa 400 t. Pričakujejo, da se bo letošnja številka še
povečala, saj ljudje velikokrat ne upoštevajo datumov odvoza in kosovne odpadke odlagajo
tudi mesec ali dva po dogovorjenem datumu.
Odvoz komunalnih odpadkov se vrši na deponijo v Tuncovcu pri Rogaški Slatini, ki leži ob
regionalni cesti Rogaška Slatina – Rogatec na poplavnem območju, zato je lokacija
izpostavljena tveganju. Z deponijo, ki je začela obratovati leta 1967, upravlja OKP Rogaška
Slatina. Podatka o skupni količini odpadkov na deponiji nimamo. V zadnjih letih se je
odložilo vsako leto nekaj čez 10.000 t. Odlagališče je namenjeno samo komunalnim
odpadkom, za potrebe urejanja dovoznih poti pa sprejmejo tudi majhne količine gradbenih
odpadkov. Njena površina je 2,5 ha, od tega se odlaga na 0,8 ha. Ostalih 1,7 ha je zapolnjenih.
Že tretje leto poteka sanacija odlagališča. Do sedaj je bila zgrajena tehtnica in čistilna naprava
za izcedne vode. Ko se bo odlagalna površina zapolnila, bodo odpadke prekrili in na njih
naredili novo odlagalno polje. Obratovanje je predvideno do leta 2015. Po tem letu se bodo
odpadki odvažali v regijski zbirni center v Bukovžlaku blizu Celja, ki bo namenjen širšemu
celjskemu območju. V ta projekt je vključenih 23 občin, njegova kapaciteta pa bo do 250.000
prebivalcev. Deponija v Tuncovcu se bo sanirala, tako da negativnih vplivov na okolje naj ne
bi bilo.
Nevarni odpadki se zbirajo v letnih akcijah zbiranja, ki potekajo že 10 let. Za ravnanje z njimi
skrbi podjetje Kemis, ki ima pooblastila za ravnanje z nevarnimi odpadki. Letno je v celotni
upravni enoti teh odpadkov približno 3500 kg, večino te teže pa predstavljajo svinčeni
akumulatorji. Na prebivalca se letno zbere torej 0,1 kg nevarnih frakcij komunalnih odpadkov
(Večerič, 2005), kar je nekoliko nižje od slovenskega povprečja. V Sloveniji se zbere 0,1 kg
nevarnih frakcij komunalnih odpadkov na prebivalca, z upoštevanjem akumulatorjev pa 0,2
kg/prebivalca (Poročilo o stanju okolja 2002, 2005).
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Z odpadki iz gospodarskih dejavnosti upravljajo podjetja sama. Podjetje OKP odvaža samo
komunalnim odpadkom podobne odpadke iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Pojavi
se problem, saj obrtniki nimajo določene velikosti zabojnikov. Večina jih ima zato najmanjše,
zato da plačajo najnižji prispevek. Ker pa so ti zabojniki ponavadi premajhni za vse njihove
odpadke, jih vozijo v zabojnike namenjene odpadkom iz gospodinjstev. Industrijskih
odpadkov v občini ni veliko, saj imamo le dva industrijska obrata. Največjo nevarnost
predstavljajo ostanki lakov iz obrata Rogaška les, ki jih odlagajo na območju tovarne v bližini
potoka Lemberžice.
Če seštejemo komunalne odpadke (tudi ločeno zbrane) in kosovne odpadke, je bilo na
območju upravne enote v letu 2004 zbranih približno 11.300 t odpadkov, kar pomeni 359 kg
komunalnih odpadkov na prebivalca (Večerič, 2005). Slovensko povprečje znaša 450
kg/prebivalca (Okolje v Sloveniji 2002, 2003), kar pomeni, da je območje upravne enote
Šmarje pri Jelšah pod slovenskim povprečjem. Statistični letopis pa navaja, da je bilo v letu
2003 v občini Šmarje pri Jelšah zbranih 2907 t odpadkov, kar znaša 300 kg odpadkov na
prebivalca (Statistični urad RS, 2005). Vendar glede na to, da prebivalstvo občine Šmarje
predstavlja približno 30% prebivalcev upravne enote, ta je količina odpadkov (2907 t)
prenizka.
Po količini zbranih odpadkov na prebivalca je občina (upravna enota) sicer pod slovenskim
povprečjem, vendar pa odpadki predstavljajo problem v občini. Ugotavlja se zelo nizka
osveščenost prebivalstva glede problematike odpadkov. Ločeno zbiranje sicer narašča, vendar
je količina ločeno zbranih odpadkov majhna, še posebej v naselju Šmarje pri Jelšah. Ob
začetku ločenega zbiranja je OKP sam izvajal obveščanje. Vsako gospodinjstvo je dobilo
zgibanko kako ločevati odpadke, akcije so potekale tudi v vrtcih in šolah. Nekateri prebivalci
ne čakajo na spomladanske akcije zbiranja kosovnih odpadkov in le-te mečejo v zabojnike
namenjene odpadkom iz gospodinjstev. V teh zabojnikih najdemo razne odpadke od bele
tehnike, pohištva do pnevmatik in gradbenih odpadkov. Slab odnos ljudi do okolja se kaže
tudi v divjih odlagališčih.
4.6.1. Divja odlagališča
Tudi občina Šmarje pri Jelšah se spoprijema s problemom divjih odlagališč. Ta se največkrat
pojavljajo v gozdovih odmaknjenih od naselij, največkrat se nahajajo ob gozdnih cestah.
Ponekod pa je skrajnost druga, saj imajo ljudje odlagališča odpadkov kar za hišami. Leta 2000
je občina izvedla popis divjih odlagališč in jih takrat evidentirala 30 (priloga 1). Največ jih je
evidentiranih v krajevni skupnosti Šmarje pri Jelšah, kar lahko razložimo z dejstvom, da je ta
največja in tam živi največ prebivalcev. Večinoma so odpadki na odlagališčih razne vrste.
Pojavljajo se avtomobili, razna pločevina, kovinski predmeti, štedilniki, hladilniki, plastika,
les, gradbeni odpadki…
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Slika 11: Divje odlagališče ob gozdni cesti nad Mestinjem

Vir: Sekirnik, 2005
Popis divjih odlagališč je bil prvi ukrep za izboljšanje razmer na tem področju. Kasneje je
občina v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi organizirala čiščenje. Organizirali so se vaški
odbori, ki so večinoma v okviru spomladanskih čistilnih akcij počistili odlagališča. Finančna
sredstva za transport odpadkov je prispevala občina in ta je skupaj z javnim podjetjem OKP
poskrbela za prevoz odpadkov na odlagališče v Tuncovcu pri Rogaški Slatini. Občinski
inšpektor opaža, da se v zadnjem času število divjih odlagališč zmanjšuje. K temu je
pomembno prispevala postavitev 126-ih velikih zabojnikov izven strnjenih naselij. Zopet pa
se pojavi problem, saj so ti zabojniki namenjeni odpadkom iz gospodinjstev, vanje se pa
mečejo vse vrste odpadkov. Krajani se pritožujejo,da ljudje pripeljejo odpadke iz drugih
krajev in jim napolnijo zabojnike z kosovnimi, gradbenimi ali odpadki iz proizvodnje. Ta
problem bi se lahko rešil samo z osveščanjem in izobraževanjem ljudi kako se pravilno odlaga
odpadke (Konšak, 2005).
4.7. NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNA DEDIŠČINA
V občini je evidentiranih 22 naravnih vrednot (priloga 2). Z Odlokoma o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah
so zavarovani štirje objekti s statusom naravnega spomenika: soteska Ločnice, ki je obvezno
republiško izhodišče ter Peterlinova bukev v Spodnjem Tinskem, Jagodičevi hrasti in
antiklinala v Mestinju, ki so obvezna občinska izhodišča. Na območju občine je predvideno,
da se kot naravni spomenik zavaruje še deset območij in objektov. To so Osovniška jama, ki
se je oblikovala v litotamnijeskem apnencu in jo je zaradi majhnega števila jam na tem
območju Slovenije, oblike jamskega rova in ohranjenosti kapniških tvorb potrebno ohraniti v
obstoječem stanju, ter devet vodotokov (dolina Mestinjščice, Šmarski potok, Tinski potok s
pritoki, Zibiški potok s pritoki, Dragomilski potok, Lemberžica, Hajnski potok, Ponkvica in
Selski potok), ki imajo še precej naravno morfologijo z ohranjeno obrežno vegetacijo in se jih
s tem zavaruje pred morebitno regulacijo. Za ostalih osem evidentiranih naravnih vrednot
(cerkvena lipa v Spodnjem Tinskem, cerkveni cer pri Sv. Janezu, dob v Vinskem Vrhu,
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trstičje v Zgornjem Belem, Straškova lipa, vaški lipovec na Sladki Gori, ribnika pri
Jelšingradu s pritokom in osameli kras pri Ponikvi) pa zavarovanje z aktom ni predvideno,
ampak je predvideno plansko varovanje.
Kot ekološko pomembno območje v občini so na Zavodu za varstvo narave navedli območje
Slivniškega jezera. V občino sega del tega območja, in sicer območje Rakitovca z
ribogojskimi objekti ob Dobrinskem potoku ter izlivni del Ločnice v jezero, ki sta pomemben
habitat številnih vodnih in obvodnih rastlinskih in živalskih vrst. Ta prostor za svoj življenjski
biotop izrabljajo številne ptice od katerih so nekatere tudi na rdečem seznamu (npr. velika in
mala bobnarica, siva čaplja, nekatere race in močvirniki). Jezero je tudi regionalno pomembno
mrestišče ogroženih vrst dvoživk. Tu raste tudi češki šaš, ki je tudi uvrščen na rdeči seznam.
Edini naravni spomenik z obveznim republiškim izhodiščem je soteska Ločnice, ki je s svojim
prebojnim dolinami najizrazitejši primer rečnega vrezovanja tega tipa v Sloveniji. V zgornjem
toku teče proti zahodu, kot potekajo pasovi slabo odpornih neogenih kamnin. Ob prvem hribu
se obrne na sever in kmalu prebile triasni pas v prebojni dolini do južnih manj odpornih
skladov. Nato prebije antiklinalni pas še dvakrat, na južni strani doseže Voglajno in z njo vred
še enkrat napravi prebojno dolino. Poleg tega je dolina še dokaj naravno ohranjena (obraščen
meandrast tok, močvirni logi in ravnice) in je rastišče ogroženega češkega šaša.
Peterlinova bukev v Spodnjem Tinskem je mogočno drevo z obsegom debla 425 cm in višino
ocenjeno na 18 m. Drevo predstavlja zaradi svoje lege vidnejšo prostorsko dominanto in
pomembno dopolnitev objektov v neposredni bližini. Drugi dendrološki naravni spomenik so
Jagodičevi hrasti v zaselku Zgornje Belo. Gre za pet lepo raščenih dobov z obsegi 326 cm,
400 cm, 417 cm, 395 cm in 272 cm. Antiklinala v Mestinju pa je profil svodasto nagubanih
plasti apnenčevih peščenjakov in laporjev. Je edina znana guba v plasteh te starosti v Sloveniji
in zato redkost med temi objekti geološke naravne dediščine (Strahovnik, Petkovšek, 2002).
Slika 7: Antiklinala v Mestinju

Vir: Sekirnik, 2005
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V občino sega tudi eno potencialno območje Nature 2000. Nahaja se v južnem delu občine,
južno od naselja Babna Gora. Gre za 174 ha veliko območje (del leži v sosednji občini
Podčetrtek) imenovano Dolgi potok na Rudnici. Spada v skupino pSCI, kar pomeni
potencialno posebno ohranitveno območje. To so območja, kjer se nahajajo evropsko
pomembne rastlinske in živalske vrste ter habitatni tipi, ki jih je potrebo ohraniti. Na tem
območju se nahajajo pomembna živalska vrsta veliki studenčar (spada med kačje pastirje) in
dva pomembna habitatna tipa, in sicer Ilirski bukovi gozdovi ter bukovi gozdovi Luzulo –
Fagetum. Na območjih Nature 2000 so potrebni posebni načrti upravljanja, ta območja morajo
biti zajeta v drugih razvojnih načrtih, potrebne so presoje vplivov in varovanje (Natura 2000).
Občina je bogata s kulturno dediščino. Evidentiranih je 374 enot kulturne dediščine. Kot
kulturna dediščina so evidentirana tri območja kulturne pokrajine, in sicer območji
vinogradniških slemen na Babni Gori in na Tinski Gori ter kulturna krajina v Bodrežu.
Območje Babne Gore je eno izmed 60-ih območij kulturne dediščine v Sloveniji, ki je
obvezno izhodišče državnega plana. To območje opredeljuje razdrobljena pozidava velikega
števila objektov etnološke dediščine, prevladujejo vinogradi z zidanicami ter vedutno
izpostavljeni sakralni spomeniki.
Vasi Kristan vrh in Sveti Štefan sta evidentirani kot naselbinska dediščina. Status
arheološkega spomenika imajo vse tri evidentirane enote arheološke dediščine, eno izmed njih
(arheološko najdišče Grobelce) spada pod državno pomembno kulturno dediščino. Status
umetnostno arhitekturnega spomenika ima 24 enot sakralne stavbne dediščine od 29
evidentiranih enot. Poleg tega se jih 5 uvršča med državno pomembno kulturno dediščino, to
so cerkev sv. Ane v Babni Gori, cerkev sv. Roka in kapelice Križevega pota v Predenci,
cerkev Matere božje na Sladki Gori ter cerkev sv. Ane v Spodnjem Tinskem.
Slika 8: Kapelice križevega pota in cerkev svetega Roka nad Šmarjem

Vir: Sekirnik, 2005
Evidentiranih je 38 enot profane stavbne dediščine, 3 izmed njih imajo status umetnostno
arhitekturnega spomenika, 2 (Stari rotovž v Lembergu in dvorec Jelšingrad v Zadržah) pa se
uvrščata med državno pomembno dediščino. Največ je enot profane stavbne dediščine kot
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etnološke dediščine, in sicer 294. Od teh jih ima 61 status etnološkega spomenika, 2 (hiša
Polžanska Gorca 38, in domačija Zastranje 10) pa sta državno pomembna dediščina. V občini
so še 4 enote memorialne dediščine (grobišča druge svetovne vojne), ki so vse razglašene za
zgodovinske spomenike (Strokovne podlage k spremembam in dopolnitvam prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, 2003).
Slika 9: Domačija Zastranje 10 kot primer etnološke dediščine

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah, 2005
4.8. ENERGIJA
V občini ni objekta za proizvodnjo energije, ki bi služilo potrebam prebivalcev in
gospodarstva. Leta 2002 občina naročila izdelavo Energetske zasnove za občino, ki jo je
izdelalo podjetje ISPO. Cilj tega projekta je bil analiza obstoječega stanja na področju oskrbe
in rabe energije ter izbira in presoja možnih konceptov energetske oskrbe.
Tabela 6: Struktura končne energije
Končna energija (%)
49%
Kurilno olje
3%
Utekočinjeni naftni plin
47%
Les
1%
Premog
Vir: Izdelava energetske zasnove občine Šmarje pri Jelšah, 2002, str. 74
Več kot 47% toplotne energije pridobi iz lesa in skoraj polovica iz kurilnega olja. Če pa
upoštevamo še električno energijo se delež kurilnega olja zmanjša na 35%, lesa na 34%, delež
električne energije pa znaša 28%.
Tabela 7: Struktura letna porabe električne energije
kWh
29.994.000
Gospodinjstva in uporabniki
večjih ustanov
390.000
Javna razsvetljava
4.616.000
Industrija (Rogaška-Les,
Vital, Megrad, Hajnsko)
Skupaj
35.000.000
Vir: Izdelava energetske zasnove občine Šmarje pri Jelšah, 2002, str. 75
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Največji porabnik energije so gospodinjstva in uporabniki večjih ustanov, saj porabijo več kot
85% vse porabljene energije. Delež industrije je bistveno manjši (13,2%), saj v občini ni
večjih industrijskih obratov.
V Energetski zasnovi ugotavljajo, da je poleg oskrbe s tekočimi in trdnimi fosilnimi gorivi,
pomemben energetski vir potencial lokalnih obnovljivih virov energije. Pomembni so
predvsem izraba lesne biomase (letnik posek v gozdovih - 12.145 m3, lesni ostanki podjetja
Rogaška-Les, ostanki iz žag, ostanki pri čiščenju gozdov) sončne energije in bioplina.
V okviru študije so nastali naslednji predlogi. V Šmarju pri Jelšah naj se vzpostavi toplovodni
sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Ob tem bi bili energetski prihranki približno
15%. Prav tako v Mestinju se naj vzpostavi daljinsko ogrevanje na lesno biomaso s
kogeneracijo. Kotlovnica bi bila v okviru tovarniškega kompleksa Rogaška-Les, energetski
prihranki bi znašali 16,4%. Priporočajo tudi pridobivanje bioplina, saj je v občini 32 kmetij z
več kot 30 GVŽ (kar je spodnja meja za ekonomsko upravičeno pridobivanje in uporabo
bioplina), 10 kmetij z več kot 100 GVŽ, dve perutninski farmi in ena farma s purani. Če bi se
v program vključilo 15 kmetij bi bilo možno pridobiti 3.300 MWh letno. Priporočajo tudi
uporabo sončne energije s pomočjo sončnih kolektorjev in izkoriščanje vetrne energije, kar bi
pomenilo za kmetije na primernih lokacijah dopolnilna dejavnost. Vendar študij o primernosti
lokacij za izrabo teh dveh vrst obnovljive energije ni. Vsi našteti ukrepi bi pomenili
energetske prihranke in izboljšanje kakovosti zraka (Izdelava energetske zasnove občine
Šmarje pri Jelšah, 2002).
4.9. KLJUČNI OKOLJSKI PROBLEMI IN PROBLEMATIČNA OBMOČJA
Večjih okoljskih problemov občina Šmarje pri Jelšah nima. Seveda pa le ti obstajajo. Najbolj
problematična je kakovost vode v vodotokih. Potoki v občini imajo majhne samočistilne
sposobnosti, hkrati pa so močno obremenjeni s komunalnimi odpadnimi vodami. Najbolj
obremenjena sta Šmarski potok, ki teče skozi naselje Šmarje, od koder se vanj izliva
kanalizacija, in Mestinjščica, ki jo obremenjujejo komunalne vode in industrijske odplake.
Kmalu se bo stanje vodotokov izboljšalo, to velja predvsem za Šmarski potok, saj bo kmalu
končana gradnja čistilne naprave Šmarje pri Jelšah. Tudi komunalne vode ostalih naselij naj
bi se očistile v manjših čistilnih napravah, vendar še projekti gradnje ostalih niso v teku.
Okoljski problem predstavlja tudi odlaganje odpadkov. Nevarnost predstavljajo zlasti divja
odlagališča, kjer se tudi kaže izboljšanje, saj jih je vsako leto manj. Na splošno je
problematičen slab odnos prebivalcev do odlaganja odpadkov, ki se poleg divjih odlagališč
kaže tudi v premajhnem ločevanju odpadkov in polnjenjem zabojnikov za gospodinjske
odpadke z kosovnimi odpadki in odpadki iz obrti. Kljub pomanjkanju meritev kakovosti
zraka, lahko sklepamo, da je tudi kakovost zraka problematična. To velja zlasti za strnjena
naselja in območja ob glavni cesti. Onesnaženost zraka z SO2, ki je bilo aktualno v
preteklosti, zdaj ni več problematična. Tako kot drugod po Sloveniji se povečujejo emisije
toplogrednega CO2, povečuje se tudi onesnaženost z NOx in posledično z prizemnim ozonom.
Največje obremenjevanje zraka je v naselju Šmarje, kjer je gosta poselitev in s tem veliko
individualnih kurišč ter velika prometna obremenjenost zaradi poteka glavne ceste skozi
središče naselja. Hkrati pa so zaradi dolinske lege slabe samočistilne sposobnosti. Izboljšanje
kakovosti zraka bi dosegli z novo energetsko politiko, ki bi se usmerjala v obnovljive
energetske vire z manj škodljivimi izpusti v zrak, v naselju Šmarje pa tudi z izgradnjo
obvoznice mimo naselja.
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Najbolj problematično območje z vidika obremenjevanja in kakovosti okolja je območje
naselja Šmarje pri Jelšah. Je največje naselje v občini z gosto poselitvijo in zato tudi
največjimi pritiski na okolje. Veliko individualnih kurišč in gost promet obremenjujeta zrak,
neočiščene komunalne odpadne vode pa potok, ki teče skozenj. Veliko prebivalcev pomeni
tudi velike količine odpadkov, ki pa jih v Šmarju malo ločujejo. Naslednje problematično
območje je območje Mestinja. Tukaj sta edina dva industrijska obrata v občini, ki
obremenjujeta tako zrak kot vodotoke. Pritisk še stopnjujejo odpadne vode iz gospodinjstev in
promet po glavni cesti, ki poteka skozi naselje.
Splošno lahko rečemo, da je osrednji del občine (Šmarsko-Rogaško podolje) najbolj
obremenjen del, saj skozenj poteka glavna prometnica, tukaj ležijo večja naselja s strnjeno
poselitvijo (Šmarje pri Jelšah, Grobelno, Šentvid, Mestinje) in dva industrijska obrata,
samočistilne sposobnost pa so slabe. Za severni in južni del občine, ki je pretežno gričevnat,
pa so značilne boljše samočistilne sposobnosti (predvsem zraka), manj gosta poselitev in
manjša prometna obremenjenost. Po drugi strani pa zaradi razpršene poselitve slabša
infrastrukturna opremljenosti (ni kanalizacijskega omrežja).
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5. OKOLJSKI PRITISKI V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH Z VIDIKA LOKALNE
AGENDE
5.1. PREBIVALSTVO IN POSELITEV
5.1.1. Značilnosti prebivalstva
5.1.1.1. Število in gostota prebivalstva
V občini Šmarje pri Jelšah je leta 2002 živelo 9.662 prebivalcev, kar predstavlja 0,5%
prebivalstva Slovenije. Gostota poselitve je manjša od gostote v celotni Sloveniji (občina
89,5, Slovenija 97 prebivalcev/km2).
Tabela 8: Število prebivalcev in gostota poselitve po popisih
Leto popisa
1869
1900
1931
1961
1971
10.964 10.756 9.648 9.223 9.315
Št. prebivalcev
99,6
89,3
85,4
86,3
Gostota poselitve 101,5
2
(preb/km )
Vir: Krajevni leksikon Slovenje, 1995; Statistični urad RS, 2005

1981
9.502
88

1991
9.593
88,8

2002
9.662
89,5

Graf 2: Spreminjanje števila prebivalcev po popisih
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Vir: Krajevni leksikon Slovenje, 1995; Statistični urad RS, 2005
Od prvega popisa leta 1896, ko je v občini živelo največ prebivalcev (10.964), se je število
prebivalcev zmanjšalo. Najhitreje se je število zmanjševalo na začetku 20. stoletja (indeks
med letoma 1900 in 1931 je najnižji - 89,7), kar lahko povežemo z agrarno prenaseljenostjo in
izseljevanjem v večja središča in druge evropske in prekomorske države. Najmanj prebivalcev
je v občini živelo ob popisu leta 1961 (9.223). V drugi polovici 20. stoletja se je število
prebivalcev rahlo povečevalo vse do danes. V šestdesetih letih je nastala nova občina s
sedežem v Šmarju, tako je Šmarje dobilo upravno funkcijo in s tem so se začele razvijati
druge dejavnosti, kar je povzročilo hiter porast števila prebivalcev predvsem v naselju Šmarje
in njegovi okolici. Najhitrejša rast je bil med letoma 1971 in 1981 (indeks 102).
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Tabela 9: Indeks rasti števila prebivalcev med popisi
Leto Indeks rasti prebivalcev
1869 1900 98,1
1931 89,7
1961 95,6
1971 101
1981 102
1991 100,9
2002 100,7
Vir: Krajevni leksikon Slovenje, 1995; Statistični urad RS, 2005
Tabela 10: Indeks rasti števila prebivalcev po krajevnih skupnostih med leti 1991 in 2002
Krajevna skupnost
Indeks rasti prebivalcev (1991-2002)
Šmarje pri Jelšah
105,7
Šentvid pri Grobelnem
101,3
Sveti Štefan
99,8
Mestinje
95,6
Zibika
99
Kristan Vrh
100,1
Sladka Gora
87,5
Tinsko
85,4
Dol – Sp. Mestinje
95,6
Lemberg
92,3
Vir: Krajevni leksikon Slovenje, 1995; Statistični urad RS, 2005
Slika 12: Indeks rasti prebivalstva po krajevnih skupnosti med leti 1991 in 2002

Do 90
Od 90,1 do 100
Nad 100,1

Merilo: 1: 286.000
Vir: Krajevni leksikon Slovenje,
1995; Statistični urad RS, 2005
Topografska osnova: Občina Šmarje
pri Jelšah
Avtor. Julija Sekirnik

Število prebivalcev je med leti 2001 in 2002 naraslo le v KS Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri
Grobelnem in Kristan Vrh. Najbolj je število naraslo v KS Šmarje pri Jelšah (indeks 105,7);
od naselij pa v Šmarju (indeks 137,9) V ostalih sedmih KS pa se je število zmanjšalo, najbolj
v KS Sladka Gora (indeks 87,5 in 74 prebivalcev manj) in Tinsko (indeks 85,4 in 37
prebivalcev manj). Med naselji izstopa Zibika, kjer se je število prebivalstva prepolovilo.
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Večina območja občine spada v območje zmanjševanja števila prebivalstva oziroma
depopulacije.
Tabela 11: Gostota poselitve po krajevnih skupnostih leta 2002
Krajevna skupnost
Gostota poselitve
(preb/km2)
Šmarje pri Jelšah
127,6
Šentvid pri Grobelnem
84,4
Sveti Štefan
54,5
Mestinje
69,8
Zibika
84,6
Kristan Vrh
95,3
Sladka Gora
74,9
Tinsko
38,8
Dol – Sp. Mestinje
34,8
Lemberg
51,3
Vir: Statistični urad RS, 2005; Občina Šmarje pri Jelšah, 2005
Slika 13: Gostota poselitve po krajevnih skupnostih leta 2002

Do 60 preb./km2
Od 60,1 do 100
Nad 100
Merilo: 1: 286.000
Vir: Krajevni leksikon Slovenje, 1995;
Statistični urad RS, 2005
Topografska osnova: Občina Šmarje pri
Jelšah
Avtor. Julija Sekirnik

Nadpovprečno gostoto poselitve sta leta 2002 imeli dve KS, in sicer Šmarje pri Jelšah, kjer je
bila gostota tudi visoko nad slovenskim povprečjem, in Kristan Vrh. V vseh ostalih KS je
poselitev redka, še posebej v KS Dol – Sp. Mestinje in Tinsko.
Kljub temu, da se je število prebivalcev in s tem gostota poselitve od popisa 1869 zmanjšala,
so se pritiski na okolje zaradi poselitve povečali. Vzrok je vse večja potrošnja in poraba vode,
s tem pa več odpadkov in odpadnih vod, večji je tudi delež pozidanih površin in izpustov v
zrak iz kurišč in prometa. Glede na to, da se število prebivalstva povečuje od sredine 20.
stoletja pa se pritiski na okolje še potencirajo. Največji pritiski zaradi poselitve so na območju
KS Šmarje pri Jelšah, kjer je gostota poselitve 127 prebivalcev/km2. Tukaj poselitev je najbolj
skoncentrirana v naselju Šmarje. Do večjih pritiskov na okolje prihaja tudi v drugih večjih
naseljih, kjer je poselitev skoncentrirana (Mestinje, Šentvid, Kristan Vrh).

42

V zadnjih nekaj letih se je število prebivalcev povečevalo na račun priseljevanja v občino, saj
je bila rodnost nižja od smrtnosti, kar pomeni negativni naravni prirastek. Leta 2003 je bila
rodnost nad slovenskim povprečjem, in sicer je znašala 9,6‰ (Slovenija - 8,8‰), tudi
smrtnost je bila višja kot v Sloveniji - 10,2‰ (Slovenija - 9,9‰). Naravni prirastek v občini je
bil negativen, in sicer je bilo živorojenih 93, umrlo pa je 99 prebivalcev. To pomeni naravni
prirastek -0,6‰, kar pa je višje od povprečnega naravnega prirastka v Sloveniji (-1,1‰).
Selitveni prirast pa je bil pozitiven, in sicer 148 priseljenih (138 iz drugih občin Slovenije in
10 iz tujine) ter 102 odseljena (91 v druge občine Slovenije in 11 v tujino), kar pomeni
selitveni prirast 46 oziroma 4,8‰. Število prebivalcev se torej povečuje na račun priseljevanja
v občino, naravni prirastek pa je tako kot v celotni Sloveniji in tudi Evropi negativen.
Demografsko stanje v občini je nekoliko boljše kot v celotni Sloveniji, razen stopnja smrtnosti
je višja od Slovenskega povprečja. Na bolj ugodno stanje, glede na celotno Slovenijo, kaže
podatek o povprečnem številu živorojenih otrok na žensko v letu 2003 – 1,72 (Slovenija –
1,55) (Statistični urad RS, 2005).
5.1.1.2. Starostna sestava prebivalstva
Graf 3: Primerjava starostne sestave v Sloveniji in občini Šmarje pri Jelšah v letu 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2005
Najštevilčnejša starostna skupina v občini je 0-14 let (17% vsega prebivalstva), sledi ji
skupina 35-44 let (16%). Najmanj prebivalcev je v starostni skupini nad 75 let (6%) in med 65
in 74 leti (9%). V občini Šmarje pri Jelšah je starostna sestava prebivalstva ugodnejša od
sestave v celotni Sloveniji. Največja razlika je v skupini od 0-14 let, ki v občini predstavlja
17% prebivalstva, v Sloveniji pa 15%. Tudi v naslednji skupini od 15-24 let je delež v občini
večji. Prebivalstvo v občini Šmarje pri Jelšah je torej mlajše kot v celotni Sloveniji. Na to
kaže tudi indeks staranja, ki znaša v občini 91,5, v Sloveniji pa 96,3 ter povprečna starost
(občina 38,4 leta, Slovenija 39 let) (Statistični urad RS, 2005). Splošno pa sta indeks staranja
in delež starega prebivalstva visoka, zato se prebivalstvo občine uvršča med stara
prebivalstva.
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5.1.1.3. Izobrazbena sestava prebivalstva
V občini delujeta dva vrtca, kjer je bilo v šolskem letu 2003/2004 vpisanih 230 otrok. V
osnovno izobraževanje je bilo vključenih 916 otrok, dijakov je bilo 590, študentov pa 370.
Največ osnovnošolcev se izobražuje na matični osnovni šoli v Šmarju, ostali pa na njenih
podružnicah v Šentvidu, Mestinju, Sladki Gori, Kristan Vrhu, Zibiki in Svetem Štefanu. Po
popisu 2002 je v občini 2132 učencev, dijakov in študentov, kar predstavlja 22,1%
prebivalstva občine. Od teh jih dnevno migrira v šolo 1573 (73,9%).
Graf 4: Prebivalstvo, staro 15 let in več, po izobrazbi leta 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2005
Najnižji odstotek prebivalcev občine (0,2%) ima najvišjo podiplomsko izobrazbo, brez
izobrazbe pa je 0,7% prebivalcev. Več kot tretjina (34,2%) jih ima dokončano le osnovno
šolo. Največ je prebivalcev s končano srednjo šolo, in sicer 28,2% nižjo in srednjo poklicno
ter 20,5% strokovno in splošno. Višjo in dodiplomsko izobrazbo pa ima le 6,9% prebivalcev.
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Graf 5: Primerjava izobrazbene sestave prebivalstva v občini Šmarje pri Jelšah in Sloveniji
leta 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2005
Primerjava grafov kaže, da ima prebivalstvo občine Šmarje pri Jelšah nižjo izobrazbo kot
celotna Slovenija. V občini je višji odstotek tistih z nepopolno osnovno in končano osnovno
izobrazbo (občina 43,5%, Slovenija 32,4%). Delež tistih, ki imajo končano nižjo in srednjo
poklicna šolo je približno enak. V vseh višjih stopnjah izobrazbe pa občina v primerjavi s
Slovenijo zaostaja. Posebej velja poudariti razliko v deležu tistih s končano dodiplomsko in
podiplomsko izobrazbo (občina 3,8%, Slovenija 7,9%). Na tem področju občina zelo zaostaja
za slovenskim povprečjem, za kar pa je krivo pomanjkanje delovnih mest za visoko
izobraženo delovno silo. Zato po končanem študiju študentje ostajajo v Ljubljani in Mariboru
in si tam poiščejo primerno delovno mesto ali pa se izselijo v druge večje kraje v Sloveniji.
5.1.1.4. Dnevne migracije
Vsaki dan na delo v drugi kraj odhaja 2557 prebivalcev, kar predstavlja 72,7% vseh delovno
aktivnih prebivalcev. Na delo jih največ dnevno migrira na območje občine Celje (804),
sledijo migracije znotraj občine Šmarje pri Jelšah (518), nato v občino Rogaška Slatina (420),
Šentjur (300), Štore (102), Ljubljana (72), Podčetrtek (55), Rogatec (47), Maribor in Žalec
(42). Ostali migrirajo v občine Slovenska Bistrica, Laško, Slovenske Konjice, Velenje,
Polzelo, Krško, Vojnik in druge. Migracije znotraj občine predstavljajo 20,3%, vsi ostali
migrirajo v kraje v drugih občinah. Če zraven prištejemo še dnevne migrante v šolo, je število
dnevnih migrantov v občini 4130. Največ jih migrira v glavna srednješolska in študijska
središča: Celje (476), Maribor (124), Šentjur (95), Rogaška Slatina (87) itd. Znotraj občine pa
obiskuje šolo izven kraja bivanja 650 učencev.
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Graf 6: Število in struktura migrantov v druge občine leta 2002
1400

število dnevnih migrantov

1200
1000
800
600
400
200
0
Celje

Rogaška
Slatina

Šentjur

Maribor

delovni migranti

Štore

Ljubljana

šolski migranti

Vir: Statistični urad RS, 2005
Večina prebivalcev ne porabi več kot pol ure za pot na delo; 36,6% jih porabi manj kot 15
minut, 39,5% pa od 16-30 minut. To sovpada z zgornjimi podatki, saj jih je večina zaposlenih
v sami občini Šmarje pri Jelšah, Rogaški Slatini, ki je oddaljena 15 minut in v Celju, ki je
oddaljeno 30 minut.
Graf 7: Način potovanja na delo leta 2002
100%

z motornim kolesom ali
drugo

80%

z vlakom

60%

z avtobusom
z avtom mot sopotnik

40%
z avtom kot voznik
peš ali s kolesom

20%

0%
Šmarje pri Jelšah

Slovenija

Vir: Statistični urad RS, 2005
Največ občanov se na delo pelje z lastnim avtomobilom (76,2%). Delež za celotno Slovenijo
je nižji (67,9%), večji pa je delež prebivalcev, ki gredo na delo peš ali s kolesom – 14,6% (v
občini le 7,7%). Malo občanov v primerjavi z vsem prebivalci Slovenije uporablja avtobus
(Šmarje 4,2%, Slovenija 8,9%), vendar pa je vlak pogosto prevozno sredstvo na delo v občini
(Šmarje 5,5%, Slovenija 1,3%) zaradi dobrih (razmeroma pogostih) povezav s Celjem in
Rogaško Slatino ter ugodnejše vozovnice kot avtobus. Prebivalci občine raje uporabljajo
avtomobil kot prevozno sredstvo na delo, saj je odstotek tistih, ki uporabljajo javna prevozna
sredstva nizek (avtomobil 81,6%, avtobus in vlak 9,9%).
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5.1.1.5. Zaposlovanje
Aprila 2005 je bilo v občini Šmarje pri Jelšah 2500 delovno aktivnih prebivalcev. Stopnja
registrirne brezposelnosti je bila 14,8%.
Graf 8: Struktura delovno aktivnega prebivalstva leta 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2005
Večina delovno aktivnih spada med zaposlene osebe (85,7%). Pri skupini samozaposlenih je
delež kmetovalcev (7,6%) višji kot delež samostojnih podjetnikov (6,7%), pri slovenskem
povprečju pa je obratno.
Graf 9: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti leta 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2005
Delež ljudi zaposlenih v kmetijskih dejavnostih je v občini za 5% višji kot je povprečje za
Slovenijo. Skupini nekmetijskih in storitvenih dejavnosti sta najštevilčnejši (storitvene
dejavnosti zaposlujejo v občini največ prebivalcev – 50,4%) in sta po deležih v občini in
Sloveniji približno enaki. Graf 8 in 9 kažeta na kmetijsko usmerjenost regije, saj kmetijstvo
zaposluje v primerjavi s celotno Slovenijo velik delež ljudi.
Januarja leta 1999 je znašala povprečna bruto plača v občini 163.406 SIT, v Sloveniji pa
165.630 SIT. Do aprila 2005 se je povprečna bruto plača v občini dvignila na 235.327 SIT, v
Sloveniji pa na 271.678 SIT (www.e-uprava.gov.si, 2005). V občini se je plača v tem obdobju
povečala le za 30,6%, medtem ko se je v celotni Sloveniji povečala za 39%.
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Graf 10: Rast povprečnih bruto plač v obdobju od januarja 1999 do decembra 2004
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Leta 1999 je bila občina Šmarje pri Jelšah glede povprečnih bruto plač približno na ravni
celotne Slovenije. Do večjih razlik je začelo prihajati na začetku leta 2000 in z vsakim
mesecem je bila razlika večja. Januarja 2000 je bila povprečna plača v občini nižja za 3,8%,
januarja 2001 za 6,2%, januarja 2002 za 6,8%, januarja 2003 za 6,9%, januarja 2004 za 6,1%,
decembra 2004 pa za 13,8%. Ta podatek kaže na gospodarsko in hkrati socialno nazadovanje
občine v primerjavi s Slovenijo.
Tudi stopnja brezposelnosti kaže na slabše stanje v občini glede na celotno Slovenijo.
Januarja leta 2000 je bila stopnja registrirane brezposelnosti v občini 17,8%, v Sloveniji pa
13,3%. Do aprila 2005 se je stopnja brezposelnosti v občini zmanjšala za 3% na 14,8%, v
celotni Sloveniji pa za 3,2% na 10,1%. Zmanjšanje stopnje je bilo približno enako, vendar
ostaja stopnja brezposelnosti v občini precej nad državnim povprečjem.
Graf 11: Spreminjanje stopnje brezposelnosti od januarja 2000 do aprila 2005
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Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Šmarje pri Jelšah je bila višja v celotnem
obdobju. Najvišja je bila oktobra 2002, ko je dosegla 18,7%. Takrat je bila tudi razlika med
celotno Slovenijo in občino največja, in sicer je znašala 7%. V občini stopnja brezposelnosti
ni nikoli padla pod vrednostjo, ki jo je dosegla maja 2004 – 14%. V splošnem se je stopnja
brezposelnosti v občini zmanjševala tako v občini kot v Sloveniji. Iz grafa je razvidno tudi
večja nihanje brezposelnosti v občini v primerjavi s Slovenijo, kar kaže na manj stabilne
gospodarske razmere v občini.
Junija 2002 je bilo največ brezposelnih starih od 30-40 let (22%). Sledijo jim brezposelni stari
od 50-60 let (20,5%), pri katerih je razlog za njihovo brezposelnost starost, zato so najtežje
zaposljiva kategorija ljudi. 18,4% brezposelnih je starih od 18-25 let in ti so večinoma iskalci
prve zaposlitve. Med brezposelnimi je več žensk (54,2%) kot moških. Brezposelnost oseb se
razlikuje tudi glede na njihovo izobrazbo. Višja kot je stopnja izobrazbe manj je brezposelnih.
Leta 2002 je bilo največ brezposelnih tistih s končano I. in II. stopnjo izobrazbe, najmanj pa
tistih s končano VII. stopnjo izobrazbe (Analiza stanja v občini Šmarje pri Jelšah, 2004).
Tabela 12: Število brezposelnih oseb po stopnjah izobrazbe leta 2002
I. + II.
III. + IV.
V.
VI.
Stopnja
izobrazbe
433
190
109
4
Število
brezposlenih
Vir: Analiza stanja v občini Šmarje pri Jelšah, 2004

VII.

Skupaj

9

745

Glede na trajanje brezposelnosti je največ tistih, ki so brezposelni že več kot 5 let. Sledijo
brezposelnost od 6-12 mesecev in do 6 mesecev.
Tabela 13: Trajanje brezposelnosti
Trajanje brezposelnosti
Število oseb
do 6 mesecev
149
6-12 mesecev
167
1-2 leti
99
2-3 leta
51
3-5 let
98
nad 5 let
181
Skupaj
745
Vir: Analiza stanja v občini Šmarje pri Jelšah, 2004
Brezposelnost je eden izmed večjih problemov v občini, saj je po deležu registrirane
brezposelnosti močno nad slovenskim povprečjem. Med brezposelnimi prevladujejo ženske,
saj primanjkuje delovnih mest zanje (eden izmed vzrokov za to je propadla tekstilna industrija
v Šmarju in sosednjih večjih krajih, ki je zaposlovala veliko ženske delovne sile).
Brezposelnost je večja med najnižje izobraženimi (teh je v občini precej), saj le-ti niso
kvalificirani za delo in zato težje dobijo zaposlitev. Problem pa predstavlja tudi trajanje
brezposelnosti, saj je veliko prebivalcev dolgotrajno brezposelnih. Visoka stopnja
brezposelnosti vpliva na slabši standard prebivalcev in vodi v številne socialne probleme, zato
so na tem področju ukrepi zelo potrebni.
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5.1.2. Poselitev in naselja
Občino Šmarje pri Jelšah sestavlja 77 naselij, ki se združujejo v 10 krajevnih skupnosti in 32
katastrskih občin. Na začetku leta 2004 je bilo v občini 3393 hišnih številk, po popisu 2002 pa
3856 stanovanj.
Slika 14: Karta občine z mejami krajev in krajevnih skupnosti
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Graf 12: Naselja po številu prebivalcev leta 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2005
Iz grafa je razvidno, da v občini prevladujejo majhna naselja, saj ima manj kot 200
prebivalcev kar 93,5% naselij. Največ naselij ima manj kot 100 prebivalcev (41), 31 pa jih
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ima med 1001 in 200 prebivalcev. Le 5 naselij ima nad 200 prebivalcev. To so: Grliče (203
prebivalca), Mestinje (301), del Grobelnega, ki spada v občino Šmarje (310), Kristan Vrh
(395) in občinsko središče Šmarje, edino z več kot 1000 prebivalci (1609). V teh petih naselij
živi slaba tretjina prebivalstva občine. Tudi za celotno Slovenijo so značilna majhna naselja,
vendar so za občino značilna še manjša, saj je edino večje naselje Šmarje, kjer živi 16,7%
vsega prebivalstva občine. V Sloveniji pa v naseljih z več kot 1000 prebivalci živi več kot
polovica prebivalstva (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 12, 13).
Med večja naselja v občini spada Mestinje s 301 prebivalcem. Gre za gručasto središčno
naselje, ki leži na ravnini, ki je del Šmarsko-Rogaškega podolja v dolini Mestinjščice.
Gospodarski zagon mu dajeta dva industrijska obrata, in sicer živilska tovarna Vital, kjer
proizvajajo brezalkoholne pijače in lesni obrat Rogaška Les, ki pa je precejšnih težavah. To
sta dva edina industrijska obrata v občini. Proučiti je potrebno njun vpliv na okolje. Mestinje
ima ugodno lego ob cesti in železniški progi Celje-Rogaška Slatina. Zaradi ugodne lege ob
glavni prometni žili je v Mestinju ugodno območje za ureditev obrtne cone, kjer bi se zaposlili
prebivalci Mestinja in sosednjih naselij. Kraju bi zagon dali malo gospodarstvo in uspešna
industrijska dejavnost.
Naselje Grobelno je razdeljeno na dve občini, šentjursko in šmarsko. V šmarskem delu živi
58,7% prebivalcev naselja. Gre za razloženo središčno naselje z gručastim jedrom, ki je
nastalo v razširjeni dolini potoka Slomščice. Ima ugodno prometno lego, saj leži ob cesti
Celje-Rogaška Slatina in na železniškem križišču ob progi Zidani Most-Maribor, od katere se
odcepi krak proti Rogatcu in Podčetrtku. Zaradi ugodne lege in dostopnosti so v naselju
številne nove hiše. Večina prebivalcev se zaposluje v bližnjih krajih, predvsem Šentjurju.
Tudi Grobelno bi bilo zaradi dobre prometne lege ugodno za ureditev obrtne cone.
Drugo največje naselje po številu prebivalcev je Kristan Vrh. Je razloženo naselje z gručastim
jedrom, hiše in zaselki so raztreseni po pobočjih in na vrhu slemena med Hajnskim in
Nezbiškim potokom. Krajani se ukvarjajo s kmetijstvom (prevladuje mlečna živinoreja) ali pa
se vozijo na delo v Mestinje in Rogaško Slatino. V kraju je že nekaj majhnih obrtnih delavnic,
zato bi tudi razvoj Kristan Vrha lahko delno temeljil na razvoju obrtnih dejavnosti. Na
območju močno razpršene poselitve pa bi bil primeren nadaljnji razvoj kmetijstva.
Največje naselje in občinsko središče Šmarje pri Jelšah pa je mestno naselje, ki leži v
Šmarsko-Rogaškem podolju v dolini Šmarskega potoka. Skozenj peljeta cesta in železniška
proga Celje-Rogaška Slatina. Je oskrbovalno, zaposlitveno in upravno središče občine in
širšega območja (Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Gospodarske dejavnosti v kraju niso
posebej razvite. Industrije ni, je pa nekaj obrtnih obratov. Obrtno cono bi bilo potrebno
razširiti in privabiti nove investitorje in obrtnike. Zaposlitveno središče občine je predvsem
zaradi veliko delovnih mest v terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Šmarje je namreč poleg
sedeža občine tudi sedež upravne enote, tukaj je sodišče, policija, številni zavodi in matična
osnovna šola, ki večina zaposlujejo višje izobraženo delovno silo. Te funkcije dajejo kraju
zagon in napovedana ukinitev nekaterih (veliko oddelkov upravne enote) bi pomenila
nazadovanje kraja.
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Slika 15: Občinsko središče Šmarje pri Jelšah

Vir: Sekirnik, 2005
Naselja v občini se po obliki razlikujejo. V gričevnatem delu občine prevladujejo razložena
naselja. Gre za poselitveno obliko, ki je značilna za gričevnate, rahlo valovite, kmetijske
pokrajine. Hiše (veliko je kmečkih) so razprostranjene po celotnem območju, med njimi so
kmetijska zemljišča. Domovi so razmeščeni po vrhovnih slemen, robovih dolin ali na
pobočjih. Ta poselitvena oblika je razširjena predvsem v vzhodni, subpanonski Sloveniji
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 16), kamor spada tudi naša občina. V gričevju so torej
naselja razložena (npr. Sladka Gora, Predenca, Babna Gora, Orehovec…) ali razložena z
gručastim jedrom (npr. Kristan Vrh, Dvor, Brecljevo). V Šmarsko-Rogaškem podolju in širših
dolinah potokov pa so naselja gručasta (npr. Šmarje pri Jelšah, Mestinje), nekatera pa
razložena, ki imajo gručasto jedro v ravnini (npr. Grobelno, Šentvid, Zibika). Ta naselja
spadajo v skupino gručastih naselij predalpskega in osrednjeslovenskega tipa. Stavbe so
gručasto razmeščene ob osrednji cesti. Poslopja stojijo vsako zase in so različno, neenotno
postavljena ob cesti (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 17).
Te poselitvene oblike kažejo, da v občini prevladuje razpršena poselitev. Najbolj je razpršena
v gričevnatem delu. Posledice razpršene gradnje se kažejo v izgubi identitete pokrajine,
krčenju kmetijskih površin, večjih stroških vzdrževanja infrastrukturne in komunalne opreme
ter posledično tudi v slabši kvaliteti življenja.
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Slika 16: Razpršena poselitev na gričih nad Šmarjem

Vir: Sekirnik, 2005
Naselja v občini so majhna in poselitev je razpršena, kar bi pomenilo majhne pritiske na
okolje. Poleg tega so tudi samočistilne sposobnosti, predvsem zraka, v gričevnatem svetu
boljše kot v osrednjem podolju. Vendar je pa potrebno upoštevati, da je komunalna ureditev
teh naselij slabša. Odvajanje odpadnih voda ni urejeno (ni kanalizacijskega omrežje in
čistilnih naprav), otežkočena je nemotena oskrba prebivalcev s pitno vodo, prebivalci nimajo
organiziranega rednega tedenskega odvoza odpadkov, zato se pojavljajo divja odlagališča (z
namestitvijo velikih zabojnikov se je stanje na tem področju nekoliko izboljšalo). Zaradi teh
razlogov ima tudi razpršena poselitev negativne vplive na okolje. Poleg tega vpliva razpršena
poselitev na zelo razvejane prometnice. Veliko je lokalnih cest, njihovo vzdrževanje pa je
drago.
V občini je bilo lob popisu leta 2002 3856 stanovanj s skupno površino 279242 m2, kar pride
28,9 m2 na prebivalca. To je le nekaj manj kot v celotni Sloveniji, kjer pride 29,5 m2
stanovanja na prebivalca.
Graf 13: Stanovanja po naseljenosti leta 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2005
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Delež stalno naseljenih stanovanj v občini je 77,1%, kar je manj kot v Sloveniji (85,3%). V
občini je višji predvsem delež stanovanj za občasno uporabo (občina 11,4%, Slovenija 4,5%).
Za 1,3% je višji tudi delež nenaseljenih stanovanj (občina 11,5%). Nenaseljena stanovanja so
predvsem stare hiše, ki se ne vzdržujejo in zato propadajo. S tem se zaseda prostor in kazi
videz kulturne pokrajine. Ker ima veliko občanov vinograd, ob njem pa zidanico, ki je
pogostokrat preurejena v vikend hišo, je delež stanovanj za občasno uporabo v občini precej
visok.
Graf 14: Stavbe s stanovanji po letu zgraditve leta 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2005
V občini Šmarje je bilo največ stavb s stanovanji zgrajenih v letih med 1971 in 1980 (37,7%).
Velik je tudi delež najstarejših stavb, ki so bile zgrajene pred 1918 (14,6%). V primerjavi s
celotno Slovenijo so stavbe s stanovanji v občini novejše, saj je bilo po letu 1970 v občini
zgrajenih 60,3%, v Sloveniji pa 46,6% vseh stavb. To je povezano z novogradnjami po
potresu na Kozjanskem leta 1976. Delež najnovejših stavb (od leta 1990 naprej) je približno
enak.
5.2. GOSPODARSTVO

5.2.1. Kmetijstvo
Kmetijstvo je v občini močna in pomembna gospodarska dejavnost, saj so se leta 2002 s
kmetijstvom preživljali 604 kmetje. Delež prebivalcev med delovno aktivnimi, ki se ukvarjajo
s kmetijskimi dejavnostmi, je 9%, kar je več kot dvakrat več od deleža na slovenski ravni
(4%).
Podoba pokrajine je ruralna, saj je bilo ob popisu kmetijstva leta 2000 kar 46% zemljišč
kmetijskih, z njimi je upravljalo 1060 družinskih kmetij. Kmetijskih zemljišč v uporabi je
4.932 ha (46% vseh zemljišč), gozda je 4.037 ha (37%), pozidane in druge površine pa
predstavljajo 17% vseh zemljišč.
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Graf 15: Raba tal v občini leta 2000
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Vir: Statistični urad RS, 2005
Graf 16: Raba kmetijskih zemljišč v uporabi leta 2000
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Dve tretjini kmetijskih zemljišč zasedajo travniki in pašniki (3.183 ha), slabo tretjino pa njive
in vrtovi. Večji del travnatega sveta kaže na usmerjenost občine v živinorejo. Travniki in
pašniki se pojavljajo predvsem na dneh dolin, kjer je visoka talna voda in so občasne poplave
ter na zemljiščih z večjim naklonom. V zadnjem času pa je vedno več travnikov na območjih,
ki bi bili primerni za intenzivnejšo obdelavo. Povprečno ima kmetija v občini 3 ha travnatih
površin. Njive zasedajo 1.534 ha, povprečna velikost na kmetijo je 1,5 ha. Vinogradništvo je
pomembneje od sadjarstva, saj vinogradi zasedajo več zemljišč in večina sadovnjakov je
ekstenzivnih, kmečkih. Intenzivnih sadovnjakov je 7 ha in so v lasti 26 kmetij. S 176 ha
vinogradov pa se ukvarja 788 kmetij.
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Tudi razvrstitev kmetij po tipih kmetovanja kaže na usmerjenost v živinorejo.
Graf 17: Kmetije po tipu kmetovanja leta 2000
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Vir: Statistični urad RS
Največ kmetij je usmerjenih v mešano živinorejo (400). Sledi usmerjenost v pašno živinorejo
(260 kmetij) in mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo (186 kmetij). Največ kmetij je v treh
tipih, ki vključujejo živinorejo. 68 kmetij se ukvarja s trajnimi nasadi, kar gre večino za
vinogradništvo. Kljub temu, da je delež njiv in vrtov 30,4% vseh kmetijskih zemljišč v
uporabi, poljedelstvo ni pomembna panoga, saj na njivah gojijo večinoma krmne rastline. V
poljedelstvo je usmerjenih le 7 kmetij. Z intenzivnim vrtnarstvom se ukvarja 5 kmetij.
Graf 18: Raba njiv leta 2000
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Vir: Statistični urad RS
Več kot polovico njiv zasedajo žita za pridelavo zrnja, več kot tretjino pa krmne rastline.
Krompir zaseda 3% njiv, zelenjava pa polovico manj. Delež njiv z industrijskimi rastlinami je
zanemarljiv (0,1%). Večina njivskih površin je posejanih s koruzo (koruza za zrnje 542,63 ha,
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silažna koruza 427,02 ha). Pšenica raste na 163,05 ha, ječmen pa na 148,73 ha. Njive se
nahajajo večinoma na ravninskih delih, v dneh dolin, kjer ni poplavno in na blažjih naklonih.
Živinoreja je najpomembnejša kmetijska panoga v občini. V znotraj te panoge pa izstopa
govedoreja. Govedo redijo na 847 kmetijah, krave molznice na 607 kmetijah, prašiče pa na
772 kmetijah. V zadnjem času se uveljavlja tudi konjereja in reja drobnice. Prašičereja,
perutninarstvo in reja kuncev pa ostajajo v doseženem obsegu. Govedoreja pa ostaja tudi v
prihodnje osnovna usmeritev kmetij. Pri večini kmetij ne gre za intenzivno govedorejo, saj so
velikosti čred po kmetijah majhne. Največ kmetij (428) ima 3-9 glav govedi, sledijo kmetije z
1-2 glave govedi (203) in kmetije z 10-19 glavami govedi. Najmanj kmetij ima več kot 20
glav govedi.

število kmetij

Graf 19: Kmetije z govedom po velikosti črede leta 2000
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Slika 17: Kmetija usmerjena v rejo govedi

Vir: Sekirnik, 2005
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Pomembna kmetijska panoga v občini je tudi vinogradništvo. Vinogradi zasedajo 3,6%
kmetijskih površin (176,17 ha). V bolj strnjeni obliki ležijo v gričevnatih delih občine, in sicer
v severnem delu občine na območju KO Lemberg okolica in KO Sladka gora ter v južnem
delu na območjih KO Orehovec, Vršna vas, Zibika, Roginska Gorca, Kristan vrh in Tinsko.
Nekaj strnjenih vinogradniških območij je še v KO Babna Reka, Babna Gora, Grobelce,
Bobovo, Preloge in Vrh. Kar 72,8% vseh kmetij ima v lasti vinograd. Povprečna velikost
vinograda je 33 arov na kmetijo. Skupaj je v občini posajenih skoraj 700.000 trsov, od katerih
je 84,6% belih sort. Usmerjenost v pridelavo belih vin je značilnost celotnega ŠmarskoVirštanjskega okoliša in Podravskega rajona kamor spadajo vinogradi v naši občini. Prodaja
vina predstavlja nekaterim kmetijam pomemben del zaslužka. V občini sta registrirana dva
vinotoča in 22 kmetij s prodajo vina. Nekateri so povezani v ponudbo Šmarsko-Virštanjske
vinsko turistične ceste.
Slika 18: Vinogradniška pokrajina pri Sladki Gori

Vir: Sekirnik, 2005
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Velikost kmetij v občini je majhna. To onemogoča intenzivno pridelavo na kmetijah in
manjša njihovo konkurenčnost.

število kmetij

Graf 20: Kmetije po velikostnih razredih KZU (kmetijska zemljišča v uporabi – brez gozda)
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Vir: Statistični urad RS
Največ kmetij je velikih med 2 in 5 ha, sledijo kmetije velike od 5 do 10 ha. Najmanj je
kmetij velikih nad 10 ha. Ta razporeditev je enaka kot v celotni Sloveniji. Problemu majhnosti
se pridružuje tudi velika razdrobljenost parcel, kar zopet zmanjšuje možnost intenzifikacije
kmetijstva.
S kmetijstvom se ukvarja pretežno starejše prebivalstvo, mlajši se izobražujejo in zaposlujejo
v drugih panogah. S tem je vprašljivo tudi nasledstvo kmetij. V starostni sestavi gospodarjev
na kmetijah prevladujejo starejši gospodarji, kar je razvidno iz spodnje tabele. Več kot
polovica gospodarjev je starih nad 55 let. Samo 6% pa pod 35 let.
Tabela 14: Kmetije po starosti gospodarjev leta 2000
Pod 35 let
35-44 let
45-54 let
Starost
gospodarja
72
185
250
Število
kmetij
Vir: Statistični urad RS

55-64 let

Nad 64 let

250

303

Poleg starosti gospodarjev predstavlja problem tudi njihova slaba izobraženost, saj jih večina
izobrazbe iz področja kmetijstva nima, imajo samo praktične izkušnje.
Tabela 15: Kmetije po kmetijski izobrazbi gospodarjev leta 2000
Samo praktične Tečaj
Poklicna
Vrsta
izkušnje
kmetijstva
kmetijska
izobrazbe
izobrazba
517
89
34
Število
gospodarjev
Vir:Statistični urad RS

Srednja, višja, visoka,
univerzitetna,
podiplomska izobrazba
23
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Dodaten vir zaslužka lahko kmetom prinesejo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 17 kmetij v
občini se z njimi že ukvarja. Največ se jih ukvarja s storitvami s kmetijsko mehanizacijo in
turizmom na kmetiji.
Tabela 15: Kmetije z dovoljenjem za opravljanje dopolnilne dejavnosti leta 2004
Dopolnilna dejavnost
Število kmetij
Storitve s kmetijsko mehanizacijo
7
Vrtnarstvo
2
Pridelava, obdelava, zamrzovanje in pakiranje 1
kmetijskih pridelkov
Turizem na kmetiji
6
Druge dopolnilne dejavnosti
2
Skupaj
17
Vir:Analiza stanja v občini Šmarje pri Jelšah, 2004
Kmetijstvo je v občini pomembna gospodarska panoga. Kmetje se usmerjajo v živinorejo in
vinogradništvo. Bistven pečat daje tudi podobi pokrajine, saj kmetijske površine zasedajo
večina površin. Vendar se kmetijstvo v občini srečuje s številnimi problemi, ki so podobni
problemom kmetijstva v celotni Sloveniji. Majhne kmetije in razdrobljenost parcel
onemogočata bolj intenzivno obdelavo zemlje, specializacijo kmetij in s tem večjo
konkurenčnost na trgu. Majhne kmetije ne dajejo zadostnega vira zaslužka, zato se mlajši
prebivalci zaposlujejo drugje in odseljujejo. S tem se spreminja starostna struktura kmetov.
Gospodarji na kmetijah so vse starejši in njihova kmetijska izobrazba je slaba. Možnost se
kaže v dodatnih dejavnostih na kmetijah, s katerimi bi se povečal dohodek kmetovalcev.
Ker kmetijstvo v občini ni intenzivno, okolja močneje ne obremenjuje. Usmerjenost v
živinorejo kaže na večje obremenjevanje okolja z gnojevko, saj številne kmetije nimajo
urejenih gnojnih jam. Vendar se to v zadnjih letih izboljšuje, saj so urejene gnojne jame pogoj
za pridobitev kmetijskih subvencij. Okolje obremenjujejo tudi fitofarmacevtska sredstva, ki
onesnažujejo prst in vodo. Vendar zaradi majhne intenzivnosti takšno onesnaževanje ni zelo
problematično.
5.2.2. Industrija in obrt
Občina Šmarje pri Jelšah ni industrijsko pomembna, saj nima večjih industrijskih obratov. V
občini sta le dva, oba locirana v Mestinju. Prvi je Vital Mestinje d.d., ki se ukvarja s
proizvodnjo brezalkoholnih pijač. Ukvarjajo se z dvema osnovnima dejavnostma, in sicer
predelavo sadja in polnjenje sadnih sokov pod blagovno znamko Frupi. Od leta 1997 je njihov
večinski lastnik Pivovarna Laško. Drugi obrat je lesni in se ukvarja z izdelavo vrtnega
pohištva. Nekdaj uspešno podjetje Bohor je v začetku devetdesetih propadlo, zato je bila
tovarna nekaj let zaprta. Nato jo je odkupila Steklarna Rogaška in ustanovila podjetje
Rogaška les d.o.o. Zaradi težav v katerih se je znašla Steklarna Rogaška je tudi prihodnost
lesnega obrata v Mestinju negotova.
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Slika 19: Obrat Vital pri Mestinju

Vir: Sekirnik, 2005
Vpliv na okolje obeh obratov se ni preučeval, zato podatkov o tem ni. Vital z odplakami
onesnažuje predvsem Mestinjščico, Rogaška les pa z izpusti v zrak in odlaganjem ostankov
lakov v bližini obrata.
V občini je bolj razvito malo gospodarstvo, saj občina namenja dokaj visoka sredstva za
pospeševanje razvoja te panoge. Z razvojem malega gospodarstva se v veliki meri ukvarja
Razvojna agencija Sotla, ki pokriva celotno upravno enoto Šmarje pri Jelšah. Izvajajo se
različne finančne, izobraževalne, svetovalne, motivacijske in druge oblike pospeševanja
razvoja (Analiza stanja v občini Šmarje pri Jelšah, 2004).
V občini je registriranih 217 obrtnih obratov, od tega je 198 samostojnih podjetnikov in 19
gospodarskih družb (Statistični urad RS). Največ registriranih se ukvarja z prevozništvom,
gradbeništvom, mizarstvom in ključavničarstvom. Samostojne podjetnike in ostale
gospodarske družbe, ki opravljajo obrtne dejavnosti v upravni enoti Šmarje, združuje
Območna obrtna zbornica Šmarje pri Jelšah (Analiza stanja v občini Šmarje pri Jelšah, 2004).
Vsi obrtni obrati so majhni in nimajo večjih vplivov na okolje. Večji problem predstavljajo le
odpadki iz obrtnih dejavnosti, ki jih obrtniki večkrat odlagajo v zabojnike, ki so namenjeni
odpadkom iz gospodinjstva.
5.2.3. Promet
Glavna prometna žila skozi občino teče v smeri vzhod-zahod po Šmarsko-Rogaškem podolju.
Sestavljata jo državna cesta G2-107 in železniška proga II. reda, obe iz smeri Celja proti
Rogaški Slatini in naprej proti Hrvaški. V občini sta še dve državni cesti, ki se odcepita od
prej omenjene. Prva je državna regionalna cesta R1-219, odsek 1239, ki se odcepi v Mestinju
in pelje v smeri Podčetrtek in naprej proti Brežicam in Novemu mestu. Druga, državna
regionalna cesta R1-219, odsek 1237, se odcepi na Podplatu in pelje v smeri proti Poljčanam,

61

Slovenski Bistrici in Mariboru. Zaradi pomembnih križišč ima občina dokaj ugodno prometno
lego. Ceste omogočajo razmeroma hitro povezavo z večjimi središči kot sta Celje in Maribor.
Dolžina državnih cest je 21.371 m, glavnih pa 12.510 m. Gostota lokalnih cest je zaradi
razpršene poselitve velika. Njihova skupna dolžina znaša 169.621 m (Analiza stanja v občini
Šmarje pri Jelšah, 2004).
Problem predstavlja slaba urejenost državnih cest. Vozišče je na večini mest poškodovano,
več odsekov ogroža tudi polzenje tal. Nekaj poškodovanih mest na Halerjevem hribu že
urejajo. Največji problem predstavlja potek glavne ceste skozi središče naselja Šmarje, saj je
le-ta zelo obremenjena tako z osebnim kot z tovornim prometom. Zaradi močne prometne
obremenjenosti je ogrožena kakovost zraka in varnost prebivalcev. Cesta zaradi neustreznih
tehničnih elementov, preštevilnih in neustreznih priključkov in preobremenjenosti ne
izpolnjuje tehničnih standardov in nosilnosti cestne konstrukcije. Naredili so nekaj predlogov
za razbremenitev ceste skozi naselje. Eden je, de se promet uredi s prometno signalizacijo
(ureditev križišč s semaforji), vendar se s tem prometna obremenjenost ne bi zmanjšala. Že
dolgo obstajajo načrti, da bi speljali obvoznico mimo Šmarja. Ta bi potekala nekaj kilometrov
severno od naselja. Sprejet pa je bil predlog, da speljejo en kilometer obvozne ceste v samem
naselju, ob železniški progi. Kot dolgoročna rešitev tranzitnega prometa mimo Šmarja se
ohranja obstoječi koridor obvozne ceste severno od Šmarja v dolžini približno 8 km. Poleg
obvoznice se v kratkem načrtujeta še dva projekta. Uredilo se bo križišče na Mestinju, kjer se
odcepi cesta proti Posavju in lokalna cesta proti Lembergu. Na Grobelnem pa se zaradi
nivojskega križanja ceste z dvotirno železniško progo Celje-Maribor načrtuje izvennivojsko
križanje železnice s cesto. Trasa ceste bo vodena severno od železniške proge GrobelnoRogaška Slatina, tako da se bo izognila dvakratnemu križanju s to progo.
Slika 20: Težki tovornjaki se vozijo skozi središče naselja Šmarje

Vir: Sekirnik, 2005
K večji povezanosti občine prispeva tudi železnica, ki je imela v preteklosti znatno večji
pomen, saj je v veliki meri pripomogla k razvoju območja. Čez občino sta potekali dve smeri,
ki sta povezovali Slovenijo s Hrvaško. Danes proge vodijo le do meje. Preko občine poteka
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železniška proga drugega reda od Grobelnega do Stranja, kjer se razcepi na dve smeri. Ena
vodi proti Rogaški Slatini in Rogatcu. Druga pa mimo Podčetrtka do Imenega (Analiza stanja
v občini Šmarje pri Jelšah, 2004).
Ocenjujemo, da javni prevoz uporablja malo prebivalcev občine. Večina ga uporabljajo dijaki,
ki se dnevno vozijo v Celje ali Rogaško Slatino. V času šolskih počitnic sicer zmanjšajo
število vlakov in avtobusov, vendar proge še zdaleč niso rentabilne.
Promet močno vpliva na okolje. Cestni promet obremenjuje zrak z izpušnimi plini, posredno
je obremenjena tudi prst, tako cestni kot železniški pa povzročata hrup.
Občina je sorazmerno dobro povezana z ostalimi deli Slovenije. Cesta in železnica omogočata
hitro povezavo do regijskega središče Celja. Dokaj blizu je tudi priključek na avtocesto v
Dramljah. Problem predstavlja slaba urejenost cest za tako močno obremenitev.
5.2.4. Turizem
Posebej izrazitih oblik turistične dejavnosti v občini ni. Tako turizem ni pomembna
gospodarska panoga. Občina želi takšno stanje spremeniti, zato je ustanovila turistično in
informativno agencijo Šmarje pri Jelšah (Tina). Tina se ukvarja z posredovanjem informacij,
izdelavo promocijskih brošur, turističnimi vodenji in sodelovanjem pri organizaciji turističnih
prireditev in ostalih aktivnosti s področja turizma.
Ker v občini ni veliko nastanitvenih objektov in pomembnejših turističnih znamenitosti je
območje primerno predvsem za izletniški turizem. Zanimivi so ogledi predvsem kulturne
dediščine. Kot je opisano v poglavju 4.6. je občina bogata z sakralnimi in etnološkimi
spomeniki. Najznamenitejša je kalvarija s kapelicami in cerkvijo sv. Roka v Šmarju. Gre za
enega največjih baročnih spomenikov v Sloveniji. Kamnita pot je cikcakasto speljana po
severnem pobočju hriba do cerkve. Ob njej pa je razporejenih štirinajst kapel, ki so ravno v
tem času v obnovi. Največ ljudi obišče kalvarijo 15. in 16. avgusta, ko se na romanju zbere
več tisoč ljudi. Med najznamenitejše baročne spomenike na Slovenskem spada tudi
Božjepotna Marijina cerkev na Sladki Gori. Skupaj s slikovitima tesno skupaj postavljenima
cerkvama na Tinski gori spadata prej omenjeni v romarsko triado Sladka Gora – Tinsko – sv.
Rok. Z zgodovinskega vidika sta zanimiva tudi dvorec Jelšingrad, ki je danes v zelo slabem
stanju, ter srednjeveški trg Lemberg. Prav tako pa je zanimiva tudi naravna dediščina.
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Slika 21: Karta lokacij znamenitosti v občini (merilo 1:150 000)

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah, 2005
Posebno identiteto dajejo občini vinogradi, med katerimi poteka Šmarsko-virštanjska vinska
turistična cesta – VTC 10. Cesta povezuje vinorodna naselja in predstavlja turistična ponudbo
in zanimivost za obiskovalce. Razdeljena je na tri dele, severni in srednji del potekata čez
območje občine.
Slika 22: Karta Šmarsko-virštanjske vinsko turistične ceste v občini (merilo 1:150 000)

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah, 2005

64

Severni del je dolg 9,8 km in poteka po krajevni cesti Pečica – Sladka Gora – Dolga gora, kjer
se na meji občine konča. Cesta je v celoti asfaltirana. Vzhodno od regionalne ceste Podplat –
Poljčane pa vodi po ozemlju občine Rogaška Slatina (krajevna cesta Topolovec – Podturn –
Zagaj pod Bočem). Srednji del poteka skoraj v celoti po območju občine Šmarje pri Jelšah, od
lokalne usmerjevalne ceste pri Koretnem, preko Konuškega, Škofije, Sedovca do doline
Zibiškega potoka do cerkve sv. Jerneja in od tam na Tinsko goro, mimo Roginske Gorce
(občina Podčetrtek) do sv. Urbana. Srednji del je dolg 16,5 km, od tega je 10,4 km asfaltirane.
V ponudbo vinsko turistične ceste so vključeni turistične kmetije, vinotoči in kmetije s
prodajo vina ter gostišča.
Vinsko turistična cesta je prispevala pozitivno k razvoju podeželskega območja, saj prodaja
domačih pridelkov pomeni kmetijam dodatni vir zaslužka, uredijo se jim ceste in druga
infrastruktura.
Turizem v občini Šmarje pri Jelšah je slabo razvit. Obstajajo le trije nastanitveni objekti, to so
tri turistične kmetije. Prednost občine je, da leži v neposredni bližini dveh zdravilišč:
zdravilišče Rogaška Slatina in Terme Olimia. Obe zdravilišči sta dobro obiskani tako s tujimi
kot domačimi gosti, zato bi lahko občina Šmarje izkoristila priložnost in se osredotočila na
razvoj sonaravnega turizma usmerjenega v izletniško ponudbo. V neposredni bližini je tudi
Kozjanski regijski park, kjer se prepletata ohranjena narava in bogata kulturna dediščina
(Analiza stanja v občini Šmarje pri Jelšah, 2004; Občina Šmarje pri Jelšah, 2005).
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6. VREDNOTENJE STANJA OKOLJA, DRUŽBE IN GOSPODARSTVA Z VIDIKA
ZASNOVE LOKALNE AGENDE TER PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA
6.1. ZRAK
Zrak v občini onesnažujejo individualna kurišča in promet. Kurišča zaradi prestrukturiranja
kurilnih naprav niso več najpomembnejši onesnaževalec, saj se namesto premoga, ki vsebuje
veliko žvepla, uporablja kurilno olje in les. Tako so postale pomembnejše povečane emisije
toplogrednega CO2. Te izhajajo tudi iz naraščajočega prometa, katerega posledica je tudi
onesnaženje z NOx. Skozi občino namreč poteka pomembna povezava proti Hrvaški in proti
regionalnemu središču Celju. Potrebno bi bilo opraviti štetje prometa in meritve emisij CO2,
NOx in prizemnega ozona. Stanje je najbolj problematično v naselju Šmarje, kjer teče glavna
cesta skozi njegovo središče. Tukaj je velika gostota ljudi in dejavnosti, zato je obremenjenost
še bolj problematična. V prihodnosti se bodo ti pritiski še povečevali, saj je promet nenehno v
porastu. Tudi obremenjevanje zraka iz kurilnih naprav naj bi se povečalo, saj se pričakuje
povečanje števila prebivalstva v naselju Šmarje in tudi nekaterih drugih naseljih. V kratkem
pa ni načrtovana izgradnja plinovoda ali skupnega energetskega objekta. Ker zrak v občini ni
zadovoljive kakovosti je potrebno zmanjšati emisije iz individualnih kurišč in prometa.
Cilj 1: vzpostaviti nadzor nad imisijami.
Ukrepi:
- spremljati onesnaženost zraka z NOx in O3 z meritvami,
- meriti emisije CO2,
- obveščati prebivalce o kakovosti zraka.
Cilj 2: prehod na druge vire energije, ki ne povzročajo tolikšnih emisij.
Ukrepi:
vzpostavitev toplovodnega sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (letni
posek v gozdovih, lesni ostanki podjetja Rogaška-Les, ostanki iz žag, ostanki pri čiščenju
gozdov) v strnjenih naseljih (Šmarje pri Jelšah, Mestinje),
- spodbujanje pridobivanja bioplina na kmetijah z več kot 30 GVŽ
- spodbujanje pridobivanja energije s pomočjo sončnih kolektorjev na sončnih legah.
Cilj 3: zmanjševanje tovornega in osebnega prometa skozi naselje Šmarje.
Ukrepi:
- gradnja obvoznice mimo naselja (predlagana trasa 8 km severno od Šmarja),
- gradnja kolesarskih stez v Šmarju.
6.2. VODE
Kakovost pitne vode iz javnega vodovoda po mikrobioloških in kemičnih analizah ni
oporečna. Večina prebivalcev nima težav pri oskrbi s pitno vodo, le iz lokalnih vodovodov v
času suše občasno primanjkuje vode. Tem prebivalcem je potrebno omogočiti nemoteno
oskrbo s pitno vodo. Poraba pitne vode v zadnjih letih ne narašča in tudi v prihodnje naj ne bi.
Voda v površinskih vodotokih je razmeroma slabe kakovosti. Vodotoki so majhni, zato imajo
slabe samočistilne sposobnosti. Obremenjuje pa jih zlasti komunalna odpadna voda.
Kanalizacijski sistem je zgrajen le v naselju Šmarje in Mestinje (delno). Speljan pa je direktno
v Šmarski potok in Mestinjščico. Mestinjščico še dodatno obremenjujeta industrijska obrata.
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Ker je poselitev razpršena je v večini naselij otežkočena gradnja kanalizacijskega sistema. V
občini še ni čistilne naprave. Trenutno je v gradnji čistilna naprava za naselje Šmarje,
potrebno pa bo tudi čiščenje odpadnih voda iz ostalih naselij. Če bo delovanje čistilne naprave
Šmarje kakovostno, se bo kakovost vode v Šmarskem potoku izboljšala. Za izboljšanje
kakovosti ostalih vodotokov pa bo potrebno čiščenje odpadnih voda tudi iz ostalih naselij v
občini. Ker je večina naselij majhnih bi bile primerne rastlinske čistilne naprave.
Cilj 1: nemotena oskrba s pitno vodo iz lokalnih vodovodov.
Ukrep:
- gradnja vodohranov na vodovodih Pijovci, Bodrež - Platinovec in Dolga Gora, ki
oskrbujejo naselja, kjer občasno primanjkuje vode.
Cilj 2: zmanjševanje obremenjevanja površinskih vodotokov zaradi odvajanja odpadnih voda.
Ukrepi:
- končati gradnjo čistilne naprave Šmarje pri Jelšah,
- gradnja kanalizacijskega sistema v strnjenih naselij,
- gradnja čistilnih naprav v Mestinju (za naselja Mestinje, Grliče, Laše), na Grobelnem
(za Grobelno in Završe) in v Šentvidu (za Šentvid, Gornjo vas, Bodrišno vas in
Spodnje Selce),
- gradnja rastlinskih čistilnih naprav za naselja Brecljevo in Jazbino, Ješovec, Korpule
in Predenco, Kristan Vrh, Hajnsko, Krtince, Platinovec, Sotensko ter Stranje,
- gradnja individualnih oziroma manjših rastlinskih čistilnih naprav v ostalih naseljih,
- priključitev industrijskih obratov Rogaška les in Vital na kanalizacijo oziroma gradnja
posebnih čistilih naprav za oba objekta.
6.3. HRUP
Glavni vir hrupa v občini je cestni promet. Najbolj obremenjeno je naselje Šmarje, saj skozenj
poteka glavna cesta. V prihodnosti naj bi se promet še povečal, zato bo problem še večji.
Močan hrup povzročajo tudi tovorni vlaki, ki pa vozijo poredko. Vir hrupa so tudi obrtni in
industrijski obrati (žaga v obratu Rogaška les v Mestinju in kovinarski obrat RYHDCON v
Šmarju). S problemom hrupa se do sedaj v občini ni ukvarjalo. Potrebni so ukrepi za rešitev
problema hrupnosti.
Cilj 1: omejiti hrup na območju občine.
Ukrepi:
- opraviti meritve hrupa na najbolj kritičnih območjih (v centru Šmarja, pri osnovni šoli,
v Mestinju ter vseh naseljih ob glavni cesti in železniški progi,
- določitev območij varstva pred hrupom (razdelitev ureditvenih območij v občini v
območja varstva pred hrupom),
- upoštevati dejavnik hrupnosti pri nadaljnjem načrtovanju stanovanjske gradnje,
- z gradnjo obvoznice zmanjšati hrup zaradi cestnega prometa v naselju Šmarje,
- na načrtovani razbremenilni cesti ob železnici zgraditi protihrupne ograje.
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6.4. PRST
Prst obremenjuje zlasti kmetijstvo z uporabo fitofarmacevtskih sredstev. K degradaciji prsti
pa prispeva tudi promet, ki jo obremenjuje posredno preko zraka ter pozidava, ki jo uničuje.
Analize kakovosti prsti v občini še niso bile opravljene, zato lahko o stanju le sklepamo.
Cilj 1: ugotoviti stanje onesnaženosti prsti na območju občine.
Ukrep:
- izvesti meritve kakovosti prsti na kmetijskih območjih in ob glavni prometnici.
Cilj 2: ohraniti rodovitnost prsti.
Ukrep:
- zmanjšati vnos škodljivih fitofarmacevtskih sredstev v prst z uvajanjem ekološke in
integrirane pridelave v kmetijstvo.
6.5. VEGETACIJA
Gozd pokriva dobro tretjino površja v občini. Gozdnata pokrajina je v severovzhodnem in
južnem delu občine ter na območju Ločneca. Preostali del spada v kmetijsko in primestno
pokrajino, kjer se gozd pojavlja v obliki otokov. Pomembna je lesnopridelovalna funkcija
gozda, saj znaša letni prirastek 23.976 m3. V desetih letih je možno posekati 135.232 m3 lesa,
kar bi lahko izkoriščali za pridobivanje energije s pomočjo biomase. Gozd v občini ima tudi
socialno funkcijo, predvsem rekreacijsko. Večina gozdov je v privatnih rokah. Ocenjujemo,
da večina lastnikov slabo skrbi za kvaliteto gozda, saj le redki opravljajo potrebna
vzdrževalna dela. V gozdovih, predvsem ob gozdnih cestah, se pogosto pojavljajo divja
odlagališča.
Cilj 1: ohranitev gozda in drugega naravnega okolja.
Ukrepi:
- upoštevanje določene količine letnega poseka v gozdovih,
- osveščanje prebivalcev o pomembnosti in varovanju gozda preko lokalnih medijev,
vrtcev in šole,
- organizacija čistilnih akcij v gozdovih.
Cilj 2: koristna raba gozda.
Ukrepi:
- uporaba lesa kot vira energije (biomasa),
- ureditev gozdne učne poti v Ločnecu.
6.6. ODPADKI
Odvoz odpadkov v občini je dobro organiziran, saj se vrši na njenem celotnem območju. Tudi
v manjših naseljih, kjer v preteklosti niso imeli organiziranega odvoza, so nameščeni večji
zabojniki. Z njihovo namestitvijo se je zmanjšalo število divjih odlagališč. Odlaganje
komunalnih odpadkov se vrši na odlagališče pri Rogaški Slatini. Po letu 2015 pa se bodo
odpadki zbirali v regijskem zbirnem centru blizu Celja. Ločeno zbiranje odpadkov se je
začelo leta 2002. Vrši se v večjih naseljih. Ekoloških otokov je premalo glede na število
prebivalcev, zato so načrtovani novi, ki pa jih bo še vedno premalo glede na predpise.
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Ločevanje odpadkov je razmeroma uspešno, saj vsako leto zberejo več ločenih odpadkov.
Ocenjujemo pa, da velik del prebivalcev odpadkov ne ločuje. Glede na podatek za celotno
upravno enoto Šmarje pri Jelšah je zbranih manj odpadkov na prebivalca kot v celotni
Sloveniji, količina pa v zadnjih letih ostaja približno enaka. Pojavlja se tudi problem divjih
odlagališč. Občina je leta 2000 izvedla njihov popis in kasneje organizirala čistilne akcije.
Pojavljajo se nova, ki pa jih je vsako leto manj. Nizka osveščenost prebivalstva se kaže tudi v
odlaganju nevarnih, kosovnih in ostalih odpadkov v zabojnike namenjene komunalnim
odpadkom.
Cilj 1: trajnejša rešitev problema odlaganja odpadkov.
Ukrep:
- vključitev v regijski sistem zbiranja odpadkov – odvoz odpadkov v center za zbiranje
odpadkov (CERO) Celje v Bukovžlaku.
Cilj 2: povečati ločeno zbiranje odpadkov.
Ukrepi:
- postavitev novih ekoloških otokov (2 v Šmarju, 1 na Sladki Gori, 1 na Kristan Vrhu, 1
v Zibiki, 1 na Svetem Štefanu),
- spodbujanje prebivalcev k ločenemu zbiranju odpadkov z informativnimi zloženkami,
plakati, preko lokalnih medijev, z izobraževanjem v vrtcih in šolah.
Cilj 3: ureditev ravnanja z odpadki v podjetjih.
Ukrepi:
- urediti redno zbiranje manjših količin posebnih odpadkov pri obrtnikih in podjetnikih,
- urediti odlaganje gradbenih odpadkov.
Cilj 4: zmanjšati pojavljanje divjih odlagališč.
Ukrepi:
- vzpostavitev rednega komunalnega nadzora (občinski inšpektor),
- osveščanje prebivalcev o problematiki divjih odlagališč preko lokalnih medijev, v
šolah.
Cilj 5: večja osveščenost prebivalcev glede odlaganja odpadkov.
Ukrepi:
- obveščanje prebivalcev o letnih akcijah zbiranja kosovnih odpadkov in o njihovi
vsebini,
- obveščanje o akcijah zbiranja nevarnih odpadkov in kateri med le-te sodijo,
- izobraževanje otrok v vrtcih in šolah o problematiki zbiranja in odlaganja odpadkov,
- osveščanje prebivalcev preko lokalnih medijev (Štajerski val, Rogaške novice, Celjski
tednik) in zloženk oziroma letakov, ki jih dobijo vsa gospodinjstva.
6.7. NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNA DEDIŠČINA
V občini ni velikega števila naravnih vrednot, zato se je treba usmeriti v njihovo zaščito in
varovanje. Med najbolj naravno ohranjene predele občine spada soteska Ločnice, ki je edini
naravni spomenik v občini z obveznim republiškim izhodiščem. V občini so še trije
spomeniki z občinskim izhodiščem (Peterlinova bukev, Jagodičevi hrasti in antiklinala v
Mestinju). Evidentiranih pa je še osemnajst območij in objektov, ki jih je potrebno zaščititi in
varovati. Veliko pa je objektov kulturne dediščine (374 enot). Gre za območja kulturne
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krajine, naselbinsko dediščino, arheološko dediščino, memorialno dediščino, sakralno in
profano stavbno dediščino. Najpomembnejša je sakralna stavbna dediščina, saj je kar pet enot
uvrščenih v državno pomembno kulturno dediščino. Med njimi so najbolj znane kapelice
Križevega pota, ki so že v obnovi, in cerkev svetega Roka. Če hočemo v občini vse te naravne
in kulturne znamenitosti ohraniti in jih ponuditi kot turistične zanimivosti, jih je potrebno
zaščititi, varovati in urediti. Na območje občine sega tudi eno potencialno posebno
ohranitveno območje Nature 2000, kjer se nahajajo pomembni habitatni tipi in živalske vrste.
Tudi na tem območju so potrebni posebni ukrepi.
Cilj 1: zaščita naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Ukrepi:
- zavarovanje Osovniške jame in devetih naravno ohranjenih vodotokov (dolina
Mestinjščice, Šmarski potok, Tinski potok s pritoki, Zibiški potok s pritoki,
Dragomilski potok, Lemberžica, Hajnski potok, Ponkvica in Selski potok),
- varovanje ostalih osmih evidentiranih naravnih vrednot (cerkvena lipa v Spodnjem
Tinskem, cerkveni cer pri Sv. Janezu, dob v Vinskem Vrhu, trstičje v Zgornjem
Belem, Straškova lipa, vaški lipovec na Sladki Gori, ribnika pri Jelšingradu s pritokom
in osameli kras pri Ponikvi),
- evidentiranje in varovanje morebitnih drugih naravnih območij in objektov,
- ohranitev pomembne živalske vrste veliki studenčar in habitatnih tipov Ilirski bukovi
gozdovi in bukovi gozdovi Luzulo – Fagetum na območju Dolgega potoka na Rudnici
- potencialno območje Nature 2000 (ustrezni načrti upravljanja za to območje,
varovanje omenjenih vrst in habitatnih tipov),
- varovanje objektov in območij kulturne dediščine,
- seznanitev občanov o vrsti in legi naravnih vrednot in kulturne dediščine.
6.8. PREBIVALSTVO
V občini živi 0,5% prebivalcev Slovenije. Gostota poselitve ni velika (je pod slovenskim
povprečjem), kar je z vidika pritiskov na okolje (gostejša poselitev, bolj skoncentrirani
pritiski) ugodno. Znotraj občine obstajajo razlike glede spreminjanja števila prebivalcev.
Število najbolj narašča v osrednjem delu občine, kjer so večja naselja, delovna mesta in
ugodne prometne povezave. Najbolj izstopata KS Šmarje in Šentvid. V večini naselij v
severnem in južnem delu občine pa se število prebivalcev zmanjšuje (KS Sladka Gora, KS
Tinsko), kar je posledica prometne odročnosti, pomanjkanja delovnih mest in propadanja
kmetij. Naravni prirastek je negativen, vendar je višji od slovenskega. Posledica tega je vse
bolj staro prebivalstvo, predvsem na podeželskem območju, kjer prevladuje kmetijska
dejavnost. Izobrazbena sestava je slabša kot v Sloveniji. Kar tretjina prebivalcev ima
dokončano osnovno šolo in le slabe 4% dodiplomsko ali podiplomsko izobrazbo. Visoko
izobraženi se izseljujejo, ker zanje ni primernih delovnih mest. Zaradi majhnega števila
delovnih mest v občini, jih več kot polovica dnevno migrira v bližnje občine na delo. Največ
prebivalcev je zaposlenih v storitvenih dejavnostih. Velik delež glede na slovensko povprečje
pa je zaposlenih v kmetijskih dejavnostih. Povprečne plače so nižje kot v celotni Sloveniji. Na
slabše stanje v občini pa kaže tudi stopnja brezposelnosti, ki je nad državnim povprečjem.
Vzpodbudno je, da se zadnji dve leti brezposelnost znižuje. Visoka stopnja brezposelnosti,
nizke povprečne bruto plače, velik del prebivalcev zaposlenih v kmetijskih dejavnostih, kaže
na slabe gospodarske in hkrati tudi socialne razmere v občini. Vsi ti problemi so povezani z
drugimi težavami, kot so zmanjševanje števila prebivalcev na perifernih delih občine, staranje
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prebivalstva in nizka stopnja izobrazbe. Občina bi morala z različnimi ukrepi to stanje
izboljšati.
Cilj 1: preprečiti nadaljnje upadanje števila prebivalstva na območjih, kjer le-to upada.
Ukrepi:
- urediti infrastrukturo v vseh naseljih (tudi v bolj odročnih območjih kot so v KS
Sladka Gora in KS Tinsko) - urediti cestne povezave (urejanje makadamskih cest,
asfaltiranje cest), napeljati vodovode ter kanalizacijo, z rastlinskimi čistilnimi
napravami urediti odvajanje odpadnih voda,
- spodbujati kmetije k dodatnim dejavnostim (turizem na kmetiji, prodaja domačih
pridelkov – vina, peciva, suhomesnatih izdelkov, sadja, jajc, mleka, povrtnin) s
svetovanji in finančnimi pomočmi zainteresiranim,
- spodbujanje mladih, da ostanejo na domači kmetiji in jo prevzamejo od staršev (s
finančnimi pomočmi mladim kmetom, s pomočjo pri trženju pridelkov),
- ohraniti vse podružnične šole (na Sladki Gori, Kristan Vrhu, Svetem Štefanu, v
Mestinju, Zibiki in Šentvidu) in organizirati prevoz otrok v šolo s kombiji iz vseh vasi
v občini.
Cilj 2: zadržati visoko izobraženo delovno silo.
Ukrepi:
- na območju občine spodbujati razvoj dejavnosti, ki bodo zaposlile visoko izobražene
(poslovne dejavnosti, biroji…),
- spodbujati kadrovsko štipendiranje (povezava s podjetji v občini ali bližnji okolici) za
poklice, v katerih primanjkuje visoko izobraženih (predvsem naravoslovni in tehnični
poklici),
- mladim olajšati dostop do stanovanj, s povečanjem stanovanjskega fonda v občini
(gradnja modernih stanovanjskih blokov (v Šmarju) ali naselij hiš na primernih legah
(v Šmarju ali drugih naseljih ob glavni prometnici)),
- urediti prometne povezave z bližnjimi zaposlitvenimi središči (Celje, Rogaška Slatina,
Slovenska Bistrica, Maribor) – urejanje poškodovanih cest, spodbujanje uporabe
javnega prometa.
Cilj 3: zmanjšati stopnjo brezposelnosti.
Ukrepi:
- spodbujati razvoj malega gospodarstva, ki bi zaposlilo delavce; urejanje obrtnih con v
Šmarju, Mestinju, Šentvidu in Grobelnem, kamor bi se te dejavnosti locirale,
- pomoč pri izobraževanju odraslih (finančna pomoč, organizacija seminarjev o
možnostih zaposlovanja, izvajanje jezikovnih, računalniških in drugih tečajev).
6.9. POSELITEV
V občini prevladujejo majhna naselja, saj jih ima več kot polovica manj kot 100 prebivalcev.
Zaradi gričevnatega terena prevladuje razpršena poselitev, skoncentrirana je le v osrednjem
podolju. Razpršena poselitev pomeni na eni strani pomeni manjše pritiske na okolje, po drugi
stani pa je ureditev komunalne infrastrukture (vodovodi, kanalizacija, odvoz odpadkov) težja,
zato tudi ta oblika poselitve obremenjuje okolje. Prinaša pa tudi druge posledice kot so
krčenje kmetijskih zemljišč, izguba podobe kulturne krajine idr. V občini je visok delež
nenaseljenih stanovanj, ki jih predstavljajo večina stare hiše, in stanovanj za občasno uporabo,
ki pomenijo večina vikend hišice ob vinogradih.
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Cilj 1: preprečiti nadaljnje širjenje razpršene poselitve.
Ukrepi:
- usmerjati poselitev v obstoječa naselja in s tem zgoščanje poselitve,
- smiselno določiti območja za novogradnje (na nepozidanih območjih znotraj naselij,
na robu naselij),
- komunalna ureditev teh območij (ureditev vodovoda, kanalizacije, ki vodi do čistilne
naprave, reden odvoz smeti, namestitev ekoloških otokov, ureditev cest, javne
razsvetljave, pločnikov).
6.10. KMETIJSTVO
Območje občine je značilno ruralno okolje z velikim deležem kmetijstva v gospodarstvu.
Večino kmetijskih zemljišč zasedajo travniki in pašniki, na njivah pa prevladujejo krmne
rastline. To kaže na usmerjenost kmetijstva v živinorejo oziroma pretežno govedorejo. Zaradi
ugodnih naravnih pogojev je pomembna panoga tudi vinogradništvo, ki je usmerjeno pretežno
v pridelavo belih vin. Zaradi gričevnatega terena, majhnosti kmetij in razdrobljenosti zemljišč
je onemogočeno intenzivno kmetovanje. Problem predstavlja tudi starostna struktura
prebivalstva na kmetijah, saj je večina gospodarjev starejših od 50 let. Poleg tega jih večina
nima izobrazbe s področja kmetijstva. Ker je kmetijstvo pomembna gospodarska panoga v
občini, mu je treba posvečati več pozornosti. Kmete je potrebno izobraževati in jih usmerjati v
sodobne načine kmetovanja, ki vključujejo ekološko in integrirano pridelavo. Spodbujati jih je
potrebno k dodatnim dejavnostim na kmetiji, s katerimi se sedaj ukvarja le malo kmetij.
Možnosti se kažejo v turizmu na kmetijah in prodaji pridelkov (vino, zelenjava, mesni
izdelki). S tem bi tudi izboljšali zdajšnje slabo socialno stanje na kmetijah. Ker kmetijstvo ni
močno intenzivno, tudi nima večjega negativnega vpliva na okolje. Problematična so le
fitofarmacevtska sredstva, ki jih kmetje ne uporabljajo racionalno, zato bi bilo potrebno
izobraževanje kmetov na tem področju.
Cilj 1: izboljšanje starostne in izobrazbene strukture na kmetijah.
Ukrepi:
- sofinanciranje izobraževanja kmetov in s tem spodbujanje, da pridobijo formalno
izobrazbo,
- organizacija dodatnih izobraževanj v obliki seminarjev in tečajev,
- spodbujanje mladih iz kmetij v izobraževanje na kmetijskih šolah (poklicno
svetovanje v osnovni šoli, štipendije),
- spodbujanje mladih, da ostanejo na domači kmetiji in jo prevzamejo od staršev (s
finančnimi pomočmi mladim kmetom in družinam, s spodbujanjem dodatnih
dejavnosti, s pomočjo pri trženju pridelkov).
Cilj 2: povečati dohodke na kmetijah z dodatnimi dejavnostmi.
Ukrepi:
- svetovanje o možnostih ukvarjanja z dodatnimi dejavnostmi (kmečki turizem, prodaja
domačih pridelkov – vino, sadje, povrtnine, med, suhomesnati izdelki, tudi domači
kruh, pecivo),
- finančna pomoč kmetom, ki začenjajo z dodatno dejavnostjo,
- pomoč pri trženju dodatne dejavnosti (izdaja knjižice ali zloženke s seznami teh kmetij
in njihovimi dejavnostmi, informiranje zainteresiranih gostov ali kupcev v turistični
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pisarni, promocija tudi v obeh sosednjih zdraviliščih – Terme Olimia in Zdravilišče
Rogaška Slatina.
Cilj 3: usmerjanje kmetijstva v integrirano in ekološko pridelavo.
Ukrepi:
- informiranje in izobraževanje kmetov o možnostih integrirane in ekološke pridelave
(integrirano vinogradništvo, ekološka pridelava sadja, povrtnin, krme za živino),
- finančna podpora ekološkim kmetijam in kmetijam z integrirano pridelavo,
- pomoč pri pridobivanju certifikatov ekološke pridelave,
- pomoč pri trženju pridelkov (oblikovanje in uvedba skupne blagovne znamke za
pridelke iz območja občine ali upravne enote, vzpostavitev prodajne mreže na
lokalnem trgu – na prireditvah, sejmih, lokalnih trgovinah na območju upravne enote,
skupna stojnica na celjski sobotni eko tržnici).
Cilj 4: razvoj perspektivnih kmetijskih panog.
Ukrepi:
- močnejši razvoj vinogradništva (integrirano vinogradništvo, uvajanje novih vinskih
sort, izobraževanje vinogradnikov, pomoč pri trženju vin, še večja promocija vinskoturistične ceste),
- močnejši razvoj živinoreje na večjih kmetijah (uvajanje vzreje plemenske živine govedo, konji, ovce).
6.11. INDUSTRIJA IN OBRT
Industrija je v občini slabo razvita, nekoliko bolj se razvija obrt. Edina dva industrijska obrata
sta v Mestinju. Lesnopredelovalni obrat Rogaška les je v lasti Steklarne Rogaška in je tako
kot lastnik v finančnih težavah, zato je njegova prihodnost negotova. Obrat brezalkoholnih
pijač Vital, ki je v lasti Pivovarne Laško, pa je uspešnejši. Ker raziskav o vplivih industrijskih
obratov na okolje še ni, jih je potrebno izvesti in glede na to primerno ukrepati. Bolj kot
industrija je razvita obrt. Z razvojem malega gospodarstva se ukvarja Razvojna agencija
Sotla, ki so jo ustanovile občine upravne enote Šmarje pri Jelšah. Obrtne dejavnosti večjega
negativnega vpliva na okolje nimajo. Problem predstavljajo odpadki iz obrtnih dejavnosti, ki
jih ne odvažajo redno kot posebne odpadke. Glede na to, da je gospodarstvo v občini slabo
razvito, bi se morala občina intenzivneje usmeriti v razvoj malega gospodarstva, ki pa ne bi
predstavljajo bremena okolju.
Cilj 1: nadzor nad obremenjevanjem okolja obeh industrijskih obratov (Vital, Rogaška les) v
občini.
Ukrepi:
- izdelava študije o vplivih obeh industrijskih obratov na okolje,
- glede na rezultate izvesti sanacijo obratov ali izvesti druge ukrepe.
Cilj 2: zmanjšati negativni vpliv obrtnih dejavnosti na okolje.
Ukrep:
- urediti redno zbiranje in odvažanje posebnih odpadkov pri obrtnikih in podjetnikih.
Cilj 3: razvoj okolju prijaznega malega gospodarstva.
Ukrepi:
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-

ureditev zemljišč namenjenih za obrtne dejavnosti (širitev obrtne cone v Šmarju,
ureditev obrtne cone v Mestinju, urejanje obrtnih območij v drugih večjih naseljih –
Kristan Vrh, Šentvid, Grobelno),
spodbujati razvoj obrtnih dejavnosti, ki okolju ne škodujejo.

6.12. PROMET
Promet spada med največje obremenjevalce okolja v občini. Najmočneje je zaradi prometa
obremenjen zrak, problematična je tudi obremenjenost s hrupom in posredno onesnaževanje
prsti. Skozi občino potekajo tri državne ceste in železniška proga. S cestami je občina
povezana z regijskim središčem Celjem, Slovensko Bistrico in Posavjem, z železnico pa z
Celjem in hrvaško mejo. Stanje cest je slabo. V prihodnosti se načrtuje novo križišče glavnih
cest v Mestinju in izvennivojsko križanje ceste in železnice na Grobelnem. Pomemben projekt
pa je gradnja obvoznice v Šmarju, saj je le to najbolj obremenjeno zaradi prometa. V bližnji
prihodnosti se bo zgradila razbremenilna cesta ob železniški progi. V načrtih pa je tudi
obvoznica, ki se bo naselja popolnoma izognila. Ker malo prebivalcev uporablja javna
prevozna sredstva, bi bile tudi na tem področju potrebne spremembe.
Cilj 1: boljša prometna povezanost občine z ostalimi pokrajinami.
Ukrepi:
- prenoviti glavne ceste, kjer so poškodovane (Celje – Rogaška-še posebej celoten
odsek na Halarjevem hribu, Mestinje – Podčetrtek, Podplat – Poljčane),
- urediti železniške prehode (na Grobelnem, v Mestinju),
- urediti večja križišča (v Mestinju, Šmarju),
- gradnja nove povezovalne ceste do Dramelj, kjer je priključek na avtocesto (del nje bi
bil novi odsek obvozne ceste severno od Šmarja).
Cilj 2: nadzor nad vplivom prometa na okolje.
Ukrepi:
- meritve koncentracij CO2, NOx in O3 v zraku,
- proučiti vpliv prometa na kakovost prsti.
Cilj 3: zmanjševanje tovornega in osebnega prometa skozi naselje Šmarje.
Ukrepi:
- gradnja razbremenilne ceste ob železnici ter obvoznice severno od naselja,
- gradnja kolesarskih stez v naselju.
Cilj 4: večja uporaba javnih prevoznih sredstev s strani prebivalcev.
Ukrepi:
- dodatne subvencije za avtobusne in železniške prevoze,
- uvajanje novih avtobusnih prog z minibusi ali kombiji (iz Šmarja v vasi na severnem
in na južnem delu občine, ki sedaj nimajo avtobusnih povezav, prevoz šolarjev iz vseh
vasi),
- ureditev vseh avtobusnih in železniških postajališč (postavitev imen krajev, namestitev
voznih redov).
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6.13. TURIZEM
Turizem v občini ni pomembna gospodarska panoga, čeprav ima občina nekaj dobrih
turističnih potencialov. Zaradi velikega števila kulturnih spomenikov, možnosti turizma na
kmetijah in bližine dveh pomembnih zdravilišč je območje primerno za enodnevni izletniški
turizem. Odmaknjene lokalne ceste so odlične za kolesarje. Osrednja znamenitost občine je
Križev pot s kapelicami in cerkvijo svetega Roka nad Šmarjem, kar pa je bolj poznano samo
romarjem. Potrebna bi bila promocija, da jo spoznajo še drugi turisti. Potrebna bi bila oživitev
dvorca Jelšingrad (ob katerem je zamišljeno golf igrišče). Pomemben turistični produkt v
občini je Šmarsko-virštanjska vinsko turistična cesta, ki povezuje pomembnejša vinorodna
območja. Tudi to bi bilo potrebno še bolj promovirati, še posebej v bližnjih zdraviliščih.
Cilj 1: usmeritev v enodnevni izletniški turizem.
Ukrepi:
- promoviranje glavnih kulturnih turističnih zanimivosti v občini (kalvarija s cerkvijo
sv. Roka v Šmarju, Marijina cerkev na Sladki gori, Tinska gora z dvema skupaj
postavljenima cerkvama, trg Lemberg – rotovž s prangerjem, dvorec Jelšingrad,
Sedovška domačija),
- promocija in ureditev (namestitev informativnih tabel) naravnih posebnosti v občini
(Jagodičevi hrasti, Peterlinova bukev, antiklinala v Mestinju, grajski park ob
Jelšingradu),
- ureditev oznak in kažipotov ob cestah, ki kažejo pot do teh znamenitosti,
- povezava turistične in informativne agencije s turističnimi kmetijami (kmetije
Čebular, Smole, Tratenšek, Vreže, Mužerlin, Bizjak, Založnik, Jezovšek) vključitev
turističnih kmetij v organizirane izlete (ponudba domačih jedi, pokušnja vina, prodaja
domačih pridelkov),
- promocija izletniške ponudbe v zdravilišču Rogaška Slatina in Termah Olimia.
Cilj 2: ureditev kulturnih spomenikov.
Ukrepi:
- dokončanje obnove kapelic na kalvariji svetega Roka,
- ureditev dvorca Jelšingrad, njegovega parka in okolice,
- namestitev informativnih tabel ob pomembnejših znamenitostih (naštetih v ukrepih pri
cilju 1).
Cilj 3: v občino privabiti kolesarje.
Ukrepi:
- z oznakami urediti kolesarske poti po lokalni cestah (npr. krožna kolesarska pot po
občini: Sladka Gora – Lemberg – Mestinje – Stranje – Zibika – Brezje pri Lekmarju –
Cerovec – Šmarje – Dvor – Sotensko – Sladka Gora),
- v dodatno ponudbo vključiti kmetije (prodaja hrane in pijače, poizkušanja vin),
- promocija kolesarskih poti z informativnimi tablami ob glavni cesti.
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7. ZAKLJUČEK
Z napredovanjem človeštva se povečujejo tudi pritiski na okolje. Le-te je potrebno zmanjšati
in omogočiti vsem prebivalcem življenje v zdravem okolju. Program ukrepov, imenovan
Agenda 21, ki je nastal na svetovni konferenci o okolju in razvoju leta 1992 v Riu de Janeiru,
spodbuja države k trajnostno sonaravnem razvoju. To pomeni uravnotežen razvoj treh polj:
okoljskega, družbenega in gospodarskega. Agenda 21 je razdeljena na štiri področja. Prvo
področje govori o družbenih in gospodarskih razsežnostih trajnostno sonaravnega razvoja,
kjer so zajeti gospodarski in socialni cilji. Drugo govori o gospodarjenju z naravnimi viri in
njihovemu ohranjanju, torej o okoljskih ciljih, tretji del je namenjen krepitvi vloge družbenih
skupin (socialni cilji), zadnje področje pa govori o finančnih in organizacijskih instrumentih
za izvedbo Agende 21. Ker se ukrepi najlažje udejanjajo na lokalni ravni, je v 28. poglavju
Agende 21 poziv lokalnim skupnostim, da naj pripravijo lokalne agende in splošne cilje
Agende 21 preoblikujejo glede na njihove razmere. Vanjo so vključeni vsi, tako predstavniki
občine, razni strokovnjaki kot občani in predstavniki lokalnih podjetij.
Naloga predstavlja zasnovo lokalne agende za občino Šmarje pri Jelšah. Obravnavana so vsa
tri polja: okolje, družba oziroma prebivalstvo in poselitev ter gospodarstvo. V prvem delu je
prestavljeno stanje na prej omenjenih področjih. Ugotovili smo, da občina nima večjih
okoljskih problemov. Najbolj obremenjena sestavina okolja je voda. Problematična je
kakovost voda v površinskih vodotokih. Gre za manjše potoke, ki imajo zaradi nizkih srednjih
letnih pretokov in nizkega specifičnega odtoka majhne samočistilne sposobnosti.
Obremenjuje pa jih komunalna odpadna voda iz naselij. Najbolj sta obremenjena Šmarski
potok, v katerega se izliva kanalizacija iz naselja Šmarje, in Mestinjščica, kamor odtekajo
odplake iz Mestinja. Za natančnejšo opredelitev bi bile potrebne meritve vsebnosti škodljivih
snovi, ki pa v zadnjih letih niso bile opravljene. Občina je na področju voda že naredila korak
naprej, saj so izdelali študijo odvajanja in čiščenja odplak v občini, ki predvideva izgradnjo
več čistilnih naprav. Gradnja največje, ČN Šmarje pri Jelšah, je že v zaključni fazi, zato se v
kratkem pričakuje izboljšanje kakovosti vode v Šmarskem potoku. Pomemben okoljski
problem v občini je tudi odlaganje odpadkov. Zlasti v gozdovih se pojavljajo divja
odlagališča, ki pa jih je vsako leto manj. Njihov popis je bil narejen leta 2000 in kasneje so jih
očistili. Zdaj se sproti popisujejo in čistijo. Slab odnos prebivalcev do odlaganja odpadkov se
kaže tudi v majhnih količinah zbranih ločenih odpadkov. V občini so nameščeni štirje
ekološki otoki, kar pa je premalo. Izboljšati bi se morala tudi kakovost zraka. Najbolj ga
obremenjujejo individualna kurišča in promet. Največji pritiski na zrak so v strnjenih naseljih
in ob glavnih cestah. Ostale sestavine okolja niso močneje obremenjene. Ocenjujemo, da
kakovost prsti ni problematična, saj kmetijstvo ni intenzivno usmerjeno. Kljub temu pa bi bile
potrebne meritve. V občini je veliko zelenih površin, z gozdom je pokritega več kot tretjina
ozemlja. Pomembne gospodarske vloge gozd nima. Evidentiranih je tudi nekaj naravnih
vrednot. Zelo bogata pa je občina s kulturno dediščino.
Najbolj problematičen del občine glede obremenjevanja okolja je območje naselja Šmarje.
Gre za največje naselje v občini z gosto poselitvijo in glavno cesto, ki poteka skozi njegovo
središče. Pojavlja se problem onesnaženosti zraka, Šmarski potok je močno obremenjen z
izpusti komunalnih odpadnih vod, velike so količine odpadkov in malo je ločeno zbranih.
Drugo obremenjeno območje v občini je območje naselja Mestinje, kjer sta locirana edina dva
industrijska obrata v občini. Njun vpliv na okolje ni proučen, ocenjujemo pa, da
obremenjujeta zrak in vodotoke. Splošno gledano je osrednje, Šmarsko-Rogaško podolje,
najbolj obremenjen del občine. Tukaj se koncentrira poselitev, industrija in promet. Na
ostalem, gričevnatem delu, pa pritiski niso tako veliki. Poselitev je razpršena, prometnice so
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malo obremenjene, industrijskih ali večjih obrtnih obratov ni. Vendar pa je zaradi razpršene
poselitve težja komunalna ureditev naselij in velika je gostota lokalnih cest.
Ker se večji ali manjši problemi pojavljajo na vseh obravnavanih področjih okolja, so
potrebni nekateri ukrepi, da se stanje okolja izboljša ali ohrani. V splošnem bi morala občina
dati večji poudarek na varovanju okolja. Določitev točnega stanja okolja je težka, saj je bilo
opravljenih zelo malo meritev. Predlagamo meritve kakovosti zraka, vod, prsti in
obremenjenosti s hrupom. Tako se bo stanje okolja lažje določilo in prav tako nadaljnji
ukrepi. Stanje zraka bi se izboljšalo s prehodom na druge vire energije. Predlagamo
vzpostavitev daljinskega toplovodnega sistema na lesno biomaso v strnjenih naseljih in
uporabo bioplina na živinorejskih kmetijah. Kakovost zraka v naselju Šmarje bi se izboljšala z
preusmeritvijo tranzitnega prometa na obvoznico izven naselja. Da bi se izboljšala kakovost
voda v potokih se predlaga gradnja čistilnih naprav v večjih naseljih in manjših, rastlinskih
čistilnih naprav v manjših naseljih. Na področju obremenjenosti s hrupom bi bilo potrebno
določiti območja varstva pred hrupom in namestiti protihrupne ograje, kjer glavna cesta
poteka tik ob naseljih. Ker kakovost prsti ni znana, bi bile najprej potrebne meritve vsebnosti
škodljivih snovi v njej. Naravno okolje je dobro ohranjeno, zato je potrebno, da takšno tudi
ostane. To bi dosegli predvsem z osveščanjem prebivalcev o pomembnosti ohranjanja narave.
Da bi ohranili naravne posebnosti v občini je potrebno zavarovati tiste naravne vrednote, ki še
niso zavarovane. Ohraniti in urediti pa je potrebno tudi vsa območja in objekte kulturne
dediščine. Spremembe so potrebne tudi na področju odpadkov. Povečati je potrebno število
ekoloških otokov, urediti odlaganje odpadkov iz obrtnih dejavnosti in osveščati ljudi o
ločevanju odpadkov, posledicah divjih odlagališč in ostali problematiki v zvezi z odpadki.
Poleg uravnoteženega razvoja na področju okolja pa lokalna agenda predvideva tudi
uravnotežen razvoj družbe in gospodarstva. V splošnem število prebivalstva v občini narašča,
vendar ne na račun naravnega prirastka (ta je negativen), ampak selitvenega. Naravni
prirastek je najnižji v odmaknjenih, težje dostopnih delih občine, poleg tega je tudi selitveni
saldo negativen, zato se tam število prebivalcev zmanjšuje. Starostna sestava je ugodnejša kot
v celotni Sloveniji, vendar velja, da se prebivalstvo stara. Slabša je izobrazbena sestava, saj
ima kar tretjina prebivalcev dokončano le osnovno šolo, delež visoko izobraženih pa je nizek.
Ker v občini primanjkuje delovnih mest, več kot polovica prebivalstva dnevno migrira na delo
v bližnje občine. Velika pa je tudi dnevna migracija dijakov v bližnja srednješolska središča.
Večina delovno aktivnega prebivalstva je zaposlenega v storitvenih dejavnostih. Velik delež,
glede na celotno Slovenijo, pa predstavljajo zaposleni v kmetijskih dejavnostih. Socialno
stanje v občini je slabo, na to kažejo nizke povprečne plače in visok delež brezposelnih.
Povprečna bruto plača je bila aprila 2005 za 13,8% nižja kot v Sloveniji, brezposelnost pa je
višja za 4,7% in znaša kar 14,8%. Največ brezposelnih je med prebivalci z najnižjo prvo in
drugo stopnjo izobrazbe. Predlagamo več ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju.
Potrebni so ukrepi na območjih z upadanjem števila prebivalstva. Potrebno je tudi zadržati
visoko izobraženo delovno silo. Predvsem pa z izobraževanjem in razvojem gospodarskih
dejavnosti znižati stopnjo brezposelnosti. V občini prevladujejo majhna naselja, saj jih je le
pet z več kot 200 prebivalci. Ker v večjem delu občine prevladuje razpršena poselitev, je le-to
potrebno zajeziti, tako da smiselno določimo območja za novogradnje ter z usmerjanjem
poselitve znotraj ali na robu obstoječih strnjenih naselij ali gručastih jeder naselij.
Lokalna agenda predvideva tudi gospodarski razvoj, ki ugodno vpliva na socialno stanje
prebivalcev in ne povzroča okoljskih problemov. Občina Šmarje pri Jelšah je gospodarsko
manj razvita slovenska občina. Najpomembnejša panoga je kmetijstvo, ki pa se tudi sooča s
številnimi problemi. Visok je delež kmečkega prebivalstva, delež delovno aktivnih zaposlenih
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v kmetijstvu in delež kmetijskih površin. Največ kmetijskih površin zavzemajo travniki in
pašniki, njiv je malo na njih pa rastejo večina krmne rastline. To kaže na usmerjenost
kmetijstva v živinorejo. Najpomembnejša je govedoreja s katero se bolj ali manj intenzivno
ukvarja večina kmetij. V gričevnatem delu je zaradi ugodnih naravnih pogojev pomembno
vinogradništvo. Kmetijstvo ni velik onesnaževalec okolja, saj večinoma ni intenzivno
usmerjeno. Kljub temu bi bil potreben večji nadzor nad porabo fitofarmacevtskih sredstev in
urejenostjo gnojnih jam. Glavni problemi kmetijstva so majhnost kmetij in razdrobljenost
parcel pa tudi neugodna starostna struktura na kmetijah in slaba izobrazba kmetovalcev.
Nekaj kmetij se že ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi, kjer gre večina za turizem na kmetiji
in storitve s kmetijsko mehanizacijo. Dopolnilne dejavnost bi bilo potrebno še bolj spodbujati,
saj kmetijam pomenijo dodaten vir dohodka. Z različnimi ukrepi bi bilo potrebno izboljšati
starostno in izobrazbeno sestavo na kmetijah. Predlagamo usmerjenost kmetij v ekološko in
integrirano pridelavo ter poudarek na razvoju perspektivnih kmetijskih panog
(vinogradništvo, živinoreja). Potreben bi bil tudi razvoj drugih gospodarskih panog, saj so lete zelo slabo razvite. V občini sta le dva industrijska obrata, lesnopredelovalni obrat Rogaška
les, ki ne posluje najboljše in uspešnejši obrat brezalkoholnih pijač Vital. Malo gospodarstvo
je bolj razvito, saj je v občini registriranih več kot 200 obrtnih obratov. Prihodnost
gospodarstva v občini predstavlja poleg uspešnega kmetijstva tudi še večji razvoj malega
gospodarstva, ki pa naj nima večjega vpliva na okolje. Potencial se kaže tudi v razvoju
turizma, ki zdaj ne predstavlja pomembnega deleža v gospodarstvu. Zaradi naravne
ohranjenosti, velikega števila kulturnih spomenikov in možnosti turizma na kmetijah je
območje primerno za enodnevni izletniški turizem. Potrebna bi bila ureditev nekaterih
kulturnih spomenikov in večja promocija turistične ponudbe v občini.
Območje občine Šmarje pri Jelšah lahko glede na stanje okolja (in pritiske na okolje),
prebivalstva in poselitve ter gospodarstva razdelimo na tri geografska območja. Za
posamezno območje so potrebni drugačni ukrepi za izboljšanje ali ohranitev obstoječega
stanja.
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Slika 22: Razdelitev občine na tri geografska območja

Območje naselja Šmarje pri
Jelšah
Naselja v okolici Šmarja pri
Jelšah, ostalega dela osrednjega
podolja in ostala večja naselja
Odmaknjena naselja severno in
južno od osrednjega podolja

Merilo: 133.700
Topografska osnova: Občina
Šmarje pri Jelšah
Avtor. Julija Sekirnik

Ta območja so:
1. Območje naselja Šmarje pri Jelšah – gre za največje naselje in občinsko središče z
največjo gostoto prebivalcev in poselitve ter državno cesto speljano skozi naselje,
zaradi tega pa tudi največjimi pritiski na okolje. Glavni problemi so onesnaženost
zraka (koncentracija individualnih kurišč, promet; slabe samočistilne sposobnosti
zaradi kotlinske lege), slaba kakovost vode v Šmarskem potoku (neizgrajena
kanalizacija, čistilna naprava še ne obratuje), degradacija prsti (uničenje zaradi
pozidave, onesnaževanje posredno preko zraka), malo ločeno zbranih odpadkov, kljub
možnosti ločenega odlaganja. Demografske značilnosti so bolj ugodne kot v
preostalem delu občine (povečevanje števila prebivalcev, ugodnejša starostna in
izobrazbena struktura, največ delovnih mest, manj dnevnih migrantov, nizek delež
gospodinjstev s kmečkimi gospodarstvi). Poselitev je skoncentrirana. Tukaj je tudi
največ obrtnih obratov. Stanje okolja je na območju naselja Šmarje najbolj
problematično (veliki pritiski). Stanje na področju družbe in gospodarstva pa najmanj.
Glavni ukrepi na področju okolja za to območje so: gradnja obvoznice mimo naselja,
skupni energetski objekt (najugodneje pridobivanje energije iz biomase), dokončanje
kanalizacije in čistilne naprave, več ekoloških otokov (vsaj še dva). Na področju
prebivalstva bi bilo potrebno predvsem zadržati visoko izobražene. To bi dosegli z
razvojem dejavnosti, ki zaposlujejo to delovno silo, s povečanjem stanovanjskega
fonda (gradnja modernih blokov, ureditev območij za individualno gradnjo, kadrovsko
štipendiranje). Poselitev bi bilo potrebno usmerjati v prazna območja v naselju ali na
robu naselja. Za izboljšanje stanja na področju gospodarstva pa urediti obrtno cono v
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vzhodnem delu naselja in s tem povečati delež malega gospodarstva. Večji poudarek je
potrebno dati razvoju turizma (večja promocija glavne znamenitosti Šmarja kalvarije s
kapelicami in cerkvijo sv. Roka, ureditev kapelic, ureditev dvorca Jelšingrad in
njegove okolice).
2. Naselja v okolici Šmarja pri Jelšah, ostalega dela osrednjega podolja in ostala večja
naselja - na tem območju so pritiski na okolje manjši kot na območju Šmarja, saj
poselitev ni tako skoncentrirana. V naseljih ob glavnih cestah je problematična
kakovost zraka (večina naselij je v dolinski legi, zato so samočistilne sposobnosti
slabše), tudi kakovost vode v vodotokih ni dobra. Glede na pritiske izstopa naselje
Mestinje z dvema industrijskima obratoma. Ob glavnih cestah je problem posrednega
onesnaževanja prsti. Ekološki otoki so nameščeni le v večjih naseljih, veliko
gospodinjstev nima rednega tedenskega odvoza smeti. V gozdovih se pojavljajo divja
odlagališča. Pozidanega prostora je manj, več je gozdov in kmetijskih površin. Število
prebivalcev v večini naselij ne upada, glede na prejšnje območje pa sta starostna in
izobrazbena struktura prebivalstva slabši. Delovnih mest je malo (manjši obrtni
obrati), veliko je dnevnih migrantov. Delež kmetijstva je večji. Splošno je socialno
stanje slabše. Naselja so majhna, gručasta ali razložena z gručastim jedrom, ki
predstavljajo nekoliko manjši pritisk na okolje kot večje Šmarje. Infrastruktura je
slabše urejena (kanalizacijo ima samo naselje Mestinje, čistilnih naprav ni). Pritiski na
okolje so manjši, demografsko stanje in stanje na področju gospodarstva pa slabše.
Na področju okolja je potrebno: zgraditi čistilne naprave (na Grobelnem- priključiti še
sosednje Završe, v Šentvidu – priključiti še Gornjo vas, Bodrišno vas in Sp. Selce, v
Mestinju priključiti če Laše in Grliče; za ostala naselja predlagamo manjše rastlinske
čistilne naprave), proučiti vpliv industrijskih obratov (Vital, Rogaška les) na okolje,
namestiti večje število ekoloških otokov (tudi v naseljih, kjer jih sedaj ni) ter postopno
uvajati redni tedenskega odvoza odpadkov v vseh naseljih. Kjer je poselitev razpršena
je potrebna koncentracija le-te z gradnjo novih objektov znotraj naselij bližje jedru.
Potencial v gospodarstvu predstavlja tako razvoj kmetijstva kot malega gospodarstva.
Razvoj kmetijstva bi moral temeljiti na večjih kmetijah. Vzpodbujale bi se dodatne
dejavnosti na kmetijah, tudi turizem na kmetiji. V večjih naseljih (na Grobelnem, v
Šentvidu, Mestinju, na Kristan Vrhu) pa naj se uredijo obrtne cone, kar bo spodbudilo
razvoj obrtnih dejavnosti.
3. Odmaknjena naselja severno in južno od osrednjega podolja - to so naselja, ki so
najbolj prometno odmaknjena od osrednje prometne žile. Gre za gričevnato pokrajino
z razpršeno poselitvijo. Pritiski na okolje so najmanjši, vendar se kljub temu pojavljajo
problemi. Onesnaženost zraka ni problematična (majhna koncentracija individualnih
kurišč, malo prometa, boljše samočistilne sposobnosti). Problem predstavljajo
odpadne vode, ki se ne čistijo. Ni rednega odvoza odpadkov in ni ekoloških otokov.
Pojavljajo se divja odlagališča. Odprtega prostora je največ. Tu so največje gozdne in
tudi kmetijske površine. Največji problem tega območja je upadanje števila
prebivalcev. Poleg tega sta starostna in izobrazbena struktura prebivalcev najslabši.
Delovnih mest praktično ni, so samo tista na kmetijah. Tukaj je socialno stanje
prebivalstva najslabše. Pritiski na okolje so najmanjši, problemi na področju družbe in
gospodarstva pa največji.
Potrebna je gradnja malih čistilnih naprav (predlagamo rastlinske čistilne naprave) in
ureditev ekoloških otokov (na Svetem Štefanu, Sladki Gori, Zibiki). Na tem območju
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prevladuje razpršena poselitev, zato je potrebna koncentracija v obstoječa gručasta
jedra. Kmetije bi ostale razpršeno razporejene in skrbele za ohranitev kmetijske
pokrajine. Gospodarstvo bi temeljilo na kmetijstvu. Spodbujala bi se ekološka
pridelava, živinoreja, vinogradništvo, dodatne dejavnosti na kmetijah. Tudi razvoj
turizma bi pripomogel k boljšemu stanju. Potrebna je dodatna promocija vinskoturistične ceste in spodbujanje turizma na kmetiji. Turistična zanimivost pa so lahko
tudi sakralni spomeniki na tem območju (cerkve na Tinskem, Sladki Gori in druge).
Lokalna agenda poudarja enakomeren razvoj tako okolja kot družbe in gospodarstva. Občina
Šmarje pri Jelšah večjih ima razmeroma dobro ohranjeno okolje, bolj problematična je slaba
gospodarska razvitost in zaradi tega slabo socialno stanje prebivalcev. Potrebno se je torej
usmeriti v razvoj gospodarstva, saj je dobro stoječe gospodarstvo pogoj za izboljšanje
socialnega stanja. Hkrati pa gospodarski razvoj ne sme predstavljati bremena okolju.
Gospodarski razvoj, pravilno usmerjanje poselitve in izboljšanje kakovosti nekaterih sestavin
okolja pomenijo uspešno uresničevanje ciljev Agende 21 oziroma lokalne agende.

81

8. SUMMARY
Agenda 21 is action program and it leads to sustainable development. It was adopted by the
United Nations Conference on Environment and Development held June in 1992 in Rio de
Janeiro. It emphasizes balanced and comprehensive development of three areas: environment,
society and economy. Chapter 28 of Agenda 21 specifically calls for each local community to
formulate its own Local Agenda 21 because actions are easily done on local level.
This paper deals with geographical scheme of local agenda for municipality Šmarje pri Jelšah.
We talk about all three areas: environment, society (population and settlement) and economy.
In the first part there is presentation of state of all three areas that we mentioned before. We
find out that there are no greater environment problems in the municipality. The worst
situation is in the area of water quality. Water in streams is polluted because of domestic
wastewater. The most polluted streams are Šmarski potok and Mestinjščica. The reason is also
that their self-protective capacity is small. To improve water quality there will be more
wastewater treatment plant in the municipality. Soon there will be working wastewater
treatment plant for Šmarje. People do not know much about waste disposal problems. We can
notice this because there are several illegal landfills in the municipality and people are
collecting small amounts of separated waste. There are not enough places for depositing
separate waste. Air quality is also problematic. Air is most polluted by main roads and in
places with dense population (because of individual heating systems). Other components of
environment are not so problematic. Quality of soil is relatively good, because farming is not
very intensive. Although survey about soil quality should be done. There are a lot of green
areas in the municipality. Forests spread over a third of territory. It has no important economic
role. There are records about some natural valuableness. Municipality is reach with cultural
heritage. Large or minor environmental problems are appearing in all discussing areas, so
measurements are needed to preserve or improve environment. Generally, environment
protection should have more important role in municipality management. Quality of air,
water, soil and noise should be measured. Main suggestions are: establishment of distance
heating on biomass in dense populated areas and use of biogas on cattle breeding farms,
building of bypass road that avoids Šmarje, building of wastewater treatment plants for all
settlement, increasing the number of places for depositing separate waste. People should be
more informed about waste management problem, about importance of nature conservation
and locations of nature and culture heritage.
Besides balanced environment development local agenda means also balanced social and
economic development. There are quite a few problems in the municipality in those areas.
Number of residents is declining on remote areas, degree of culture is below Slovenian
average, and there are not enough employment places so many people are traveling daily to
their job. Level of unemployment is high (in April 2005 14,8%) and average salary is low (in
April 2005 for 13,5% low than average in Slovenia). Main actions are: prevent declining
number of residents on remote areas, stop emigration of highly educated working force and
with educating and development of economy lower level of unemployment. Problem of this
area is also much dispersed settlements on hilly territory which make difficult to settle
communal infrastructure. Furthermore dispersion of settlements must be stopped. Dwelling
areas must be determined logically, within existed settlement or on their margin.
Local agenda emphasis also economic development that influence good on well-being of
people and do not cause environmental problems. Municipality Šmarje pri Jelšah is
economical less developed Slovenian municipality. The most important economic branch is
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agriculture but has to face a number of problems also (small farms, crumbing parcels, old and
badly educated farmers). Agriculture is oriented towards cattle breeding. Wine growing has
also important role. We suggest stimulation of additional activities on farms and eco and
integrated farming. We promote development of other economic branches because they are
poorly developed. There are only two industrial plants (Rogaška les in Vital). Small trade is a
little more developed. Successful future of economy means successful agriculture and faster
development of small trade that has no negative influence on environment. Tourism is also a
potential in economy. Now it does not represent important role. Area is suitable for one-dayexcursion tourism because nature here is very good preserved; there are many cultural
monuments and possibility for country tourism. Some cultural monuments should be
renovated and emphasis on tourist promotion should be bigger.
Municipality Šmarje pri Jelšah can be divided into three geographical areas (regarding state of
environment and environmental impacts):
1. Šmarje pri Jelšah area – environmental impacts are the strongest (highly dense
population, main road) and self-protective capacity of environment is small. That’s
why this area is the most polluted. Less problematic is state of society and economy.
Important actions in this area are: building of bypass road, finishing the wastewater
treatment plant, establishment of distance heating on biomass, developing small trade
that has no negative influence on environment.
2. Settlements around Šmarje pri Jelšah, settlements in the main valley and other bigger
settlements – environmental impacts are not so strong (less dense population) but
society and economic problems are bigger. There is just a few working places so there
are social problems. Settlements should be more concentrated, wastewater treatment
plants should be built, and there should be more places for depositing separate waste.
They should arrange areas for small trade and bigger farms should develop further.
3. Remote settlements north and south of main valley - the biggest are social and
economic problems. Settlements are dispersed, so environmental impacts are not so
strong (besides poorly communal infrastructure equipment). The biggest problem is
declining number of residents. Age and degree of culture structure is the lowest. There
are no working places, only those on farms. Little wastewater treatments plants should
be built and settlements should concentrate into existent settlements cores. Farms
would stay dispersed and should orient towards eco farms and additional activities
(country tourism).
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PRILOGA 1: Evidentirane lokacije črnih odlagališč v občini Šmarje pri Jelšah
EVIDENTIRANJE LOKACIJ ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV
Zap.
št.

Krajevna
skupnost

1

Šmarje pri
Jelšah

Zaselek

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Šentvid

Grobelno

Lastnik parcele / opis
lokacije
Korent Jože, Golob Jožefa /
pri Polajheku
Golob Katerina / Belokamnolom
Šket Janko, Bernarda / Belo,
ob cesti
Šket Janko, Bernarda / Belo,
na vrhu
Stiplovšek Anton / Stranje
BačAlojz, Ema / pri Strmecu
Marš Franc, Jožefa / pod
Tačkom
Ogrizek Ivan, Marija / pod
Tačkom
Šuc Ivan, Antonija / pri sv.
Lovrencu
Kranjc Ivan / pri mlekarni
desno
Polšak Marija / pri Masarju
Bač Jože, Stoklas Neža / pri
Baču
ob potoku-Podrekar

14

Grobelno

15
16
17

Grobelno
Halarjev
hrib
Ravna pota

18

Bodrež

v bližini domačije Mlinarič v
Bodrežu
blizu preparatorja Lakner

Strtenica
Zibika
Strtenica
Zibika
Lekmarje

pri Mlinariču
Banska vas-Vrhovšek
Pilko
Leben
Okros-Četrož

24

Lekmarje

Sohle-Zalokar

25

Bukovje

cesta na Korenovo

26

Babna Brda

Frecetov mlin

27
28

Babna Gora
Peklača

kmetija Lukež
domačija Frce-vinska klet

19
20
21
22
23

Zibika

Sveti Štefan

sotočje Slom-Šentviški potokCiglerjev kozolec
Habjanova hosta
gozd v bližini žage Reberšak

Posebnosti/
dostop do lokacije, vrsta
odpadkov

dostop po novi trasi
Grobelno-Završe-Rožanc
z glavne ceste, križišče pri
Povalej
dostop pri Vouku
dostop pri žagi Reberšak /
razni odpadki
skozi Bodrež pri Mlinariču /
razna pločevina
cesta Bodrež / razni
odpadki, pločevina

kosovni odpadki / hladilniki,
štedilniki, dvigalo
kosovni odpadki / traktor
vitla
kosovni odpadki / traktor
vitla, avto dvigalo
kosovni odpadki / traktor
vitla, avto dvigalo
cesta Sv. Štefan-Babna Gora
šola Sv. Štefan po cesti v
Babno Reko
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29
30

Kristan Vrh

Grobelce

domačija Frce-Panter

Grliče

Turnšek Herman

dostop ob jezeru-cesta na
Lipovec-razni odpadki
razni odpadki
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PRILOGA 2: Evidentirane naravne vrednote v občini Šmarje pri Jelšah
IME

OZNAKA

STATUS
VAROVANJA
Naravni spomenik

PRAVNA PODLAGA

Soteska Ločnice

*NS 347
(1873)

Peterlinova bukev
v Spodnjem
Tinskem

**NS 393

Naravni spomenik

Jagodičevi hrasti

**NS 390

Naravni spomenik

Mestinje –
Antiklinala

**NS 303

Naravni spomenik

Odlok o razglasitvi naravne zanamenitostiin
kulturnega spomenika(Uradni list RS, št. 58/98).

Osovniška jama

**NS 896

Evidenca zavoda

Dolina
Mestinjščice

**NS 807

Predlog za naravni
spomenik
Predlog za naravni
spomenik

Šmarski potok

**NS 904

Tinski potok s
pritoki
Zibiški potok s
pritoki
Dragomilski potok

**NS 905

Lemberžica

**NS 908

Hajinski potok

**NS 909

Ponkvica

** 910

Selski potok

**NS 911

Spodnje Tinsko –
cerkvena lipa
Cerkveni cer pri
Sv. Janezu
Dob v Vinskem
Vrhu
Zgornje Belo –
trstičje
Straškova lipa
Vaški lipovec v
Sladki Gori

**NS 906
**NS 907

Predlog za naravni
spomenik
Predlog za naravni
spomenik
Predlog za naravni
spomenik
Predlog za naravni
spomenik
Predlog za naravni
spomenik
Predlog za naravni
spomenik

Odlok o razglasitvi naravnih zanamenitosti ter
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
35/90).
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
35/90).
Odlok o razglasitvi naravne znamenitosti in
kulturnega spomenika (Uradni list RS, št. 58/98)

Evidenca zavoda; Kategorizacija pomembnješih
vodotokov po naravovarstvenem pomenu, Zavod
RS za varstvo naravne in kulturne dediščine, Lj
1994
Evidenca zavoda
Evidenca zavoda
Evidenca zavoda
Evidenca zavoda
Evidenca zavoda
Evidenca zavoda; Kategorizacija pomembnejših
vodotokov po naravovarstvenem pomenu, Zavod
RS za varstvo naravne in kulturne dediščine,
Ljubljana 1994
Evidenca zavoda

NV 391

Predlog za naravni
spomenik
Predlog za naravni
spomenik
Plansko varovanje

Evidenca zavoda; Kategorizacija vodotokov po
naravovarstvenem
Evidenca zavoda

NV 727

Plansko varovanje

Evidenca zavoda

NV 371

Plansko varovanje

Evidenca zavoda

NV 389

Plansko varovanje

Evidenca zavoda

NV 388

Plansko varovanje

Evidenca zavoda

NV 821

Plansko varovanje

Evidenca zavoda
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Ribnika pri
Jelšigradu s
pritokom
Ponikva – osameli
kras

NV 795

Plansko varovanje

Evidenca zavoda

NV 349

Plansko varovanje

Evidenca zavoda

*obvezno republiško izhodišče
**obvezno občinsko izhodišče
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