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0 POVZETEK
Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki
opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju,
prioritete ter programe in projekte, in je bi sprejet oktobra 2011. Zaradi sprememb, ki so
nastale zaradi ekonomskih, socialnih in drugih družbenih dogajanj, ki narekujejo drugačne
razvojne možnosti in trende, je Občina Jesenice pristopila k novelaciji temeljnega razvojnega
dokumenta.
Občina Jesenice si že od srede devetdesetih let prejšnjega stoletja prizadeva za prostorsko
regeneracijo degradiranih območij, zlasti na območju bivše železarne in muzejskega območja
Stare Save. Velik vpliv na urejanje degradiranih površin je bil dosežen v pretekli finančni
perspektivi, iz katere je Občina Jesenice uspela pridobiti precejšnja finančna sredstva za
regeneracijo omenjenega prostora. Vendar pa kljub temu ugotavljamo, da vsebina tega
prostora, zlasti muzejsko območje Stare Save, ni usklajeno z novonastalo in obnovljeno
infrastrukturo. Predvsem opažamo primanjkljaj prostočasnih in drugih urbanih vsebin, ki so
potrebne za spremembo imidža mesta.
Kljub gospodarski recesiji zadnjih let v celotnem slovenskem in evropskem prostoru, pa smo
zasledili, da se na Jesenicah bolj pospešeno razvijajo manjša podjetja oziroma prehajajo iz
obrti v podjetja, sicer še vedno večinoma v predelovalni dejavnosti, pa kljub temu zaznavamo,
da podjetja postajajo prepoznana ne samo v Sloveniji, ampak se širijo tudi na tuje trge. Ravno
zaradi podjetij, ki imajo možnosti za nadaljnji razvoj in zaposlovanje, je potrebno z vidika
občine pristopiti k skupnemu iskanju rešitev za prostorsko širjenje podjetij ter spodbujati
razvoj začetnih podjetij tako, da ostanejo v domačem okolju in tudi na tak način naj bi občina
delovala ko spodbudnik razvoja in povezovalec med različnimi poslovnimi subjekti. Na podlagi
razvojnih trendov smo ugotovili, da v občini Jesenice še vedno prevladujejo predelovalne
dejavnosti, trgovina in gradbeništvo, ki načeloma izkazujejo nizko dodano vrednost, ker gre za
delovno intenzivne dejavnosti, ki za svoje delovanje praviloma ne uporabljajo visokih
tehnologij. Vendar pa je v zadnjem obdobju zaslediti tudi že nekaj podjetij, katerih dodana
vrednost je višja od slovenskega povprečja, zlasti je ta trend zaslediti v kovinsko predelovalni
industriji. Kovinska predelovalna industrija ima v občini večstoletno industrijo, ki se uspešno
nadaljuje pri čemer se vedno bolj uporabljajo sodobne tehnologije, ki dvigujejo kakovost in
omogočajo preboj na tuja tržišča.
V občini Jesenice imamo precejšnje število javnih zavodov, ki pokrivajo različna področja
delovanja od športa, kulture, muzejske dejavnosti in drugih družbenih vsebin ter programov,
vendar je že dolga leta prisotna ugotovitev, da zavodi premalo sodelujejo med seboj oziroma
se ne povezujejo. Glede na to, da je Občina ustanoviteljica nekaterih javnih zavodov, je eden
izmed ukrepov v bodoče prevzeti aktivno vlogo povezovalca in koordinatorja skupnih vsebin
zavodov ob izvedbi reorganizacije javnih služb, ki bodo na dolgi rok zagotavljale večjo
učinkovitost javnih storitev, pestro družabno življenje v mestu, večjo prepoznavnost mesta in
ne nazadnje dvig kakovosti bivanja in imidž mesta. Večja vloga občine se mora izkazovati tudi
kot motivacijska, saj bo možno le na tak način, s pomočjo javnih zavodov, priti do novih in
kvalitetnih programov različnih vsebin, ki jih bomo lahko skupaj z gospodarstvom in zasebno
iniciativo povezali v atraktivne in inovativne vsebine, in jih bo možno vključiti kot del turistične
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ponudbe in torej tudi na ta način spodbujati oživljanje mestnih središč, ki bodo postala
nepogrešljivi del vsakodnevne turistične ponudbe mesta in njegove okolice.
Občina ima zagotovljeno široko ponudbo javnih storitev na različnih področjih, vendar pa je
pomanjkljiva njihova vloga pri povezovanju posameznih programov in vsebin. Vloga občine je
v koordiniranju in povezovanju kulturnih, zgodovinskih, športnih in drugih vsebin in na tak
način povečati prepoznavnost mesta ter aktivno pristopiti k oblikovanju turistične podobe in
ponudbe mesta z bogato tehniško in športno zgodovino ter prepoznavnimi kulturnimi in
naravnimi znamenitostmi.
Populacija v občini Jesenice se stara, kar samo po sebi ni nov trend; gre za trend, ki je že dalj
časa prisoten v celotnem razvitem zahodnem svetu. Večji problem predstavlja zmanjšanje
deleža mladih oziroma preseljevanje in izseljevanje mlajše populacije, ki zaradi boljših
izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti odhajajo v druge dele države ali pa tujino. Če želimo
ta problem reševati, bo morala občina Jesenice nuditi boljše pogoje za razvoj gospodarstva, ki
bo ustvarjalo nova delovna mesta, stanovanjska politika bo morala upoštevati možnosti in
potrebe mladih iskalcev stanovanj oziroma mladih družin. Vsekakor pa se mora sočasno
posvečati več pozornosti kakovosti varstva in šolanja otrok ter prostočasnim dejavnostim kot
tudi kakovosti življenja starejših prebivalcev.
Pri izobrazbeni strukturi je ponovno ugotovljeno, da sta delež visoko izobraženega kadra in
število študentov nizka ter da še vedno prihaja do razkoraka v izobrazbeni strukturi in
potrebami gospodarstva. Zato je potrebno čimprej pristopiti k ukrepom za zniževanje tega
razkoraka in se čimprej prilagoditi potrebam trga dela, za kar pa je potrebno vzpostaviti
povezavo med lokalnim gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami, kjer lahko občina
zopet izkoristi svojo vlogo aktivnega povezovalca in snovalca politike razvoja človeških virov.
Gospodarska javna infrastruktura je dobro razvejana in zastopana na celotnem območju,
vendar pa je relativno dotrajana. Ugotavljamo, da za potrebe tako občanov kot gospodarstva
pa le-ta postaja nekje predimenzionirana, nekje pa podhranjena. Občina razpolaga z dobro
energetsko oskrbo (plin, elektrika, vročevod), vendar pa bi veljalo v bodoče načrtovati tudi
uporabo in izkoriščanje trajnostnih virov energije, ki so v naši neposredni okolici (les, voda,
veter) zaradi vedno večjega poudarka na rabi obnovljivih virov energije. Prav tako je potrebno
izpostaviti, da so Jesenice poznane kot dobro logistično središče, saj smo z avtocesto in
železnico neposredno povezani z zahodno in severno Evropo, prav tako pa nam ti dve logistični
povezavi omogočata kratko in hitro povezavo v notranjost Slovenije in tudi do največjega
nacionalnega letališča.
Glede na predstavljeno stanje na posameznih področjih delovanja občine in na potrebe ter
možnosti smo opredelili naslednje strateške cilje, ki bodo doseženi skozi posamezna
prioritetna področja. Strateški cilji do leta 2025 so: povečanje dodane vrednosti v
gospodarstvu, povečanje zaposljivosti ter izboljšanje izobrazbene strukture, zagotovitev
zdravih, visokokakovostnih življenjskih pogojev vseh generacij in skupin ter zagotovitev
ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala konkurenčnost Jesenic kot lokacije za bivanje in
poslovanje. Navedene strateške cilje bomo uresničevali prek štirih prednostnih področij:
- področje naprednega gospodarstva (za podpodročja podjetništva, turizma, podeželja),
- področje znanja za razvoj,
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področje kakovost življenja (za podpodročja zdravstvo, sociala, kultura, šport, mladi)
področje infrastruktura za razvoj (za podpodročja komunala, energetika, stanovanjska
politika).

V izvedbenem načrtu dokumenta so za uresničitev posameznih ciljev znotraj prednostnih
področij oziroma podpodročij, predvideni ukrepi, pri katerih smo skladno s potrebami in
finančnimi možnostmi opredelili projekte in aktivnosti.
Z realizacijo izvedbenega načrta želimo, da Jesenice postanejo moderno in odprto mesto, z
razvitim gospodarstvom, ki temelji na sodobnih tehnologijah ter z visoko kvaliteto bivanja, ki
privabljala ustvarjalne ljudi, da v tej občini delajo in radi živijo.
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1 UVOD
Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki
opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju,
prioritete ter programe in projekte, ki so potrebni za uresničevanje strateških ciljev, in je bi
sprejet na 11. seji Občinskega sveta, dne 27.10.2011.
V letu 2012 je bil na podlagi ORP pripravljen Izvedbeni načrt ORP za obdobje 2012 - 2016 v
katerem smo spremljali napredek pri uresničevanju zastavljenih ciljev. V letu 2015 je bilo
ugotovljeno, da bo zaradi velikih sprememb, ki so nastale zaradi ekonomskih, socialnih in
drugih družbenih gibanj, ki narekujejo drugačne razvojne pogoje in trende, potrebno pristopiti
k novelaciji temeljnega razvojnega dokumenta.
Z novelacijo ORP pričakujemo , da smo uspeli večino sprememb upoštevati in vključiti v
dokument, ki naj bi odražal dejansko stanje možnosti in potreb občine ter njenih prebivalcev,
saj je to obenem dokument, ki predstavlja rdečo nit razvoja in napredka občine še za
naslednjih 10 let. Zavedamo, se da ima občina in njeni prebivalci številne in raznovrstne
potrebe in zahteve, vendar pa se bo v naslednjih letih glede tega potrebno zelo preudarno
odločiti katere so prednostne naloge in projekti, saj je investicijskega potenciala vedno manj
na razpolago, obenem pa nam zaradi visokih standardov javnih storitev iz leta v leto narašča
tekoča poraba. Skladno s temi ugotovitvami je potrebno sprejeti konsenz o razvojnih
prioritetah in posledično projektih oziroma investicijah, ki jih bomo izvajali in bodo na dolgi
rok zagotovile dvig blaginje za vse prebivalce občine.
Pripravljenost pri pripravi novelacije ORP so izkazali številni sodelujoči, ki delujejo na različnih
področjih, in ki so s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli načrtovati nadaljnji razvoj občine
Jesenice, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Tomaž Tom Mencinger
Župan
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2 METODOLOGIJA PRIPRAVE NOVELACIJE OBČINSKEGA
RAZVOJNEGA PROGRAMA


Namen

ORP 2011 – 2025 je strateški dokument Občine Jesenice, ki sicer odraža razvojno politiko
občine Jesenice. Številne gospodarske in socialne spremembe v makroekonomskem okolju, ki
so se dogajale v preteklem petletnem obdobju, pa so narekovale prevetritev dosedanjih
razvojnih usmeritev, ki so bili že predvideni. Glavni namen novelacije ORP je pregled
trenutnega stanja na posameznih razvojnih področjih, pregled razvojnih gibanj in trendov ter
določitev prioritetnih ukrepov na posameznih razvojnih področjih. Z novelacijo dokumenta
želimo uskladiti razvojne prioritete z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.


Obdobje veljavnosti Občinskega razvojnega programa (ORP)

Vizija, strateški cilji in prioritete so opredeljeni do leta 2025. Izvedbeni del je prav tako
opredeljen do leta 2025, podrobneje pa so aktivnosti opredeljene do leta 2019 .


Metodologija priprave novelacije ORP

Priprava novelacije ORP se je neformalno pričela spomladi 2015, formalno pa s sklepom
župana, Tomaža Toma Mencingerja, z dne, 23. 07. 2015 in je potekala do marca 2016.
Novelacija dokumenta je potekala organizacijsko na podoben način kot je potekala priprava
ORP 2011 – 2025 v obdobju 2009 – 2011. Pri novelaciji dokumenta je poleg zaposlenih v
občinski upravi, sodelovalo precejšnje število zunanjih strokovnjakov in pa zainteresirana
javnost. Občinska uprava je izvedla večje število delavnic za posamezna prioritetna področja
na katerih so sodelovali zunanji strokovnjaki (javni zavodi, strokovna združenja, nevladne
organizacije, podjetja, društva). V nadaljevanju sta bili izvedeni tudi javna obravnava in javna
razgrnitev dokumenta z namenom, da dokument predstavimo v najširšem kontekstu javnosti
z možnostjo, da dajo svoje pripombe oziroma predloge k novelaciji dokumenta in tudi na tak
način pridobimo še eno dimenzijo v pogledu razvoja občine.
Župan Občine Jesenice je imenoval Strateški svet in Delovno skupino za pripravo novelacije
ORP. Člane delovne skupine so sestavljali zaposleni v občinski upravi, odgovorni osebi
Strateškega sveta pa sta bila podžupana Občine Jesenice, Vera Pintar, ki je bila zadolžena za
prednostni področji Znanje za razvoj in Kakovost življenja ter Miha Rebolj za področji
Napredno gospodarstvo in Infrastruktura za razvoj. Poleg zaposlenih v občinski upravi ter obeh
podžupanov, pa so bili vodje posameznih delovnih področij: Simona Štravs (Napredno
gospodarstvo), Elvira Garibović (Znanje za razvoj), Boštjan Smukavec (Kakovost življenja) in
Bojan Korbar (Infrastruktura za razvoj). Pri vsakem prednostnem oziroma delovnem področju
so sodelovali številni zunanji strokovnjaki, ki so s svojim poznavanjem problematike
posameznega področja ključno prispevali k novelaciji dokumenta. Za vodenje in koordinacijo
projekta je bila zadolžena vodja oddelka za gospodarstvo mag. Vera Djurić Drozdek. Pred
izvedbo delavnic za posamezno področje, so udeleženci prejeli gradivo, ki je izkazovalo stanje
preteklega petletnega obdobja (2010 – 2014) na podlagi realizacije ORP, razvojnih trendov,
analize realizacije proračuna, kazalcev merjenja napredka in SWAT analiz. Gradivo je
predstavljalo pregled stanja na vseh področjih in izhodišče za določitve prioritet za naslednje
7

10 letno obdobje, z natančnejšo opredelitvijo posameznih ukrepov, aktivnosti oziroma
projektov v naslednjih štirih letih, ki bodo izvedljivi glede na finančne zmožnosti občine, in na
katere ima Občina Jesenice neposreden vpliv.
Na podlagi izvedenih delavnic je bilo v nadaljevanju novelacije dokumenta pripravljeno
gradivo, ki je bilo dano v javno razgrnitev v vse Krajevne skupnosti Občine Jesenice, v
sprejemno pisarno Občine Jesenice ter na spletno stran Občine Jesenice (15.1. do 1.2.2016).
Po zaključku javne razgrnitve je bil dokument predstavljen tudi na javni obravnavi (3.2.2016).
V času med javno razgrnitvijo in javno obravnavo je bil predlog novelacije dokumenta
obravnavan (prva obravnava) tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice (28.1.2016).
Namen javnih predstavitev dokumenta bil je omogočiti zainteresirani javnosti vpogled v
dokument, ki je na tak način lahko podala predloge, mnenja in pripombe do katerih so se
pripravljavci opredelili, in jih glede na možnosti tudi vključili v dokument oziroma v primeru
nevključitve podali ustrezno obrazložitev. Zaključna faza priprave novelacije dokumenta pa je
predstavljala ponovna obravnava le-tega na seji (druga obravnava 31.3.2016) Občinskega
sveta Občine Jesenice.
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3 ANALIZA STANJA
3.1 Povzetek razvojnih trendov v Občini Jesenice
Splošna ocena stanja v občini Jesenice kaže, da se Jesenice še vedno srečujejo s ključnimi
gospodarskimi in demografsko socialnimi problemi, ki se odražajo tudi pri kazalnikih merjenja
napredka za obdobje 2010 – 2014. Zlasti je potrebno izpostaviti vedno bolj prisoten trend
staranja prebivalstva (indeks 106,4, leto 2014) in odhajanje mlajše populacije ter problem
nezaposlenosti, ki pa sicer v juliju 2015 kaže precejšnje izboljšanje, saj je bila evidentirana
stopnja registrirane nezaposlenosti na Jesenicah 9,9%, kar po večletni precej visoki stopnji
(indeks 126, leto 2014) odraža okrevanje na področju trga dela. Število študentov je še vedno
pod gorenjskim in slovenskim povprečjem, ki pa tudi v absolutnem številu glede na leto 2010
(indeks 70,73, leto 2014) upada. Bistvenega premika ne zaznavamo tudi pri samozaposlenih
osebah, kar kaže na dejstvo, da je v občini Jesenice obrtniško podjetniška kultura slabo razvita,
kar je še vedno posledica desetletja trajajoče industrializacije kraja, predvsem delovno
intenzivnih dejavnosti, ki so omogočale številna delovna mesta in dolgotrajno zaposlitev.
Kljub zgornjim dejstvom, pa ugotavljamo, da določeni kazalniki vseeno izkazujejo napredek v
merjenem petletnem obdobju (2010 – 2014) in sicer beležimo dvig povprečne bruto in neto
plače na zaposlenega, ki sta za malenkost celo nad gorenjskim in slovenskim povprečjem
(indeks 106,73, leto 2014), dodana vrednost na prebivalca (indeks 128,15, leto 2014) in je v
letu 2014 presegla gorenjsko povprečje (gorenjska regija je po podatkih na 4. mestu razvitosti
v Sloveniji (AJPES, maj 2015). Tudi število turističnih nočitev v petletnem obdobju izkazuje
porast (indeks 128,15, leto 2014).
Najpomembnejša gospodarska dejavnost na Jesenicah je še vedno predelovalna (proizvodnja
kovin in kovinskih izdelkov), ki je v letu 2014 predstavljala 16,3% delež vseh gospodarskih
družb in zaposluje 2.701 osebo, sledi ji trgovina s 35% deležem gospodarskih družb in s 443
zaposlenimi ter gradbeništvo s slabim 24% deležem družb in 255 zaposlenimi.
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Tabela: Osnovni podatki o občini Jesenice
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Vir

2010

2011

2012

podatkov

2013

Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija

število prebivalcev

21.652

indeks staranja prebivalstva

114,10

203.192 2.049.261
109,90

117,40

delovno aktivno prebivalstvo (na
7.018
69.201 818.975
31.12.)
delež delovno aktivnega
prebivalstva v kmetijstvu glede
0,10
0,72
1,37
na celotno prebivalstvo
stopnja registrirane
brezposelnosti (v decembru v
10,0
9,2
11,8
posameznem letu)
povprečna bruto plača na
1.440,32 1.440,13 1.494,88
zaposlenega v €
povprečna neto plača na
942,65
940,13
966,62
zaposlenega v €
bruto osnova za dohodnino na
7.421,10 8.255,41 8.096,63
prebivalca v €
indeks dnevne migracije delovne
82,0
84,9
100
sile
samozaposlene osebe
446
7.388
88.453
dodana vrednost na prebivalca €
število prenočitev
število študentov na 1000 preb.
število dokončanih stanovanj na
1000 preb.
Komunalni odpadki, zbrani z
javnim odvozom na prebivalca v
kg

6.094,59

6.630,10

8.137,21

7.680 1.536.168 8.771.666

21.566

203.703 2.052.496

21.433

204.170 2.056.262

21.309

203.926 2.059.114

SURS

112,90

109,30

116,80

116,00

111,00

118,00

117,50

112,20

118,90

SURS

6.630

68.787

817.311

6.630

67.136

792.948

6.514

67.499

791.323

SURS

0,12

0,87

1,61

0,13

1,09

1,59

0,15

1,10

1,64

SURS

11,6

9,0

12,1

13,2

9,9

13,0

13,7

10,3

13,5

SURS

1.477,52

1.467,77

1.524,65

1.501,53

1.484,50

1.525,47

1.505,35

1.508,29

1.523,18

SURS

964,88

960,77

987,39

982,94

974,54

991,44

987,81

992,31

997,01

SURS

7.813,84

UMAR

7.542,77 8.438,21

8.288,04

7.599,53 8.383,06

8.255,50

7.211,02 8.023,00

80,5

84,2

100

83,1

83,6

100

83,3

83,9

100

SURS

454

7.903

94.269

421

8.284

93.050

446

8.685

96.953

SURS

6.681,12

6.809,49

8.210,40

6.168,20

6.837,52

8.195,36

6.316,72

6.916,56

8.067,64

AJPES

7.266 1.701.616 9.387.675

SURS

4.182 1.590.123 9.240.439

4.794 1.613.171 9.355.106

41

53

52

40

52

51

36

47

47

32

44

44

SURS

3,00

3,40

3,10

0,70

2,40

2,70

0,50

1,80

2,10

0,70

2,30

1,70

SURS

446

357

389

388

313

352

392

302

327

364

299

320

SURS
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2014

Indeks 2015 oz.zadnji
podatek/2010

2015

Vir
podatkov

Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija

število prebivalcev

21.097

indeks staranja prebivalstva

121,40

113,90

120,50

125,80

116,10

6.409

68.491

799.958

6.398

0,12

1,08

1,46

12,6

9,4

1.539,41
1.006,05

delovno aktivno prebivalstvo (na
31.12.)
delež delovno aktivnega
prebivalstva v kmetijstvu glede
na celotno prebivalstvo
stopnja registrirane
brezposelnosti (v decembru v
posameznem letu)
povprečna bruto plača na
zaposlenega v €
povprečna neto plača na
zaposlenega v €
bruto osnova za dohodnino na
prebivalca v €
indeks dnevne migracije delovne
sile
samozaposlene osebe
dodana vrednost na prebivalca €
število prenočitev
število študentov na 1000 preb.
število dokončanih stanovanj na
1000 preb.
Komunalni odpadki, zbrani z
javnim odvozom na prebivalca v
kg
NP (ni podatka)

NP

203.894 2.061.623

96,73

100,36

100,67

SURS

122,70

110,25

105,64

104,51

SURS

69.139

803.644

91,17

99,91

98,13

SURS

0,08

0,80

1,06

83,68

110,53

77,40

SURS

13,0

10,6

8,7

12,3

106,00

94,57

104,24

SURS

1.526,09

1.540,25

1.555,44

1.570,38

1.594,93

107,99

109,04

106,69

SURS

1.000,93

1.005,41

1.015,58

1.023,50

1.035,58

107,74

108,87

107,13

SURS

NP

NP

81,2

83,9

100

440

8.973

95.548

7.809,93

7.432,39

8.558,33

8.571 1.650.271 9.343.574

20.945

203.929 2.063.077

NP

NP

NP

NP

NP

NP

99,02

98,82

100,00

SURS

89.114

96,64

117,81

100,75

SURS

128,15

112,10

105,18

AJPES

122,11

121,63

114,19

SURS

431
NP

8.704
NP

NP

9.378 1.868.372 10.016.494

97,17

97,18

96,51

UMAR

29

41

39

NP

NP

NP

70,73

77,36

75,00

SURS

0,50

1,40

1,50

NP

NP

NP

16,67

41,18

48,39

SURS

NP

NP

NP

81,60

88,80

83,03

SURS

364

317

323
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Podrobna analiza stanja po področjih demografije, trg dela in gospodarstva, kmetijstva, sociale
in varnosti, športa, kulture in mladinske dejavnost, transporta in infrastrukture, okolja,
institucionalnega okvirja je sestavni del dokumenta Občinski razvojni program kot priloga 2.
Podatki iz omenjene priloge so služili kot podlaga za delavnice in pripravo novelacije
dokumenta.

3.2 SWOT analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj
Splošni razvojni položaj
Prednosti
 tretja največja občina na Gorenjskem in prva
na zgornjem Gorenjskem,
 upravno, administrativno središče za občine
Kranjska Gora, Žirovnica in Jesenice,
 zdravstveno, gospodarsko središče Zgornje
Gorenjske.

Slabosti
 še vedno neustrezen imidž Jesenic,
 nezmožnost usklajevanja na regionalni ravni za
ključne strateške projekte regije,
 pomanjkanje komunikacije med deležniki na
vseh ravneh,
 zmanjševanje prihodkov v občinski proračun
(kritična dohodnina), vedno večji delež
zakonskih obveznosti,
 javni zavodi osredotočeni na infrastrukturo in
ne na vsebino, trženje; premajhna podjetniška
raznovrstnost s strani zavodov,
 premalo konkretnih razvojnih predlogov
občanov in organizacij,

Priložnosti
 spodbujanje podjetniške klime v javnih
institucijah (občina, zavodi, UE),
 povezovanje
regionalno,
nacionalno,
čezmejno,
 finančna sredstva nove finančne perspektive
2014 - 2020

Nevarnosti/tveganja
 neizvajanje strategije razvoja,
 pomanjkanje podpore države (finančni viri),
 razpršeno zasebno lastništvo lahko zavre
celostne ureditve,
 razen Acronija ni velikega podjetja, ki bi vleklo
razvoj srednjih in malih podjetij
 odsotnost nacionalne strategije razvoja.

13

Prednostno področje: Napredno gospodarstvo
Prednosti
Podjetništvo:
 opredeljene površine za gospodarski razvoj,
 razpoložljivost različnih energentov,
 geografska lega in dostopnost,
 delovna mentaliteta ljudi,
 ohranjena industrijsko-tehnična tradicija in
znanja,
 delna komunalna opremljenost zemljišč,
 nosilno globalno podjetje Acroni, d.o.o.,
 Bližina meje z Avstrijo oziroma prometno
vozlišče proti srednji in zahodni Evropi,
 Sprejet Občinski prostorski načrt,
 Dobro razvite predelovalne dejavnosti.

Slabosti
Podjetništvo:
 neizkoriščene površine s propadajočo
infrastrukturo , ki so v lasti Železarne Jesenice
(degradirano območje),
 nefunkcionalno zasedanje prostora, ki je v lasti
Slovenskih železnic (območje železniške
postaje Jesenice),
 prevladujejo panoge z nizko dodano
vrednostjo,
 pomanjkanje podjetniške kulture, tradicije,
motiviranosti za razvoj,
 pomanjkanje razvojnih jeder in povezovanja
med podjetji, podjetji in izobraževalnimi
institucijami ter podjetji in podpornimi
institucijami,
 pomanjkanje zasebnih investicij,
 razvojne institucije svoje razvojne funkcije ne
opravljajo v celoti,
 visoka cena komunalno opremljenih zemljišč.

Turizem in podeželje:
 lega – v bližini Karavanškega predora–
neposredno ob vstopu turistov v Slovenijo
 prometna povezava s tujino in ostalo Slovenijo
– dostopnost
 ohranjena bogata kulturna, tehniška in
naravna dediščina,
 dobro ohranjeni objekti fužinarske dediščine
(Stara Sava, Savske jame, Pristava),
 naravne danosti (bližina Julijskih Alp, TNP,
območja Karavank)
 prepoznavnost
Golice
v
svetovnem,
evropskem in slovenskem merilu (narcise ključavnice),
 prepoznavnost kraja skozi svetovno znane
uspešne športnike in šport (hokej, alpsko
smučanje, Eurobasket)
 infrastruktura za organizacijo športnih,
kulturnih in družabnih prireditev,
 aktivne počitnice v neokrnjeni naravi,
 obstoječe etnografsko bogastvo, zgodbe in
legende (Okamenela baba nad Poljanami,
Bergmandeljc, dobre vile pod Mirco,),

Turizem in podeželje:
 pomanjkljiva
turistična
in
podporna
infrastruktura (pomanjkanje prenočitvenih
kapacitet za večje skupine),
 nepovezana in neorganizirana turistična
ponudba,
 propadanje
obstoječih
gostinskih
in
namestitvenih objektov v zasebnem lastništvu
(Belcijan, hotel Pošta, RTV vila …),
 pomankanje
zainteresiranosti
lokalnega
prebivalstva k širitvi ugodne turistične klime –
kraj premalo živi v duhu turizma,
 pomanjkanje razumevanja in sodelovanja
vodilnih pri Slovenskih železnicah k dodatni
(turistom prijazni) ureditvi železniške postaje
(garderobe, omarice s ključavnicami, javno
stranišče, zemljevid kraja na južni strani stavbe,
postavitev električnega info panoja na postaji,
neprekinjen delovni čas in turistično
izobraževanje zaposlenih…)
 pasivno razmišljanje ljudi pri razvoju novih idej
– prehitro se zaključijo z neuspehom
 odseljevanje ljudi (mladi, izobraženi)
 negativno dojemanje gostinstva in turizma
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bližina turistično razvitih destinacij,
razviti instrumenti za ohranjanje podeželja,
državna kolesarska povezava.






zaradi načina dela (glavne sezone, nedelje,
prazniki)
zastarelost zimske infrastrukture (žičnica) ter
neugodni naravni pogoji (zelene zime) –
premalo smučarskih dni
pomanjkanje zasebne iniciative in podjetništva,
pomanjkanje razvoja dopolnilnih dejavnosti in
povezovanja na kmetijah/ podeželju,
nezainteresiranost za vključevanje podeželja v
turistično ponudbo.

Priložnosti
Podjetništvo:
 spodbujanje konkurenčne ponudbe poslovnih
lokacij (prioriteta brownfield območja) ter
načrtno privabljanje novih vlagateljev,
 spodbujanje razvoja inovacijske dejavnosti,
novih tehnologij, produktov s pomočjo
razvojnega jedra – Tehnološki park,
 spodbujanje vlaganj večjih investitorjev
(poslovni
prostori,
poslovne
lokacije,
komunalni prispevek),
 povezovanje kovinsko-predelovalne industrije
– Acroni razvojno jedro ter povezovanje s
Srednjo šolo Jesenice….,
 specializacija posameznih panog, kjer imamo
konkurenčno prednost – energetika, navtika,
zdravstvo, izobraževanje.
 Druga predorska cev Karavanke,
 Izjemen vodni potencial,

Nevarnosti/tveganja
Podjetništvo:
 nekonkurenčnost Jesenic za tuje vlagatelje,
 nespoštovanje začrtanih razvojnih smeri in
stihijsko zasedanje prostora,
 naraščanje gospodarske dejavnosti z nizko
dodano vrednostjo
 odliv visoko usposobljene delovne sile,
 odhod poslovnih subjektov v tujino.


Turizem in podeželje:
 bližina glavnega mesta
 povezanost z gorenjsko regijo
 urejena kolesarska pot – nove skupine dnevnih
obiskovalcev
 povezovanje turističnih ponudnikov z ostalimi
ponudniki v lokalnem okolju (primer dobre
prakse Kmetija Smolej v Planini pod Golico)
 povezovanje turizma in športa – pridobitev
organizacije novih mednarodnih športnih
dogodkov
 organizacija novih športnih dogodkov
(downhill) in razvoj poletne turistične
ponudbe na žičnici Španov vrh
 aktivno povezovanje turističnih ponudnikov

Turizem in podeželje:
 propadanje tehnične in druge dediščine,
 turistično razvitejše sosednje občine in s tem
večanje razlik
 preobremenjenost naravnega okolja zaradi
povečanja turističnega obiska v občini (številni
parkirani avtomobili v naravnem okolju, izpuhi,
… - mesec narcis v Planini pod Golico)
 razpršeni turistični ponudniki - nepovezanost
 nesprejemanje turizma med prebivalci,
 nezainteresiranost privatnega kapitala za
vlaganje v turizem na Jesenicah,
 opuščanje kmetij in zaraščanje krajine.
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ter javnega in civilnega sektorja
zgodbarjenje
na
območju
obstoječih
tematskih poti na podlagi bogate etnografske
dediščine (Okamenela baba nad Poljanami,
Bergmandeljc, dobre vile pod Mirco,)
železarstvo, narcise (celotno področje Planine
pod Golico) in šport kot krovni turistični
produkt,
tranzitni in dnevni gostje,
oblikovanje
zanimivih
produktov,
ki
vključujejo tako mesto kot podeželje, ter
organizirano trženje,
razvoj dopolnilih dejavnosti in ponudbe na
podeželju,
trajnostni turizem
povezovanje na regionalni in čezmejni ravni.
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Prednostno področje: Znanje za razvoj
Prednosti
 razvita mreža vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
 prostorski pogoji v vrtcih in osnovnih šolah
zadovoljivi,
 razviti programi vseživljenjskega učenja,
 srednješolsko izobraževanje z dolgoletno
tradicijo,
 Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 Univerza za tretje življenjsko obdobje ter
medgeneracijske aktivnosti oz. program

Slabosti
 neustrezni, gospodarstvu neprilagojeni profili
delavcev in programi obstoječih srednjih šol,
 premajhen prenos znanja strokovnjakov iz
prakse v šole in premajhna ažurnost znanja
profesorjev,
 pomanjkanje novih visokošolskih programov,
zato odliv v LJ,
 ni ustreznih delovnih mest za visoko
izobražene,
 visoki stroški investicijskega vzdrževanja šol.
Priložnosti
Nevarnosti/tveganja
 nadgradnja programov, uvedba novih  pomanjkanje državne politike o mreži visokih
programov v obstoječih šolah glede na trende
šol,
v gospodarstvu in družbi (polimeri,  beg možganov zaradi boljše zaposlitvene
mehatronika, oskrba starejših, optometrija).
možnosti in kvalitete življenja drugje.
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Prednostno področje: Kakovost življenja
Prednosti
Skrb za ljudi (zdravstvo, sociala):
 dobro razvita mreža socialnih in zdravstvenih
programov in institucij,
 regijska bolnišnica, ki ima zasnovo negovalne
bolnišnice,
 Fakulteta za zdravstvo Jesenice,
 mladi, organizirani v okviru krovnih institucij
(Mladinski center Jesenice, Mladinski svet
Jesenice, Klub jeseniških študentov…).

Slabosti
Skrb za ljudi (zdravstvo, sociala):
 Slabšanje socialno-ekonomski razmer ,
 Naraščanje števila otrok s prirojenimi
deformacijami in dedno pogojenimi boleznimi
v novorojeni populaciji,
 delež starejšega prebivalstva hitro narašča,
 mladi odhajajo z Jesenic,
 pomanjkanje socialnih in zdravstvenih
programov glede na trende staranja, socialno
revščino … (bivalne enote, krizne bivalne enote,
trend naraščanja oseb s težavami v duševnem
zdravju , pomanjkanje kapacitet …),
 deficitarnost nekaterih sekundarnih storitev
(specialističnih dejavnosti) na področju
zdravstva.
Šport in rekreacija:
Šport in rekreacija:
 Športna dvorana Podmežakla
 neurejene naravne površine za športno
rekreativne dejavnosti,
 športna tradicija in prepoznavnost po hokeju,
 obstoječi športni objekti: pri nekaterih problem
 razvita mreža športnih objektov,
lastništva, zastarelosti, visokih obratovalnih
 širok izbor športnih panog,
stroškov,
 človeški kapital – srčni športni delavci
 veliko število vključenega prebivalstva v šport  pomanjkanje strokovnih kadrov zaradi
upadanja finančnih virov.
(visoka stopnja športne kulture in interesa
 Pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov za
občanov),
razvijanje marketinške dejavnosti
 dobra umeščenost športa v sistem
 CGP Zavoda za šport ter objektov s katerimi
izobraževanja
upravlja
 Pomanjkljiva prepoznavnost/označenost
obstoječih rekreacijskih oziroma tematskih
poti
 medijska podpora vsem oblikam športa
(šport otrok in mladine, kakovostni in vrhunski
šport, športna rekreacija, šport invalidov, šport
starostnikov)
Kultura:
 bogata tradicija kulturnega dogajanja in
kulturnih institucij (knjižnica, gledališče,
muzej, glasbena šola),
 uveljavljene kulturne skupine,
 bogata kulturna in nepremična dediščina
(Stara Sava, Pristava, Kosova graščina).

Kultura:
 neustrezni prostorski pogoji za opravljanje
dejavnosti (knjižnica, muzej, gledališče),
 nedokončane obnove v starem mestnem jedru
Stara Sava,
 dolgotrajnost postopka razglasitve muzejskega
območja Stara Sava za spomenik državnega
pomena,
 neustreznost kadrov, znanj in izkušenj na
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Mladinsko delo
 Mladinski center Jesenice (MCJ) v svoje
programske dejavnosti skozi vsa leta delovanja
vključuje zainteresirane mlade med 15. in 29.
letom kot aktivne soustvarjalce in izvajalce
različnih programskih vsebin (dogodkov,
prireditev, akcij, periodičnih dejavnosti ipd) ter
s tem posledično razvija in promovira
mladinsko delo v lokalni skupnosti;
 razvoj mladinskega dela v okviru mladinskih
organizacij Kluba jeseniških študentov (KJŠ) in
Mladinskega sveta Jesenice (MSJ);
 povezovanje in programsko sodelovanje med
MCJ, KJŠ in MSJ, prepoznavanje skupnih ovir
in izzivov ter prizadevanja za skupno
reševanje;
 uspešne menjave generacij oz vodstev KJŠ
kljub majhni bazi aktivnih mladih, prizadevanja
posameznih mladih aktivistov za čim boljše
delovanje MSJ kljub slabi podpori s strani
mladinskih organizacij in sekcij, prizadevanje
MCJ za čim boljše doseganje ciljev kljub
infrastrukturnim omejitvam in kadrovski
podhranjenosti
(primerjava
z
drugim
programsko primerljivimi mladinskimi centri v
Sloveniji);
 aktiven pristop Občine Jesenice k vzpostavitvi
trajnega dialoga z mladimi: sodelovanje OJ
(Oddelka za družbene dejavnosti) z aktivnimi
organizacijami mladinskega sektorja (MCJ,
MSJ, KJŠ), sprejeta Strategija za mlade v občini
Jesenice 2014-2018, ustanovitev Delovne
skupine za mladinska vprašanja…;
 obstoječe sodelovanje in programsko
povezovanje med organizacijami mladinskega
sektorja (MCJ, MSJ, KJŠ) in nekaterimi javnimi
zavodi, društvi, …;
 obstoječa programska sodelovanja osnovnih
in srednjih šol z lokalnim okoljem (OJ, javnimi
zavodi, društvi, MCJ) ter s tem posledično
vključevanje mladih (učencev in dijakov) v
lokalna dogajanja

področju trženja ter pomanjkanje atraktivnih
programov,
Organizacija - razpršenost ter pogosto
datumsko pokrivanje različnih dogodkov.

Mladinsko delo
 neustrezna infrastruktura in lokacija prostorov
za mladinsko dejavnost, ki že leta predstavljata
eno glavnih ovir za večje privabljanje in
posledično večje vključevanje mladih v
programske dejavnosti MCJ in KJŠ ter večji
razmah mladinskih dejavnosti in mladinskega
dela na sploh (stanovanjsko naselje,
dotrajanost objekta, energetska požrešnost,
premajhni in razpršeni prostori za druženje, ni
prostora za organiziranje mladinskih dogodkov,
premajhni prostori za tečaje – delavnice, ni
vadbenih in produkcijskih prostorov za
glasbeno ustvarjanje, …);
 neobstoječa infrastruktura za mladinski
turizem (youth hostel) onemogoča razvoj
mednarodnega sodelovanja in izvajanja
mednarodnih projektov;
 premalo aktivnega vključevanja mladih v
obstoječe mladinske organizacije, ne-obstoj
drugih mladinskih organizacij npr. skavtov,
tabornikov, političnih podmladkov, mladinskih
sekcij v okviru obstoječih društev itd, ki bi
okrepile MSJ, da bi lahko opravljal svoje
poslanstvo, t.j. zastopanje interesov mladih
lokalne skupnosti v dialogu z lokalnimi
odločevalci;
 pomanjkanje / odsotnost / nepovezanost …
vzgoje mladih v aktivno državljanstvo in
vzpodbude za družbeno angažiranje mladih,
zaprtost šolskih kurikulumov za dejavnosti, v
okviru katerih bi se mladi v praksi srečali z
mladinskim delom, aktivnim državljanstvom in
spoznali pomen in moč participacije mladih
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Priložnosti
Skrb za ljudi (zdravstvo, sociala):
 negovalna bolnišnica z možnostjo oskrbe na
domu,
 vzpostavitev novih podpornih programov:
gerontološki center, bivalne enote in krizne
bivalne enote, svetovalni center za mlade,
razširitev programov ter ponudbe specialističnih
služb in njihovo trženje.

Nevarnosti/tveganja
Skrb za ljudi (zdravstvo, sociala):
 ne prilagajanje oz. ne potrjevanje širjenja
mreže na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti (npr. področje razvojne ambulante)
 še
nadalje
dolgotrajnost
postopkov
sprejemanja zakonodaje in strategij (Zakon o
dolgotrajni oskrbi, Regijski izvedbeni načrt na
področju socialnega varstva),
 nepovezanost primarnega in sekundarnega
nivoja,
 pomanjkanje sredstev.

Šport in rekreacija:
 trend večanja potreb po športu in rekreaciji,
 trend povezovanja športa, zdravstva in
turizma,
 javno-zasebno partnerstvo,
 organizacija večjih športnih tekmovanj,
prireditev, ki temeljijo na prepoznavnosti
Jesenic (npr. hokejski festival),
 uporaba narave kot največjega vadbenega
prostora – tek, kolesarstvo, pohodništvo, …

Šport in rekreacija:
 komercializacija športa
 Klimatske spremembe - zelene zime ter
nadaljnje delovanje žičnice Španov vrh
 Premalo zainteresiranosti sponzorskih sredstev
za na
 Posluh podjetij za sponzoriranje je še vedno
dokaj nizek.

Kultura:
Kultura:
 razvoj privlačne ponudbe, vzpostavitev  toga zakonodaja in predpisi,
učinkovitega upravljanja in trženja,
 pomanjkanje zanimanja za kulturo.
 kulturni turizem,
 razvoj alternativne kulture za mlade in otroke.
Mladinsko delo:
 skupna prizadevanja in sodelovanje vseh
akterjev* v lokalni skupnosti pri vzgoji mladih
v aktivne državljane (skupno načrtovanje in
izvajanjem
dogovorjenega
'sistema
aktivnosti');
 skupna prizadevanja in sodelovanje vseh
akterjev* v lokalni skupnosti pri spodbujanju
mladih k večji družbeni angažiranosti v
krajevnih
skupnostih,
spodbujanje
vključevanja mladih v društva in ustanavljanje
mladinskih sekcij v okviru društev ter
okrepitev MSJ;
 nadgradnja programskega sodelovanja vrtcev,
osnovnih in srednjih šol v jeseniški občini z
lokalno skupnostjo (OJ, KS, javnimi zavodi,

Mladinsko delo:
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ni sredstev in ni predvidenih evropskih
razpisov za sofinanciranje mladinske
infrastrukture, pa naj si gre za novogradnjo ali
za obnovo nekega obstoječega objekta na
primernejši lokaciji;
menjave generacij v vodstvu mladinskih
organizacij (KJŠ, MSJ) lahko prekinejo nadaljnji
razvoj mladinskega dela ali celo povzročijo
stagnacijo in nazadovanje, v kolikor generaciji
v odhajanju ne uspe pravočasno vpeljati
novih, za mladinsko delo zainteresiranih
mladih
večanje apatičnosti mladih generacij zaradi
neperspektivne prihodnosti na področju
njihovega zaposlovanja, finančne



organizacijami
mladinskega
sektorja,
društvi…)*
- vključitev učencev in dijakov v
obstoječe prireditve lokalnega ali

širšega pomena
- skupno načrtovanje novih
povezovalnih prireditev bodisi med
šolami ali med šolami in lokalno
skupnostjo
dogovori z vodstvi Srednje šole Jesenice in GJ
za skupno načrtovanje in izvajanje programa
vključevanja dijakov SŠJ in GJ v mladinsko delo
v organizacijah mladinskega sektorja in
društvih s sedežem v jeseniški občini;
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samostojnosti, stanovanjske odvisnosti od
staršev, … in posledično ne-zainteresiranost za
kakršnokoli družbeno angažiranje
nadaljnja zaprtost šolskega kurikuluma za
umestitev vsebin s področja mladinskega dela
v organizacijah lokalne skupnosti pomeni
nadaljnjo izgubo potenciala osnovnošolcev in
dijakov jeseniških šol za lokalno skupnost,
hkrati pa onemogoča mladim povezati
formalno znanje z neformalno pridobljenimi
znanji, veščinami in kompetencami, in
posledično mladi ne razvijejo zadostnih vseživljenjsko pomembnih kompetenc za
povečanje svoje zaposljivosti.

Prednostno področje: Infrastruktura za razvoj
Prednosti
 odlagališče Mala Mežaklja in razpoložljiv
prostor,
 razpoložljivi vodni viri,
 dobro energetsko omrežje,
 dovolj stanovanj,
dobre prometne povezave z ostalimi občinami.

Slabosti
 dotrajanost javne komunalne infrastrukture
(meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod),
 lokalne in državne ceste dotrajane,
 pomanjkanje sredstev za obnovo lokalnih
cest,
 pomanjkanje parkirišč,
 slaba opremljenost za pešce in kolesarje:
neurejeni pločniki in sprehajalne poti,
pomanjkanje kolesarskih stez,
 neizgrajene manjše čistilne naprave,
 nepovezanost kolesarskih stez in poti v občini
in s sosednjimi občinami,
 učinkovitost rabe energije,
 neizkoriščenost energetskega omrežja,
 visoka potrošnja energije v stavbah,
 dotrajanost stanovanjskega fonda OJ,
 neurejenost nekaterih stanovanjskih sosesk,
pomanjkanje parkirišč, zelenih površin, igral,…
 pomanjkanje atraktivnih lokacij za individualno
in stanovanjsko gradnjo in neprofitnih
stanovanj za mlade družine.
Nevarnosti/tveganja
 finančno preobsežne investicije glede na višino
proračuna občine,
 časovno zamikanje državnih naložb v
prometno in energetsko infrastrukturo,
 nezmožnost uskladitve za ključne regijske
projekte na nacionalni in regionalni ravni,
 slabi podporni instrumenti za izvajanje
energetskih projektov,
 zaradi
lastniške
razdrobljenosti
v
večstanovanjskih stavbah ni mogoče pridobiti
soglasja vseh etažnih lastnikov, kar posledično
lahko vodi k slabšanju stanja objektov.

Priložnosti
 realizacija regijskega projekta ravnanja z
odpadki,
 učinkovito koriščenje sredstev finančne
perspektive EU 2014-2020, dostop do
čezmejnih EU programov,
 izkoriščanje vodnih virov v komercialne
namene,
 obnovljivi viri energije (deponijski plin,
biomasa, sončna energija),
 energetska sanacija stavb,
pridobivanje razpoložljivih stanovanjskih enot
s strani države za reševanje stanovanjskih
problemov ranljivejše skupine prebivalstva
(mladih, starejših in drugih prosilcev).
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4 POVZETKI ANALIZ IN SMERI ZA UKREPANJE
Za potrebe novelacije dokumenta smo zbrali in analizira podatke, ki odražajo stanje na
gospodarskem, družbenem in finančnem področju in vplivajo na razvoj občine in blaginjo
prebivalcev. Zbrani podatki in SWOT analiza kažejo, da se pogoji, možnosti in potrebe za
nadaljnji razvoj ne razlikujejo prav veliko od le-teh, ki so bili ugotovljeni že v letu 2010:








pomanjkanje razvojnih sredstev, razvojnih spodbud, neustrezen imidž Jesenic
pomanjkanje sodelovanja in tržne naravnanosti v javnem sektorju
negativni demografski trendi
nizka dodana vrednost v gospodarstvu
nizka izobrazbena struktura
nedokončana, dotrajana gospodarska javna infrastruktura
dotrajanost objektov za zagotavljanje javnih storitev

Občina Jesenice si že od srede devetdesetih let prejšnjega stoletja prizadeva za prostorsko
regeneracijo degradiranih območij, zlasti na območju bivše železarne in muzejskega območja
Stare Save. Vsekakor je nesporen dosežek v regeneraciji prostora in komunalni opremljenosti
tega območja. Velik vpliv na urejanje degradiranih površin je bil dosežen v pretekli finančni
perspektivi, iz katere je Občina Jesenice uspela pridobiti precejšnja finančna sredstva za
regeneracijo omenjenega prostora. Vendar pa kljub temu ugotavljamo, da vsebina tega
prostora, zlasti muzejsko območje Stare Save, ni usklajeno z novonastalo in obnovljeno
infrastrukturo. Predvsem opažamo primanjkljaj prostočasnih in drugih urbanih vsebin, ki so
potrebne za spremembo imidža mesta.
Kljub gospodarski recesiji zadnjih let v celotnem slovenskem prostoru in večini Evrope, pa smo
zasledili, da se na Jesenicah bolj pospešeno razvijajo manjša podjetja oziroma prehajajo iz
obrti v podjetja, sicer še vedno večinoma v predelovalni dejavnosti, pa kljub temu zaznavamo,
da podjetja postajajo prepoznana ne samo v Sloveniji, ampak se širijo tudi na tuje trge. Zaradi
zahtevnosti tujih trgov in večje konkurence, se podjetja tudi tehnološko razvijajo, kar se kaže
tudi na rasti dodane vrednosti.
Ravno zaradi podjetij, ki imajo možnosti za nadaljnji razvoj in zaposlovanje, je potrebno z vidika
občine pristopiti k skupnemu iskanju rešitev za prostorsko širjenje ter spodbujati razvoj
začetnih podjetij tako, da ostanejo v domačem okolju in tudi na tak način naj bi občina delovala
ko spodbudnik razvoja in povezovalec med različnimi poslovnimi subjekti.
V občini Jesenice imamo precejšnje število javnih zavodov, ki pokrivajo različna področja
delovanja (šport, izobraževanjem, zdravstvo), vendar je že dolga leta prisotna ugotovitev, da
zavodi ne sodelujejo med seboj, se ne povezujejo. Razlogov za to je več: nepoznavanje
možnosti za sodelovanje, nezainteresiranost posameznikov, neustrezen kader, delo zavodov
je v neposredni povezavi z zagotovljenim virom financiranja (občina, država). Glede na to, da
je Občina ustanoviteljica nekaterih zavodov (šport, muzej, osnovno šolstvo, knjižnica, ljudska
univerza,…), mora v bodoče prevzeti aktivno vlogo povezovalca in koordinatorja skupnih
vsebin zavodov ob izvedbi reorganizacije javnih služb, ki bodo na dolgi rok zagotavljale večjo
učinkovitost javnih storitev, pestro družabno življenje v mestu, večjo prepoznavnost mesta in
ne nazadnje dvig kakovosti bivanja in imidž mesta.
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Populacija v občini Jesenice se stara, kar samo po sebi ni nov trend; gre za trend, ki je že dalj
časa prisoten v celotnem razvitem zahodnem svetu. Večji problem predstavlja zmanjšanje
deleža mladih oziroma preseljevanje in izseljevanje mlajše populacije, ki zaradi boljših
zaposlitvenih možnosti odhajajo v druge dele države ali pa tujino. Če želimo ta problem
reševati, bo morala občina Jesenice nuditi boljše pogoje za razvoj gospodarstva (prostorski
akti, komunalna opremljenost, gospodarska javna infrastruktura, prodajne cene zemljišč), ki
bo ustvarjalo nova delovna mesta, stanovanjska politika bo morala upoštevati možnosti in
potrebe mladih iskalcev stanovanj oziroma mladih družin (večja stanovanja, možnost
neprofitnih stanovanj, menjava stanovanj). Vsekakor pa se mora sočasno posvečati več
pozornosti kakovosti varstva in šolanja otrok ter prostočasnim dejavnostim kot tudi kakovosti
življenja starejših prebivalcev. Ob tem je zagotovo potrebno načrtovati ustrezno prostorsko
politiko, ki bo upoštevala nove in drugačne potrebe tako mlajše kot starejše populacije (zelene
površine, otroška igrišča, možnosti za rekreacijo na prostem, odprava arhitektonskih ovir,
varovana stanovanja,…).
Na podlagi razvojnih trendov smo ugotovili, da v občini Jesenice še vedno prevladujejo
predelovalne dejavnosti, trgovina in gradbeništvo, ki načeloma izkazujejo nizko dodano
vrednost, ker gre za delovno intenzivne dejavnosti, ki za svoje delovanje praviloma ne
uporabljajo visokih tehnologij. Vendar pa je v zadnjem obdobju zaslediti tudi že nekaj podjetij,
katerih dodana vrednost je višja od slovenskega povprečja. Gre povečini za podjetja, ki so
izvozno usmerjena, in njihov tehnološki razvoj narekuje velika konkurenca, kar pa na koncu
rezultira v podjetje z višjo dodano vrednostjo. Glede na dejstvo, da imajo Jesenice dolgo
tradicijo v predelovalni dejavnosti, predvsem v kovinski, in da kot kažejo podatki, ima ta
dejavnost vse možnosti razvoja, je potrebno podpreti tehnološki razvoj podjetij v tej
dejavnosti, vzpostaviti večje sodelovanje med podjetji v isti panogi ter vzpostaviti platformo
za mreženje podjetij z ustreznimi institucijami na tujih trgih.
Kar zadeva izobrazbeno strukturo je ponovno ugotovljeno, da sta delež visoko izobraženega
kadra in število študentov nižja kot na Gorenjskem in v Sloveniji. Prav tako ugotavljamo, da še
vedno prihaja do razkoraka v izobrazbeni strukturi in potrebami gospodarstva. Zato je
potrebno čimprej pristopiti k ukrepom za zniževanje tega razkoraka in se čimprej prilagoditi
potrebam trga dela. Predvsem je treba pristopiti k nujni prenovi in uvajanju novih učnih
programov, kot tudi pogojem za njihovo izvajanje, zlasti v srednješolskem izobraževanju in v
programih pridobivanja poklicnih kvalifikacij.
Gospodarska javna infrastruktura je relativno dobro razvejana in zastopana na celotnem
območju, vendar pa je dotrajana. Ugotavljamo pa, da za potrebe tako občanov kot
gospodarstva pa le-ta postaja nekje predimenzionirana, nekje pa podhranjena. Glede na
neposredne učinke na delovanje in razvoj občine mora občina čimprej pristopiti k
sistematičnemu urejanju oziroma obnovi in nadgradnji posameznih sistemov in celotne
infrastrukture, ki bodo na razpolago gospodarstvu in občanom in pri tem upoštevati smernice
za trajnostno rabo energije in možnosti za uporabo trajnostnih virov energije, tako da se
zagotovijo pogoji za energetsko samozadostnost občine.
Kot so že ugotovili ima občina zagotovljeno široko paleto javnih storitev na različnih področjih,
vendar pa je pomanjkljiva njihova vloga pri povezovanju posameznih programov in vsebin. Za
zadovoljevanje potreb po kakovostnejšem življenju občanov in uporabi javnih storitev, je
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potrebno vseskozi skrbeti, da se programi, ki jih izvajajo zavodi vključujejo tudi v družbeno
dogajanje mesta in občanov. Vloga občine je v koordiniranju in povezovanju kulturnih,
zgodovinskih, športnih in drugih vsebin in na tak način povečati prepoznavnost mesta ter
aktivno pristopiti k oblikovanju turistične podobe in ponudbe mesta z bogato tehniško in
športno zgodovino ter prepoznavnimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi. Ne glede, da
imamo v občini precejšnje število javnih objektov od katerih so nekateri v zelo dobrem stanju
in nekaj objektov, ki ne ustrezajo več standardom za njihovo rabo, se pojavlja težnja po novih
objektih. Ker finančnih sredstev za tovrstne investicije v naslednjih letih občina ne more
zagotoviti, bo potrebno čimprej delovanje posameznih zavodov racionalizirati in jih namestiti
v objekte, ki izpolnjujejo pogoje za kakovostno izvajanje storitev.
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5 VIZIJA, STRATEŠKI CILJI IN PREDNOSTNA PODROČJA
5.1 Vizija
Vizija: Jesenice 2025
Občina Jesenice je moderno in odprto okolje, z razvitim gospodarstvom, ki temelji na
sodobnih tehnologijah ter z visoko kvaliteto bivanja, ki privabljala ustvarjalne ljudi, da v tej
občini delajo in radi živijo.

5.2 Strateški cilji
Štirje strateški cilji za uresničevanje vizije:
1.

Povečanje dodane vrednosti v gospodarstvu vsaj na slovensko povprečje. Jesenice želijo
doseči v naslednjem desetletju preboj v visoko tehnološko razvito industrijo z močno
podprtim podjetništvom in inovativnostjo ter z vzpostavitvijo ugodnega poslovnega okolja.

Kazalnik
Dodana vrednost na
prebivalca

Izhodišče (2007)
7.469 € (Jesenice)
8.295 € (SLO)

Leto (2014)
7.809,93 €
8.558,33 € (SLO)

Cilj (2025)
 na slovensko
povprečje

Vir: AJPES, lastni izračuni

2. Povečanje zaposljivosti (zagotavljanje kvalitetno in ustrezno usposobljenih ljudi glede na
potrebe gospodarstva in družbe, s čimer bomo dosegli večjo zaposljivost) in izboljšanje
izobrazbene strukture. Mesto želi s spodbujanjem novih programov pridobivanja
neformalnih znanj in z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami doseči visoko stopnjo
zaposlenosti prebivalstva, z novimi prenovljenimi izobraževalnimi programi v mreži
srednjih in visokih šol in s ponudbo kvalitetnih delovnih mest izboljšati izobrazbeno
strukturo in jo prilagoditi potrebam trga.
Kazalnik
Število zaposlenih oseb
Delež prebivalcev z višjo
in visoko šolo
Število študentov na
1000 prebivalcev
Število diplomantov na
1000 prebivalcev

Izhodišče (2009)
7378
(l. 2002)
4,37 %
44
52 (SLO)
6
8,86 (SLO)

leto (2014)
6524
4,41 %
29
39 (SLO)
7,75
8,92 (SLO)

Cilj (2025)
 20 %
 30 %
 30 %
 30 %

Vir: SURS

3. Zagotovitev zdravih, visokokakovostnih življenjskih pogojev vseh generacij in skupin.
Jesenice želijo svojo konkurenčno prednost graditi na zagotavljanju kakovosti življenja za vsa
življenjska obdobja. Z višjo kakovostjo življenja povečujemo privlačnost za zaposlovanje in
bivanje. Veliko prednost pri tem predstavlja visoka koncentracija dobro razvitih zdravstvenih,
športnih, kulturnih, varstvenih, izobraževalnih in socialnih institucij. Želimo postati mesto, ki
bo privlačno za mlade, družine in izobražene ljudi, hkrati pa storitve prilagoditi potrebam
starejših prebivalcev.
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Kazalnik
Število mladih do 26 let
Skupni prirast na 1000
prebivalcev

Izhodišče (2009)
6173
–10,4
7,2 (SLO)

leto (2014)
5507
-10,8
0,9 (SLO)

Cilj (2025)

 na slovensko
povprečje

Vir: SURS

4. Zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala konkurenčnost Jesenic kot lokacije
za bivanje in poslovanje. Jesenice bodo nadaljevale aktivnosti za zagotavljanje ustrezne
komunalne infrastrukture in skrbi za okolje, ki je nujna za družbeni in gospodarski razvoj.
Na energetskem področju želimo postati energetsko samozadostno mesto.
Kazalnik
Količina
nenevarnih
odloženih odpadkov na
prebivalca v kg
Letna investicija občine
za varstvo okolja na
prebivalca

Izhodišče (2009)
386,16

leto (2014)
175,24

Cilj (2025)
 60 %

30,04

163,13

 20 %

Vir: Jeko in d.o.o., lastni izračuni

5.3 Prednostna področja in ključni strateški projekti
Strateški cilji se bodo uresničevali prek štirih prednostnih področij:
1) napredno gospodarstvo (podjetništvo, turizem, podeželje),
2) znanje za razvoj (izobraževanje),
3) kakovost življenja (zdravstvo, sociala, kultura, šport, mladi),
4) infrastruktura za razvoj (komunala, energetika, stanovanjska politika).
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Tabela: Zbirni prikaz strateških ciljev, prednostnih področij in prioritet
Cilj1

Cilj 2

Cilj 3

Cilj 4

Povečanje dodane vrednosti v
gospodarstvu
Prednostno področje 1
Napredno gospodarstvo

Izboljšanje izobrazbene strukture in
povečanje zaposljivosti
Prednostno področje 2
Znanje za razvoj

Zagotovitev zdravih, visokokakovostnih
življenjskih pogojev
Prednostno področje 3
Kakovost življenja

Zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki bo
omogočala konkurenčnost Jesenic
Prednostno področje 4
Infrastruktura za razvoj

Prioritete:
 Priprava prostorskih aktov in
razpoložljivost poslovnih površin za
potrebe gospodarstva
 Komunalna opremljenost zemljišč
 Izobraževanje mladih za potrebe
gospodarstva

Prioritete:
 Energetska sanacija stavb vzgojno
izobraževalnih ustanov
 Mrežno sodelovanje in karierni
(zagotavljanje prostorskih pogojev)
 Mrežno povezovanje Vseživljenjsko
učenje in medgeneracijsko
sodelovanje
 Vseživljenjsko učenje

Prioritete:
Sociala in zdravstvo:
 Mrežno povezovanje izvajalcev storitev s
področja zdravstva in socialnega varstva
 Zagotavljanje pogojev za izvajanje
programov na področju dela z otroki s
posebnimi potrebami.
 Priprava in izvedba programov za različne
skupine prebivalcev. Ter zagotovitev
ustreznih (namestitvenih) pogojev za
ranljive skupine prebivalstva
 Energetska sanacija Zdravstvenega doma
Šport:
 Nadgradnja Športnega parka Podmežakla in
obnova bazena Ukova
 Razvoj športnega in klimatsko zdraviliškega
turizma
Kultura:
 Infrastruktura za kulturno dejavnost
 Nadgradnja kulturnih programov ter
mrežno povezovanje
Mladinsko delo:
 Ureditev lokacijskih in prostorskih pogojev
 Spodbujanje mladinskega dela in
mladinskega organiziranja ter participacije
mladih

Prioritete:
Komunalna infrastruktura
 Izdelava podrobnih prostorskih aktov in
programov opremljanja za komunalno
neopremljena območja (določeno v
občinskem prostorskem načrtu Občine
Jesenice).
 Dokončanje in obnova komunalne
infrastrukture Izgradnja kanalizacijskega
sistema s čistilnimi napravami.
 Vodooskrba.
 Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem
in mehansko obdelavo.
 Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza
odpadkov.
 Trajnostna mobilnost – razvoj urbane
mobilnosti. Razvoj glavnih prometnic.
 Zelene in rekreacijske površine.
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Stanovanjska politika:
 Zagotavljanje komunalno opremljenih
zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih
stanovanj ter zagotavljanje in vzdrževanje
neprofitnih stanovanj.
Energetika:
 Dvig energetske samozadostnosti mesta.
 Optimizacija energetskega omrežja.

Tabela: Ključni strateški projekti do leta 2025
Leto

NAPREDNO GOSPODARSTVO

ZNANJE ZA RAZVOJ

KAKOVOST ŽIVLJENJA

2016 Finančne spodbude za razvoj
gospodarstva (stalna aktivnost)

Zagotavljanje prostorskih pogojev
(energetska sanacija stavb vzgojno
izobraževalnih in varstvenih enot)
Vzpostavitev neformalnega
- Ureditev OŠ Poldeta Stražišarja
združenja gospodarskih subjektov, - Ureditev OŠ Prežihovega Voranca
občine in strokovnih združenj
(stalna aktivnost)
Mrežno povezovanje javnih
zavodov (stalna aktivnost)
Novi programi za pridobivanje
neformalnih znanj,
medgeneracijsko sodelovanje ter
vseživljenjsko učenje (stalna
aktivnost)

Mrežno povezovanje izvajalcev
storitev s področja zdravstva in
socialnega varstva (stalna naloga)
Zagotavljanje pogojev za izvajanje
programov na področju dela z
otroki s posebnimi potrebami
(stalna naloga)
Priprava in izvedba
socialnovarstvenih programov za
različne skupine prebivalcev
(stalna naloga)
Nadgradnja kulturnih programov
ter mrežno povezovanje (stalna
naloga)
Ureditev lokacijskih in prostorskih
pogojev za mladinsko delo (stalna
naloga)
Spodbujanje mladinskega dela
(stalna naloga)
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INFRASTRUKTURA ZA RAZVOJ
Dokončanje in obnova komunalne
infrastrukture (od 2015-2020)
Investicijsko vzdrževanje CČN
(2016-2020)
Izgradnja kanalizacijskega sistema
s čistilnimi napravami (od 20162021)
Obnova obstoječih vodovodov
(2016-2025)
Izgradnja vodovoda Betel-Planina
pod Golico-Plavški Rovt (20162020)
Komunalna oprema-biološka
obdelava
Cesta odlagališče mala Mežakla
(2016-2020)
Zbiranje in odvoz odpadkov (20162018)
Trajnostna mobilnost – izdelava
Celostne prometne strategije
Modernizacija cest, cestna
razsvetljava, semaforska krmilna
naprava (2016-2020)
Most čez Savo na Hrušici (20162018)
Subvencioniranje mestnega
prometa (stalna naloga)

Ureditev parkirišč in postajališč v
občini (2016-2025)
Zagotavljanje (pridobivanje
razpolagalne pravice na
stanovanjih v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije) in
vzdrževanje neprofitnih stanovanj
Občine Jesenice (stalna aktivnost)
Gradnja in investicijsko
vzdrževanje plinovodnih in
vročevodnih sistemov (2016-2020)
2017 Vzpostavitev Town centre
Zagotavljanje prostorskih pogojev Prenova, posodabljanje obstoječe Zagotavljanje kapacitete vode
management-a (TCM –
(energetska sanacija stavb vzgojno javne športne infrastrukture ter
(2017-2022)
management mestnih središč) za
izobraževalnih in varstvenih enot) nove rekreacijske površine na
Sofinanciranje ureditve regionalne
potrebe povezovanja malega
- Ureditev OŠ Poldeta Stražišarja
prostem (stalna naloga)
ceste R2 (2017-2020)
gospodarstva in javnega sektorja
- Ureditev OŠ Prežihovega Voranca
Zelene in rekreacijske površine (stalna aktivnost)
- Sanacija strehe in fasade na OŠ
Upravljanje in trženje športa
Ureditev Razgledne poti Jesenice
Toneta Čufarja
(stalna naloga)
(izvedba po fazah – predviden
Vzpostavitev modela štipendiranj - Sanacija fasada in zamenjava
zaključek v letu 2019-2020)
srednjega in visokega šolstva
oken na OŠ Koroška Bela
Ureditev javnih površin, trgov,
Ureditev otroških igrišč v občini
(stalna aktivnost)
- Sanacija enote Vrtca Jesenice obnova objektov (stalna naloga)
(2017-2019)
Angelca Ocepek
Gradnja parkirnih hiš in parkirišč
Energetska sanacija Zdravstvenega (2017-2025).
doma
2018 Vzpostavitev pogojev za delovanje Zagotavljanje prostorskih pogojev Ustrezni prostorski pogoji za
Zagotavljanje rezervnih vodnih
učnega centra za praktično
(energetska sanacija stavb vzgojno delovanje osrednjih kulturnih
virov (2018-2025)
usposabljanje dijakov
izobraževalnih in varstvenih enot) institucij
- Ureditev OŠ Poldeta Stražišarja
- Ureditev OŠ Prežihovega Voranca Energetska sanacija Zdravstvenega
- Sanacija strehe in fasade na OŠ
doma
Toneta Čufarja
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- Sanacija fasada in zamenjava
oken na OŠ Koroška Bela
- Sanacija enote Vrtca Jesenice Angelca Ocepek
2019

Zagotavljanje prostorskih pogojev
(energetska sanacija stavb vzgojno
izobraževalnih in varstvenih enot)
- Ureditev OŠ Poldeta Stražišarja
- Ureditev OŠ Prežihovega Voranca
- Sanacija strehe in fasade na OŠ
Toneta Čufarja
- Sanacija fasada in zamenjava
oken na OŠ Koroška Bela
- Sanacija enote Vrtca Jesenice Angelca Ocepek

Jesenice – energetsko
samozadostno mesto

2020 Dokončanje revitalizacije območja
FIPROM

Zagotavljanje prostorskih pogojev
(energetska sanacija stavb vzgojno
izobraževalnih in varstvenih enot)
- Sanacija enote Vrtca Jesenice –
Julka Pibernik

Centralno otroško igrišče (20202025)
Ureditev odvodnjavanja zalednih
voda (od 2020-2025)
Sofinanciranje ureditve regionalne
ceste R3

2021

Zagotavljanje prostorskih pogojev
(energetska sanacija stavb vzgojno
izobraževalnih in varstvenih enot)
- Fakulteta za zdravstvo
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6 IZVEDBENI PROGRAM
6.1 Napredno gospodarstvo
Jesenice so že stoletja poznane najprej kot fužinarsko naselje in kasneje kot železarsko
industrijsko mesto. Domača industrija železarstva je dolgo temeljila na tehnologiji, ki je
predvsem potrebovala številno delovno silo, ki je zadovoljevala takratne potrebe po
produktivnosti, in je zato doživela svoj zlom konec osemdesetih let prejšnjega stoletja.
Železarstvo je bilo glavno gonilo razvoja in preživetja, ki je zaposlovalo več tisoč ljudi,
praviloma z dokaj nizko izobrazbo. V preteklosti se je manko tehnologije še lahko nadoknadil
s številno delovno silo, vendar pa po spremembah političnega in geostrateškega položaja
številnih držav nekdanjega vzhodnega bloka in ob vstopu novih gospodarskih velesil (države
BRIC) na globalni trg, države z nekonkurenčnim gospodarstvom, katero je temeljilo večinoma
na zastarelih tehnologijah, novim igralcem niso mogle več konkurirati.
Kljub številnim spremembam na ekonomskem, političnem, socialnem in prostorskem
področju, ki so nastale od osamosvojitve dalje, se še vedno srečujemo s pomanjkanjem
podjetniške miselnosti. Pravzaprav ocenjujemo, da sta podjetniška klima in kultura zelo slabi,
saj ljudje nimajo poguma, da bi se odločili in začeli ustvarjati delovna mesta, ampak še vedno
pričakujejo, da bodo našli oziroma dobili službo. Seveda, se zavedamo, da vsi ljudje ne
premorejo znanj in veščin za ustvarjanje in vodenje podjetij, pa kljub temu menimo, da je
obstaja še precejšen potencial tudi na tem področju, zato je v prvi vrsti naloga občine, da
prepozna takšne priložnosti in omogoči pogoje za njihovo udejanjanje. Zlasti zato, ker je
Občina Jesenice v zadnjih dve desetletjih vložila velike napore v sanacijo in revitalizacijo
degradiranih površin na območju Stare Save oziroma nekdanjega industrijskega območja
FIPROM, ob tem pa nehote zanemarila spodbujanje razvoja drugih propulzivnih dejavnosti,
kot so na primer turizem, storitvene dejavnosti, logistika, energetika in visoke tehnologije v
predelovalnih dejavnostih.
Seveda pa zagotavljanje samo osnovnih pogojev za razvoj gospodarstva, kot so prostor,
prostorski akti, komunalna opremljenost zemljišč, gospodarska javna infrastruktura, ne bodo
dovolj za ustvarjanje privlačnega poslovnega okolja. Saj se ne srečujemo samo s slabo razvito
podjetniško iniciativo, temveč tudi z manj kakovostnimi delovnimi mesti, nizko dodano
vrednostjo, ki je še vedno posledica zastarelih tehnologij, mladi in izobraženi odhajajo iz
občine Jesenice, ker doma nimajo možnost zaposlitve, neustrezni izobraževalni programi,
pomanjkanje specifičnih tehničnih znanj oziroma delovnih izkušenj, veča se nam delež starejše
populacije. Pri razvoju gospodarstva je potrebno upoštevati, da gre za proces, ki obsega delo
in življenje v nekem okolju, kar lahko poimenujemo privlačno poslovno in bivalno okolje. Za
slednje pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno pogoje za varstvo in izobraževanje otrok in
odraslih, dobre pogoje za rekreacijo, kakovostno kulturno ponudbo in različna dogajanja v
mestu in okolici, skratka veliko različnih prostočasnih dejavnosti, ki bodo omogočile poleg dela
tudi kvalitetno preživljanje prostega časa. Vsi navedeni dejavniki pa bodo sočasno prispevali
tudi k spreminjanju podobe mesta navzven in ustvarjanje pozitivnega imidža.
Privlačno poslovno okolje se tako ne udejanja le skozi prioriteto Napredno gospodarstvo,
temveč tudi skozi druge tri prioritete, kar pomeni, da je poleg že navedenih ugotovitev
izobraževalne programe treba uskladiti s potrebami lokalnega okolja ter dvigniti izobrazbeno
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strukturo prebivalstva. Kljub temu, da se v zadnjih mesecih stopnja brezposelnosti v jeseniški
občini niža, pa je potrebno nemudoma pristopiti k že predlogo znanemu dejstvu, da je
izobraževalne programe in procese potrebno prilagoditi potrebam trga dela, torej
delodajalcem.
V okviru razvojne prioritete Napredno gospodarstvo želimo narediti preboj v tehnološko
zahtevnejšo industrijo, vzpostaviti prepoznavno in konkurenčno turistično tržno znamko
destinacije »Jeklo in narcise« ter razviti dejavnosti z dodano vrednostjo na podeželju.
Glavni operativni cilji Občine Jesenice na področju gospodarstva so:










izboljšanje poslovnega in bivalnega okolja
spodbujanju podjetništva in inovativnosti,
spodbujanje podjetij z visokimi tehnologijami in višjo dodano vrednostjo,
vzpostavitev učinkovitega trženja in upravljanje turizma in kulture, ki temelji na
fužinarski in železarski tradiciji, narcisah, Golici in športu
povezovanje malega gospodarstva, obrti, trgovine, turizma z javnim sektorjem
ohranjanje deleža kmetijskih površin,
povečanje števila registriranih dopolnilnih dejavnosti,
ohranjanje in razvoj podeželskih naselij,
zmanjšanje brezposelnosti.

Kazalnik
Dodana vrednost na prebivalca
Bruto investicije na prebivalca
Neto plača
Delovno aktivno prebivalstvo
Število samozaposlenih oseb
Število samostojnih podjetnikov na
1000 prebivalcev
Povprečni letni delež odhodkov
občine namenjenih za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva
Povprečni letni delež odhodkov
občine namenjenih za spodbujanje
razvoja turizma
Povprečni letni delež odhodkov
občine namenjenih za spodbujanje
razvoja in prilagajanja podeželskih
območij

2009
4429,71 €
(leto 2007)
4.195,59 €

2014
7.809,93 €

2025
 slovensko
povprečje
 100 %

904,26 €
7.234
466
21,40

2.704,18 €
(leto 2013)
1.006,05€
6.409
440
20,86

12,27%

1,06%

10%

1%

1,09%

5%

0,49%

0,37%

2%

 20 %
leto 2009
leto 2009
 25 %

Vir: AJPES; SURS, lastni izračuni, Proračun Občine Jesenice

Cilje v okviru prednostnega področja Napredno gospodarstvo bomo izvajali po prepoznanih
prioritetah skozi ukrepe in aktivnosti na treh področjih, ki so podjetništvo in konkurenčnost,
turizem in podeželje .
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Glavne tri prioritete za prednostno področje Napredno gospodarstvo so:
1. Priprava prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin
2. Komunalna opremljenost zemljišč, poslovnih površin
3. Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva

Podpodročje - Podjetništvo in konkurenčnost
Občina Jesenice je zaradi svoje geografske lege precej omejena glede razpoložljivosti prostora.
Kljub temu, da ni veliko površin, ki bi omogočile dodatni prostor za širitev obstoječih
dejavnosti in umestitev novih menimo, da bi z boljšo izkoriščenostjo obstoječih površin lahko
prišli do dodatnega prostora. Največja lastnika površin, ki v velikem delu ne služita svojemu
namenu oziroma dejavnosti, sta Železarna Jesenice in Slovenske železnice.
Tretje izredno primerno območje za razvoj turizma, rekreacije in prostočasnih dejavnosti pa
se nahaja na platoju Karavanke, ki je v lasti Republike Slovenije.
Glede na dejstvo, da je stanje bolj ali manj nespremenjeno že zadnjih dvajset let, bo morala
občina, če želi zagotoviti prostor za širjenje gospodarskih družb in gospodarstva kot
prednostnega področja razvoja občine, pristopiti k pogovorom z omenjenimi deležniki
oziroma lastniki glede njihovih nadaljnjih načrtov in poiskati vzvode za njihovo večjo
vključenost in sodelovanje pri snovanju možnosti in pogojev za rabo prostora.
Komunalna opremljenost zemljišč in poslovnih površin je naslednji logični korak in prioriteta
pri razvoju gospodarstva. Seveda pa je pri tem potrebno izpostaviti, da vrednost komunalno
opremljenih zemljišč lahko deluje na potencialne investitorje spodbudno ali pa lahko ustavi
celoten razvoj. Cene komunalno opremljenih zemljišč morajo odražati našo resno namero, da
želimo privabiti investitorje v našo občino oziroma, da jih spodbudimo k širjenju poslovne
dejavnosti. Občina se mora zavedati, da je edini mehanizem, ki ga ima, plačilo oz. oprostitev
plačila komunalnega prispevka, ki pa se seveda po nekaj letih občini povrne v veliko večjem
znesku (nova delovna mesta, manj brezposelnih, manj socialnih transferov, plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, raba storitev gospodarske javne
infrastrukture,…)
Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva je zagotovo prioriteta, ki se uresničuje skozi
številne ukrepe oziroma aktivnosti. Eden izmed bistvenih problemov v občini Jesenice je
odhajanje mladih in izobraženih ljudi v druge kraje Slovenije ali celo v tujino. Razlogi za
odhajanja je v glavnem pomanjkanje možnosti za zaposlitev in pa bolje plačana delovna mesta
drugje. Po drugi strani pa delodajalci ugotavljajo, da za svoja podjetja težko najdejo ustrezen
kader. Gre za dva problema, ki sta že daljši čas zelo aktualna, vendar ugotavljamo, da občina
kot lokalna skupnost in snovalec razvoja tega problema ne more razrešiti, če se poleg
delodajalcev v rešitev ne bodo vključile tudi šole in druge izobraževalne institucije. Bistvo
rešitve predstavlja najprej vzpostavite neformalnega združenja delodajalcev in lokalne
skupnosti, da identificirajo svoje potrebe po kadru. V nadaljevanju je treba vključiti šole in
izobraževalne institucije, katerim se predstavijo zahteve po kadrih in njihovemu strokovnemu
znanju ter kompetencah. Šole in izobraževalne institucije skladno s potrebami delodajalcev
predlagajo nove programe in prilagojene izobraževalne procese z možnostjo pridobivanja
specialnih znanj v zato predvidenih učnih centrih.
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Podpodročje - Podeželje
Občina Jesenice ni prepoznavna kot podeželska občina oziroma občina kjer bi kmetijsko
predstavljalo pomembnejšo gospodarsko dejavnost. V veliki meri je razlog temu geografski
položaj občine kot tudi manj ugodne podnebne razmere, ki bi omogočale intenzivnost
kmetijske dejavnosti; zato v občini Jesenice tudi težko govorimo o kmetijstvu kot o panogi,
temveč je vedno bolj v uporabi termin podeželje, ki nekako še najbolj odraža karakter
kmetijstva v občini Jesenice v vseh in naseljih v Karavankah, od Plavškega rovta do
Javorniškega rovta, in na območju Kočne, Lipc ter Blejske Dobrave. Praviloma gre za območja,
ki še vedno v ohranjajo določen delež kmetijskih dejavnosti (košnja, vzgoja vrtnin, živinoreja,
posek lesa ipd.), vendar pa prebivalci teh naselij vedno bolj gravitirajo k bližnjim urbanim
naseljem, kjer je večina podeželskega prebivalstva zaposlena in pri vsakodnevnem življenju
uporablja razpoložljivo javno infrastrukturo (vrtci, šole, knjižnice, zdravstvena oskrba,…).
Kljub majhnemu številu kmečkih gospodarstev v občini Jesenice se zavedamo, da Jesenice
potrebujejo razvito podeželje, kajti to je edini način, da se ohranja kulturna krajina, običaji,
tradicija in ne nazadnje zagotovi vsaj del lokalne samooskrbe. Zato Občina Jesenice vsako leto
nameni precejšnja finančna sredstva lokalnemu podeželskemu prebivalstvu za izvajanje
ukrepov za ohranjanja in razvoj podeželja.

Podpodročje – Turizem
V zadnjih letih je bilo izvedenih tudi precej čezmejnih projektov v prej omenjenih naseljih na
območju Karavank z namenom oblikovanja in vključitve lokalnega prebivalstva v turistično
ponudbo območja (Natura 2000, kulturna dediščina, tematske poti, Savske jame,…), vendar
ugotavljamo, da odziv prebivalcev ni bil velik. Skozi različne delavnice smo poskusili ugotoviti
razloge za nezainteresiranost lokalnega prebivalstva; glavni razlogi so bili: slaba prometna
(obremenjena glavna cesta, pomanjkanje parkirišč) in komunalna infrastruktura (pomanjkljiva
kanalizacija in vodovod), odsotnost dodatne turistične ponudbe (pomanjkanje zasebne
iniciative, investitorjev). Po drugi strani pa se je potrebno zavedati, da preživljanje samo s
kmetijsko dejavnostjo v teh krajih, je bilo že v preteklosti izredno težavno, zato so ljudje iskali
druge vire zaslužka, ki so ga navadno našli v »dolini«, torej v železarni in tako omogočili
preživetje sebi in kmetiji, iz česar lahko zaključimo, da se je podeželje v teh krajih ohranilo v
največji meri zaradi finančnih virov, ki so bili veliko bolj stalni in varni, kot pa to omogoča samo
kmetijstvo oziroma turizem.

6.2 Znanje za razvoj
Kljub relativno dobri mreži in tradiciji šol ter dobro razvitim programom izobraževanja
odraslih, na Jesenicah še vedno obstaja neravnovesje med ponudbo programov, trgom dela in
potrebami v gospodarstvu. Problem predstavlja tudi premajhna povezanost med šolami in
gospodarstvom. Staranje prebivalstva je lahko tudi prednost, saj zahteva nova znanja, ki smo
jih na Jesenicah sposobni podati v okviru obstoječih izobraževalnih institucij. V okviru
prioritete Znanje za razvoj želimo poleg zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev (energetska
sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot) vzpostaviti tudi mrežno povezovanje
med izobraževalnimi ustanovami ter vzpostaviti programe glede na potrebe lokalnega okolja,
upoštevajoč načela vseživljenjskega učenja ter medgeneracijskega sodelovanja. Poleg
Fakultete za zdravstvo Jesenice, ki je prvi samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj
je Občina Jesenice, izvajanje programa pa je pomembno tako za lokalno okolje, kot tudi širše,
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je potrebno izpostaviti tudi Gimnazijo Jesenice ter Srednjo šolo Jesenice. Slednja je zlasti
pomembna v povezavi z lokalnim gospodarstvom, zato je nujno potrebna izvedba obnova
objekta, kar pa je v pristojnosti Republike Slovenije, kot ustanoviteljice šole. Vizija razvoja na
tem področju je postati izobraževalno središče Zgornje Gorenjske.
Glavni operativni cilji Občine Jesenice na področju Znanja za razvoj so:
 dvigniti izobrazbeno strukturo,
 zagotoviti kakovostne izobraževalne programe glede na potrebe v družbi na vseh
stopnjah izobraževanja in v vseh obdobjih.
Kazalnik
Delež prebivalcev z višjo
in visoko šolo
Število študentov na
1000 prebivalcev
Število diplomantov na
1000 prebivalcev

Izhodišče (2009)
(l. 2002)
4,37 %
44

2014
10,9°%

Cilj (2025)

29

 30 %
 30 %

6,27

7,75

 30 %

Vir: SURS, lastni izračuni

Cilje v okviru prioritete Znanje in razvoj bomo izvajali skozi naslednje tri prioritete:
1. Zagotavljanje prostorskih pogojev
2. Mrežno povezovanje
3. Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje

Podpodročje – Znanje in izobraževanje
V okviru tega ukrepa se bodo izvajale investicijske aktivnosti v šolah in vrtcu (vključno z
energetsko sanacijo objektov), vse s ciljem zagotovitve ustreznih pogojev za izvajanje
programov vzgoje in izobraževanja. Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja namreč v
celoti upravljajo z objekti, ki so bili zgrajeni pred 30 in več leti in predvsem ti starejši objekti
imajo velik potencial za učinkovito rabo energije. Poleg organizacijskih ukrepov (primerna
organizacija oz. izvajanje energetskega upravljanja objektov), je potrebna tudi vzgojnoosveščevalna dejavnost vseh uporabnikov, predvsem pa izvedba tehnično-investicijskih
ukrepov za učinkovito rabo energije (npr. ureditev fasad, oken oz. celotnih ovojev objektov).
Razvoj novih tehnologij prispeva k uporabi novih materialov in naprav, ki vplivajo na znižanje
porabe energije in s tem na učinkovitejšo energetsko intenzivnost. Nenazadnje pa je potrebno
dokončno tudi sanirati posledice uporabe žlindre pri investicijskih posegih v preteklosti ter
tudi na ta način zagotoviti ustrezne prostorske pogoje.
V okviru tega ukrepa želimo razviti še boljše povezovanje med javnimi zavodi (poleg
izobraževalnih tudi sodelovanje z mladinskim sektorjem), in sicer na različnih področjih
delovanja. Tako bi lahko npr. nadgradili različne strokovne aktive služb (izmenjava izkušenj in
problematike na določenem področju), pristopili k pripravi in izvedbi skupnih izobraževanj v
lokalnem okolju, vzpostavili sodelovanje pri pridobivanju sredstev sofinanciranja (Evropski
socialni sklad v novi finančni perspektivi za obdobje 2014-2020), skupna organizacija
dogodkov…
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V okviru tega ukrepa želimo spodbuditi izobraževanje skozi celotno življenjsko obdobje,
medgeneracijsko sodelovanje ter pripravo in izvedbo različnih programov, ki izhajajo iz potreb
lokalnega okolja in ki omogočajo pridobivanje kompetenc izven formalnega šolskega sistema.
Programi bodo skrbno načrtovane in vsebinsko pestre dejavnosti, ki bodo povezovale različne
deležnike pri izmenjavi znanj in izkušenj v vsestransko korist.
Podrobni izvedbeni načrt prioritete Znanje za razvoj je v prilogi 1 tega dokumenta.

6.3 Kakovost življenja
Jesenice imajo zelo dobro razvito tako primarno kot sekundarno zdravstveno mrežo,
bolnišnico s statusom regijske bolnišnice ter Fakulteto za zdravstvo Jesenice, zato to področje
želimo še posebej krepiti kot konkurenčno prednost Jesenic. Najpomembnejše bogastvo
občine pa so prebivalci, ki jim želimo zagotoviti razvito otroško in socialno varstvo, športno
rekreativne možnosti ter kvalitetne in konkurenčne programe za prostočasne aktivnosti
(kultura, prireditve, otroška igrišča, živo mestno središče). S povečevanjem kakovosti življenja
ustvarjamo prostor za ustvarjalne ljudi tudi iz drugih občin, ustavljamo trend izseljevanja iz
občine in gradimo privlačno poslovno okolje, ki bo privabilo nove vlagatelje. Pri tem ne
pozabljamo na trend staranja prebivalstva in na ranljive skupine, ki jim namenjamo nove
oblike varstva in oskrbe. Vizija Jesenic na prednostnem področju Kakovost življenja je postati
regijsko zdravstveno središče, hkrati pa nadaljevati s slovesom kulturnega ter
športnorekreacijskega središča Zgornje Gorenjske.
Glavni operativni cilji Občine Jesenice na področju Kakovosti življenja so:
 zagotoviti celovito in kvalitetno zdravstveno oskrbo za vse generacije,
 izboljšati oskrbo starejših in drugih ranljivih ciljnih skupin prebivalcev,
 izboljšati medgeneracijski dialog,
 povečati število obiskovalcev v kulturnih institucijah z razvojem privlačnih
programov in z učinkovitim trženjem,
 povečanje števila obiskovalcev starega mestnega jedra Stara Sava,
 povečati delež zunanjih urejenih rekreacijskih površin,
 povečati delež prebivalcev, vključenih v redno rekreativno vabo,
 obdržati vsaj eno vrhunsko športno dejavnost (v ženskem in moškem športu) in
obdržati nivo razvitosti amaterskega športa,
 obnoviti in nadgraditi športnorekreacijsko infrastrukturo,
 krepiti medkulturni dialog,
 vzpostaviti boljše pogoje za neprekinjeno aktivno udeležbo mladih posameznikov,
neformalnih skupin in mladinskih organizacij na področju mladinskih dejavnosti
(kulturnih in subkulturnih, športnih, prostovoljnih dejavnosti, nacionalnih in
mednarodnih izmenjav …) in mladinske politike.
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Kazalnik
Skupni prirast prebivalstva na 1000
prebivalcev
Indeks dnevne migracije delovne sile
Indeks staranja prebivalstva
Koeficient starostne odvisnosti
Število prebivalcev
Število mladih do 26 let
Bruto osnova za dohodnino
Število registriranih motornih vozil na
100 prebivalcev
Povprečna stopnja registrirane
brezposelnosti
Število prejemnikov enkratne
denarne pomoči na 100 prebivalcev
Povprečni letni delež odhodkov
občine
za kulturne dejavnosti
Povprečni letni delež odhodkov
občine
za športne in prostočasne dejavnosti
Selitveni prirast na 1000 prebivalcev

2009

2014

–10,4

-10,7

81,6
114,2
42,2
21.780
6.173
6120 € (leto
2006)

81,2
121,4
46,9
21.097
5.507

2025
 slovensko
povprečje
90
110
35
povečanje
Povečanje

7.211

 20 %

50,7

52,09

povečanje

7,8

12,5

5

0,57

0,70

zmanjšanje

11,43 %

4,55

15

7,53%

8,58

20

–10,8

-0,2

+6

Vir: AJPES; SURS, lastni izračuni, lastne evidence

Glavne prioritete za področje Kakovost življenja so po podpodročjih naslednje:
Podpodročje – Zdravstvo:
1. Mrežno povezovanje izvajalcev storitev s področja zdravstva in socialnega varstva
2. Področje dela z otroki s posebnimi potrebami
3. Energetska sanacija javnih objektov s področja zdravstva
Podpodročje – Sociala
1. Programi vladnih in nevladnih organizacij in društev za ranljive skupine prebivalstva
2. Bivalni prostori za deložirane in druge osebe
3. Programi za starejše
4. Programi skrbi za brezdomce ter za ostale ranljive skupine prebivalstva
Podpodročje – Šport
1. Športni park Podmežakla
2. Razgledna pot Hrušica – Koroška Bela (del rekreacijskih površin)
3. Bazen Ukova
4. Razvoj športnega in klimatsko zdraviliškega turizma
Podpodročje – Kultura
1. Obnova Ruardove graščine na Stari Savi
2. Nadgradnja programov glede na nove trende
3. Povezovanje javnih zavodov, društev z mladinskimi organizacijami
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4. Zagotovitev ustreznih pogojev za knjižnico ter dokončanje obnove Gledališča Toneta
Čufarja
5. Obnova cerkve na Stari Savi
Podpodročje – Mladinsko delo
1. Spodbujanje mladinskega dela in mladinskega organiziranja ter participacije mladih
2. Otroško letovišče Pinea Novigrad
3. Prostori mladinskega centra Jesenice

Podpodročje – Zdravstvo
V okviru tega podpodročja bomo pristopili k mrežnemu povezovanju izvajalcev storitev s
področja zdravstva in socialnega varstva – povezovanje dejavnosti oz. programov, ki jih že
izvajajo posamezni izvajalci zdravstvenih in socialno varstvenih programov, vse z namenom še
boljše dostopnosti le-teh za prebivalce.
Prednostno je potrebno zagotavljati tudi pogoje za izvajanje programov na področju dela z
otroki s posebnimi potrebami, in sicer tako v okviru Razvojne ambulante (OZG – Zdravstveni
dom Jesenice), kot tudi v okviru otroškega varstva (Vrtec Jesenice) in Osnovne šole Poldeta
Stražišarja. Poleg zagotovitve ustreznega terapevtskega kadra (logoped, nevrofizioterapevt,
delovni terapevt) je potreben dodaten poudarek na interdesciplinarnem timskem sodelovanje
in skupnemu pregledu in obravnavi otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in šoli s prilagojenim
programom.
Poleg navedenih pogojev pa je potrebno zagotoviti tudi izvedbo ustrezne energetske sanacije
objekta Zdravstvenega doma Jesenice v katerem Osnovno zdravstvo Gorenjske izvaja
primarno zdravstveno varstvo za območje občine Jesenice (objekt, ki datira v leto 1965, je
sicer primerno vzdrževan, vendar je energetsko potraten).

Podpodročje – Sociala
Na podlagi predlaganih ukrepov je predvidena priprava in izvedba programov za ranljive
skupine prebivalcev (programov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja: programi za
brezdomce, starejše,…), prav tako pa tudi zagotovitev ustreznih infrastrukturnih pogojev za
ranljive skupine prebivalstva. Socialnovarstvene storitve so tako namenjene preprečevanju in
reševanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva
Občina Jesenice mora pristopiti tudi k zagotovitvi bivalnih prostorov za deložirane osebe in
druge ranljive skupine prebivalstva.
Za doseganje dolgoročnih ciljev je potrebno vzdrževati in razvijati oz. nadgrajevati sodelovanje
z drugimi institucijami na lokalnem, regijskem in državnem nivoju (tako s področja socialnega
varstva, kot tudi s področja zdravstva) in le z usklajenim delovanjem vseh služb in lokalne
skupnosti, ter drugih vladnih in nevladnih organizacij bomo omogočili razvijanje programov,
ki bodo namenjeni preprečevanju nastajanja socialnih težav in novih oblik socialne revščine.

Podpodročje – Šport
V Občini Jesenice se zavedamo, da je športnorekreativna dejavnost priljubljena oblika
preživljanja prostega časa, ki hkrati vpliva na zdravje in dobro počutje občanov. Športna
dvorana v športnem parku Podmežakla je bila obnovljena z namenom, da se zagotovi prostor
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in da se ustvari pogoje, ki bodo omogočali razvoj vrhunskega športa, razvoj športa otrok in
mladine ter razvoj amaterskega športa in rekreacije v vseh športnih panogah na ledu. Glede
na dejstvo, da je Občina Jesenice prepoznavna predvsem po dolgoletni tradiciji in doseganju
dobrih rezultatov na področju hokeja, njegovi množičnosti in pomembnosti za mesto in širše
ter, da so z obnovljeno dvorano zagotovljeni prostorski pogoji za razvoj in vzgojo otrok in
mladine (tudi za vrhunske športnike), hokej kot športna panoga predstavlja eno izmed
prioritet v občini Jesenice. Medtem ko je pokritost s športnimi dvoranami relativno dobra, pa
je vedno večja potreba po dodatni ureditvi športnorekreativnih površin na prostem, zato je v
okviru tega ukrepa poseben poudarek namenjen prav urejanju zunanje športnorekreacijske
infrastrukture v obstoječem Športnem parku Podmežakla ter vzpostavitvi 9 km dolge jeseniške
razgledne poti, ki po severnem robu povezuje naselji Hrušica in Koroška Bela. Predlagamo pa
tudi pričetek aktivnosti za ureditev bazena Ukova.
V okviru ukrepa je predlagana vključitev v skupni – regionalni projekt Razvoj športnega in
klimatsko – zdraviliškega turizma, in sicer razviti turistični produkt, s ciljem povezanosti športa
in turizma pa tudi povezati vrhunske zdravstvene storitve s turističnimi ponudniki.

Podpodročje – Kultura
Nekdanje mestno središče znova oživljamo z urejanjem objektov, saj predstavlja Stara Sava
pomemben kulturno-zgodovinski in tehniški spomenik. Stara Sava je v preteklosti živela kot
zaokroženo železarsko območje, ki je združevalo tako območje za življenje delavcev, kot tudi
za njihovo delo. Osnovni namen je ureditev območja Stare Save tako, da bo zaživelo kot
tehnični spomenik slovenskega in širšega pomena. Da pa bi Stara Sava ponovno pridobila
nekdanjo reprezentančno vlogo, je potrebna vrsta vlaganj v obnovo že obstoječih objektov in
nadgradnja programov oz. ponudbe kulturnih društev in ostalih institucij glede na nove trende
in za vse ciljne skupine ter učinkovito trženje.
Hkrati se predvideva tudi zagotavljanje boljših prostorskih pogojev za knjižnico in gledališče.
Zaradi prostorske stiske, ki jo izkazuje knjižnica, bi bila nujno potrebna preureditev
obstoječega Prireditvenega centra Jesenice (kompleks na naslovu Trg Toneta Čufarja 4), saj
sedanje razmere za delovanje občinske knjižnice ne zagotavljajo minimalnih standardov,
hkrati pa bi lahko uredili tudi prostore za gledališko dejavnosti (povečanje števila sedežev iz
sedanjih 274 na nekaj več kot 300 s čimer bi zagotovili uporabo gledališke dvorane tako za
gledališke kot tudi kino predstave), rešitev prostora za shranjevanje gledaliških kulis in
rekvizitov... V gledališkem oz. t.i. starem delu kompleksa (nekdanji Krekov prosvetni dom) je
prav tako potrebno izpostaviti dejstvo, da se v obstoječe konstrukcije ni posegalo ter da kažejo
vidne deformacije na preveliko obtežbo v objektu zaradi postavitve knjižnih polic (oddelek za
odrasle). Nenazadnje pa je potrebna tudi ustrezna sanacija dvigovanja tlakov zaradi uporabe
žlindre ter posledičnih razpok v t.i. novem delu kompleksa (prizidani del).

Podpodročje – Mladinsko delo
Z zagotovitvijo boljših lokacijskih in prostorskih pogojev želimo podpreti in omogočiti nadaljnji
razvoj mladinskih programov in programov za mlade ter s tem spodbuditi in omogočiti
neprekinjeno dejavno udeležbo mladih posameznikov, neformalnih skupin in mladinskih
organizacij na različnih področjih družbenega življenja. Mladinski center je že 11 leto lociran
na Ulici Viktorja Kejžarja 22 (čeprav naj bi bila lokacija le začasna) in je je po podatkih mladih
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neustrezna, zato se predlaga preučitev možnosti nadomestne lokacije. Hkrati se predvideva
tudi nadaljevanje vlaganj v otroško letovišče Pinea v Novigradu.
Hkrati si prizadevamo vzpostaviti boljše pogoje za mladinsko delo in mladinsko organiziranje,
predvsem v smislu podpiranja delovanja in razvoja organizacij mladinskega sektorja.
Podrobni izvedbeni načrt prioritete Znanje za razvoj je v prilogi 1 tega dokumenta.

6.4 Infrastruktura za razvoj
Brez urejene infrastrukture si ne moremo predstavljati razvoja občine ter nemotenega
delovanja in razvoja gospodarstva in družbe. Zato je urejanje komunalne infrastrukture,
energetska učinkovitost in skrb za okolje še naprej ena glavnih prednostnih nalog občine.
Glede na energetske možnosti, ki jih ima občina Jesenice, in glede pomembnosti energetike
za razvoj gospodarstva, želimo do leta 2025 postati energetsko samozadostno mesto.
Glavni operativni cilji Občine Jesenice na področju Infrastrukture za razvoj so:










vzpostaviti manjkajočo in pospešeno obnavljati obstoječo komunalno
infrastrukturo,
vodooskrba (zagotavljanje rezervnih vodnih virov in vodnih kapacitet, obnavljanje
obstoječih vodovodov),
izkoristiti vodne vire v komercialne namene,
izboljšati prometno omrežje in mobilnost glede na potrebe razvoja gospodarstva in
mesta ter s tem prispevati k razvoju urbane mobilnosti
urediti mrežo zelenih in rekreacijskih površin,
zmanjšati porabo energije,
zmanjšati energetsko odvisnost, povečati samozadostnost,
povečati bivalno kvaliteto,
zagotoviti polno zasedenost razpoložljivih stanovanj ter zagotoviti pogoje za gradnjo
stanovanj, zlasti javnih najemnih stanovanj

Kazalnik
Delež priključenosti na kanalizacijsko
omrežje
Obnovljeni vodovodi v m
Količina odloženih nenevarnih
odpadkov na prebivalca v kg
m novo zgrajenih in obnovljenih cest

2009
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10000
↓60%

0

1050

12000

Vir: lastni izračuni, lastne evidence, Jeko in d.o.o.

Glavne prioritete za prednostno področje Infrastruktura za razvoj:
Podpodročje - Komunalna infrastruktura so:
1. Izdelava podrobnih prostorskih aktov in programov opremljanja za komunalno
neopremljena območja (določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice)
2. Dokončanje kanalizacijskega sistema in vzdrževanje CČN
3. Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vodooskrba
Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem in mehansko obdelavo
Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza odpadkov
Trajnostna mobilnost – razvoj urbane mobilnosti
Razvoj glavnih prometnic
Zelene in rekreacijske površine

Podpodročje - Stanovanjska politika so:
1. Zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih
stanovanj ter zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
Podpodročje - Energetika so:
1. Dvig energetske samozadostnosti mesta
2. Optimizacija energetskega omrežja

Podpodročje – Komunalna infrastruktura
Občina Jesenice ima v izvedbenem delu veljavnega občinskega prostorskega načrta Občine
Jesenice opredeljena območja, katera se urejajo ali so urejena s podrobnimi prostorskimi
načrti. V pretežni meri gre za območja, ki so sicer opredeljena kot stavbna zemljišča, vendar
se prostorske ureditve na takšnem območju podrobneje načrtujejo. Podlago za gradnjo
objektov oziroma pridobitev upravnega dovoljenja za gradnjo predstavlja sprejet podrobni
prostorski načrt. V večini primerov gre za območja, kjer komunalna infrastruktura oziroma
oprema ni zgrajena ali pa ne ustreza območju urejanja. Za območja, ki se urejajo s podrobnim
občinskim prostorskim načrtom mora občina, tudi v povezavi s potencialnimi investitorji,
sprejeti ali novelirati podrobne občinske prostorske načrte, v katerih se natančno opredeli tudi
gradnja komunalne infrastrukture. Na ta način se zagotavlja komunalna opremljenost stavbnih
zemljišč.
Infrastrukturne naložbe so trenutno in v nekaj naslednjih letih ene največjih naložb občine. V
skladu z zakonodajo morajo biti vsa gospodinjstva (Jesenice, Koroška Bela, Hrušica) priključena
na kanalizacijski sistem in na čistilno napravo. Skupaj z izgradnjo kanalizacijskega sistema bo
občina obnovila tudi dotrajane vodovode ter ostalo spremljajočo infrastrukturo (pr. javno
razsvetljavo,...) ter cestno infrastrukturo.
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov sta v naseljih občine Jesenice urejena. Zbiranje in
odvoz mešanih komunalnih odpadkov se izvaja iz vseh naselij v občini. Za odvoz komunalnih
odpadkov skrbi Jeko-in d.o.o., ki odpadke odvaža na odlagališče Mala Mežakla. Potrebno je
nadgraditi sistem ločenega zbiranja odpadkov. Občina ima ustrezno urejen zbirni center na
Jesenicah, ki je opremljen tudi z zbiralnico posebnih in nevarnih odpadkov, vendar ga je
potrebno še nadgraditi. Odvoz kosovnih odpadkov poteka po sistemu individualnih naročil.
V ospredju trajnostne mobilnosti je prioriteta vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema,
ki zagotavlja dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljšuje prometno varnost,
zmanjšuje onesnaževanje, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške potniškega in tovornega
prometa ter izboljšuje privlačnost in kakovost mestnega okolja. Tudi Občina Jesenice v tem
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kontekstu stopa na pot trajnostne mobilnosti. Z novim pristopom načrtovanja in celostnim
urejanjem prometa se bo izboljšala kakovost bivanja v mestu poleg tega pa tudi boljša
izkoriščenost prometne infrastrukture, nižji stroški za mobilnost, manj zastojev, večje
zadovoljstvo, manjše onesnaževanje ter nenazadnje povečanje možnosti Občine Jesenice za
uspešen razvoj.
Z ukrepi izgradnje novega prometnega omrežja in sočasnimi ukrepi urejanja prometa, občina
zagotavlja pogoje za hitrejši gospodarski razvoj, izboljšuje pogoje bivanja ter s tem tudi
zmanjšuje negativne vplive prometa na okolje. Eden izmed temeljih ciljev razvojnega
programa na tem področju je tako tudi postopno povečanje sredstev za vzdrževanje in
upravljanje s cestnim omrežjem saj ob trenutnem finančnem stanju, ni možno izvajati
zastavljenih ciljev.
Prav tako kot trajnostna mobilnost k boljši kakovosti življenja in s tem zadovoljstvu občanov
Občine Jesenice ter privlačnosti Jesenic, posredno pa tudi k razvoju občine, pripomorejo
zagotovljene in urejena zelene ter rekreacijske površine. Pod rekreacijske površne so mišljena
predvsem otroška igrišča in pešpoti. Za otroška igrišča ima občina Jesenice sprejet program
urejanja in vzdrževanja otroških igrišč, ki so v njeni lasti in ga tudi izvršuje. Ta program se redno
usklajuje. Izkazana je potreba po ureditvi centralnega otroškega igrišča v Občini Jesenice. V
okviru prioritete zelene in rekreacijske površine občina Jesenice sledi konceptu prostorskega
razvoja mesta Jesenice določenega v veljavnem občinskem prostorskem načrtu oziroma
načrtuje izpolnitev zaveze iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določa, da bo
Občina Jesenice poleg izvedbe sistema zelene mreže začela s pripravo oziroma urejanjem
jeseniške razgledne poti. Z izvedbo navedenega projekta se bo izboljšala urejenost urbanega
okolja predvsem tudi javna peš povezava primestnih naselij Hrušice in Koroške Bele z mestom
Jesenice. Za vse prebivalce Jesenic pa bo omogočena dodatna možnost za rekreacijo in s tem
spodbuda k bolj zdravemu načinu življenja.
V občini Jesenice sta dve pokopališči. Na pokopališču Blejska Dobrava je urejen prostor za
raztros pepela pokojnikov, predvidena pa je tudi posodobitev objekta pogrebne in pokopališke
službe. Glede na potrebe se ureja razširitev grobnih mest. Na pokopališču Planina pod Golico
je previdena izgradnja novega pokopališkega zidu in istočasno za širitev pokopališča.

Podpodročje – Stanovanjska politika
Stanovanjska politika prav tako sodi med prioritete Občine Jesenice. Občina Jesenice
razpolaga s kar 252 neprofitnimi stanovanji, ki so vsa oddana v najem. Povpraševanje po
neprofitnih stanovanjih se povečuje, kapacitet pa ni za vse dovolj. Deloma se problematika
povpraševanja po neprofitnih stanovanjih rešuje s pridobljenimi razpolagalnimi pravicami na
stanovanjih, ki so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. S takšno prakso bomo tudi
v prihodnje nadaljevali. Tako kot ostale občine se tudi Občina Jesenice srečuje s problematiko
nezasedenih novo zgrajenih stanovanj, ki so v lasti oseb zasebnega prava. Občina Jesenice bo
pri tej problematiki zasledovala državno stanovanjsko politiko. Stanovanjski fond Občine
Jesenice je relativno star kar posledično povečuje tudi stroške vzdrževanja. Dolgoročno mora
občina zasledovati cilj gospodarnega ravnanja s stanovanj, ki so v njeni lasti, ter s tem izboljšati
kakovost življenja in privlačnost Jesenic kot kraj bivanja tudi za mlade. Poleg navedenega bo
Občina Jesenice, v okviru usmeritev državne stanovanjske politike, poskušala zagotoviti
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zadostno količino komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih
stanovanj.

Podpodročje – Energetika
Občina Jesenice v okviru ukrepa Energetska obnova stavb že od leta 2005 dalje namenja
sredstva za finančne spodbude investitorjem za izvedene investicijske ukrepe skladno z
določili Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice (Ur. List RS
70/2005 in spr. – v nadaljevanju Odlok).
Daljinsko ogrevanje mesta Jesenice je samo en od načinov energetske oskrbe v samem mestu,
katera izhaja iz zgodovine razvoja železarske dejavnosti v mestu in vzporednega razvoja
proizvodnje in transporta toplotne energije. Kot vsi sistemi, ima tudi vročevod svoje prednosti
in slabosti, ter vzpone in padce. Trenutno je sistem v kar dobri kondiciji, saj se vanj stalno vlaga
in išče optimalne rešitve in pogoje delovanja. Potrebno je zagotoviti večjo priključno moč
uporabnikov, gostoto priključkov in s tem izkoriščenost primarnega omrežja.
Konkurent daljinskemu ogrevanju je zemeljski plin. Zagotoviti je potrebno odjemno mesto in
potrebno infrastrukturno omrežje.
Podrobni izvedbeni načrt prioritete Infrastruktura za razvoj je v prilogi 1 tega dokumenta.
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7 FINANČNI OKVIR
Tabela Ocena razvojnega potenciala opredeljuje okvirna sredstva, ki jih občina v naslednjem
obdobju lahko zagotovi oziroma nameni razvoju. Pri projekciji tega potenciala je potrebno
upoštevati, da mora občina pri izvajanju svojih nalog, ki se jih deli na obvezne in izbirne, najprej
zagotoviti finančna sredstva za izvajanje obveznih nalog, torej tistih, ki jih lokalni samoupravi
nalaga zakonodaja, in šele po tem lahko občina ostanek finančnega potenciala nameni za
razvojne naloge. Prihodki za financiranje tekočih nalog, predvsem prihodki iz naslova
dohodnine, ki pripada občinam, ne sledijo povečevanju stroškov, zato ostaja vedno manj
razpoložljivih lastnih sredstev občine za razvoj.
Razvojna sredstva predstavljajo možnost investiranja v posameznem letu, in sicer lastno
udeležbo pri vseh projektih v posameznem letu ne glede na morebitne druge vire
sofinanciranja. Drugi viri so v tabeli prikazani le do leta 2016, za poznejša leta pa ti prihodki
niso ocenjeni. S pridobitvijo drugih virov (evropska sredstva, drugi viri sofinanciranja,
zadolževanje) se možnosti za investiranje v posameznem letu le še povečujejo. Pri načrtovanju
prihodkov in odhodkov je bila upoštevana povprečna stopnja inflacije, ki jo je za leti 2016 in
2017 opredelil Urad za makroekonomske raziskave in razvoj in znaša 0,8 % v letu 2016 in 1,4
v letu 2017. Za druga leta je upoštevana predvidena stopnja inflacije v višini 0,5 %.
V pričakovanih razvojnih sredstvih niso upoštevana sredstva, ki se letno namenjajo za tekoče
vzdrževanje premoženja, saj je njihovo pokrivanje predvideno že v okviru tekoče porabe
proračuna. Ocenjeni stroški tekočega vzdrževanja premoženja se z leti povečujejo tudi zaradi
investicijske naravnanosti proračunov v preteklih letih in se gibljejo od 1.717.971 € v letu 2016
do 1.812.935 € v letu 2025.
Sredstva, ki jih Občina namenja za razvoj v letu 2017, znašajo 232.227 €, z leti pa se bodo
razvojne možnosti nekoliko povečale predvsem zaradi manjših stroškov, povezanih z odplačili
dolga. Sredstva, ki jih Občina lahko nameni za razvoj v letu 2025, tako znašajo 826.174 €.
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Tabela: Ocena razvojnega potenciala
FINANČNI OKVIR RAZVOJNIH SREDSTEV OBČINE JESENICE V OBDOBJU
PRIHODKI

70 DAVČNI PRIHODKI
* Davčni prihodki - brez okoljskih dajatev
+ Okoljska dajtev v oda, odpadki)

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2010 - 2025

v EUR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

13.144.259

13.248.952

13.113.311

12.852.682

13.511.580

12.315.492

12.016.861

11.960.961

11.960.961

11.981.800

12.031.800

12.081.800

12.131.800

12.181.800

12.231.800

12.281.800

12.856.817

13.014.387

12.891.168

12.608.347

12.939.005

11.459.492

11.608.861

11.552.961

11.552.961

11.573.800

11.623.800

11.673.800

11.723.800

11.773.800

11.823.800

11.873.800

287.442

234.565

222.144

244.335

572.575

856.000

408.000

408.000

408.000

408.000

408.000

408.000

408.000

408.000

408.000

408.000

3.825.246

3.786.426

3.287.863

3.101.191

2.565.922

2.446.806

3.213.651

2.427.089

2.424.095

2.422.853

2.422.489

2.422.566

2.422.863

2.423.273

2.423.739

2.424.236
349.936

* Nedavčni prihodki(za tekočo porabo)

632.869

1.211.027

830.256

812.298

523.604

437.024

356.291

352.789

349.795

348.553

348.189

348.266

348.563

348.973

349.439

+ Najemnine - ostalo premoženje

712.333

652.492

616.643

612.745

575.423

503.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

+ Najemnine - komunalna inf rastruktura

816.828

755.055

980.871

864.311

1.070.451

785.206

1.284.300

1.284.300

1.284.300

1.284.300

1.284.300

1.284.300

1.284.300

1.284.300

1.284.300

1.284.300

+ Komunalni prispev ek

133.735

147.209

124.879

120.777

34.316

150.000

913.060

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

1.529.481

1.020.642

735.213

691.060

362.128

571.576

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

752.487

714.583

269.510

299.921

373.457

111.246

635.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.900

3.840

2.920

2.780

3.755

2.970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

615.050

2.273.551

1.651.083

5.110.798

1.353.903

6.308.413

805.367

291.647

293.103

294.566

296.036

297.514

298.999

300.492

301.992

303.499

181.072

220.342

244.122

319.184

217.927

616.893

287.127

291.147

292.603

294.066

295.536

297.014

298.499

299.992

301.492

302.999

433.977

2.053.210

1.406.961

4.791.614

1.135.976

5.691.519

518.239

500

500

500

500

500

500

500

500

500

0

1.653

0

0

0

0

35.054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700.678

2.600.000

0

3.000.000

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.341.942

20.729.682

20.924.687

21.367.372

20.808.618

21.184.926

17.206.633

14.679.697

14.678.159

14.699.219

14.750.326

14.801.880

14.853.662

14.905.564

14.957.531

15.009.535

13.675.658

14.451.248

13.968.465

13.742.609

13.684.291

12.516.379

12.287.334

12.196.897

12.195.359

12.216.419

12.267.526

12.319.080

12.370.862

12.422.764

12.474.731

12.526.735

4.666.283

5.577.756

4.356.222

7.624.763

4.124.327

8.668.547

4.419.299

2.482.800

2.482.800

2.482.800

2.482.800

2.482.800

2.482.800

2.482.800

2.482.800

2.482.800

0
0,00

700.678
0,00

2.600.000
0,00

0
0,00

3.000.000
0,00

0
0,00

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostali nedav čni prihodki, pov ezani z
+ inv esticijami in v zdržev anjem premoženja
+ 72 KAPITALSKI PRIHODKI
* 73 PREJETE DONACIJE

74 TRANSFERNI PRIHODKI
* TP za tekočo porabo

TP za inv esticije (držav ni proračun,
ev ropska
sredstv
+ 75
PREJETA
VRAa)*
ČILA DANIH POSOJIL,
* PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

50 ZADOLŽEVANJE *
Skupaj
PRIHODKI, KI NISO NEPOSREDNO
POVEZANI Z INVESTICIJSKO PORABO
I. (vsota *)

OSTALI PRIHODKI, POVEZANI Z
II. INVESTICIJSKO PORABO (v sota +)
II.a Zadolžev anje

ODHODKI
1. 40 TEKOČI ODHODKI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5.289.972

5.173.214

5.271.820

5.646.996

5.397.883

5.017.156

5.248.400

5.264.367

5.270.296

5.277.171

5.284.751

5.292.190

5.300.013

5.311.942

5.329.126

5.349.635

1.a Tekoči odhodki brez tekočega v zdržev anja

3.497.449

3.327.037

3.413.517

3.521.684

3.444.384

3.244.439

3.530.429

3.522.345

3.519.564

3.517.685

3.516.467

3.515.066

3.514.003

3.517.001

3.525.211

3.536.701

1.b Tekoče v zdržev anje

1.792.523

1.846.178

1.858.303

2.125.312

1.953.499

1.772.716

1.717.971

1.742.022

1.750.732

1.759.486

1.768.283

1.777.125

1.786.011

1.794.941

1.803.915

1.812.935

7.115.437

7.512.855

8.214.270

8.009.017

7.578.113

7.570.312

8.262.033

8.377.701

8.419.590

8.461.688

8.503.996

8.546.516

8.589.249

8.632.195

8.675.356

8.718.733

2.a 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.066.384

6.008.993

4.230.905

2.983.565

5.276.325

7.461.855

4.284.546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.b 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.461.295

1.711.360

1.968.344

6.978.845

1.181.071

963.488

559.397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.110

0

0

0

239.860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224.088

249.575

307.774

544.802

546.172

835.891

777.662

805.402

789.707

707.288

708.248

709.250

685.986

425.341

394.994

114.993

12.629.497

12.935.644

13.793.863

14.200.814

13.522.168

13.423.359

14.288.095

14.447.470

14.479.593

14.446.147

14.496.995

14.547.956

14.575.248

14.369.478

14.399.476

14.183.361

POKRITOST TEKOČIH ODHODKOV S
PRIHODKI - pozitiv en znesek je znesek
lastnih sredstev za investicije in tekoče
vzdrževanje (I.-1.a - 2.-.4.)

2.838.684

3.361.782

2.032.905

1.667.107

2.115.622

865.737

-282.791

-508.551

-533.502

-470.241

-461.186

-451.752

-418.375

-151.773

-120.830

156.309

Sredstv a namenjena za inv esticije in tekoče
v zdržev anje premoženja (I.+II.+II.a - 1.a - 2.
- 4.)

7.504.968

9.640.215

8.989.127

9.291.870

9.239.949

9.534.284

4.636.509

1.974.249

1.949.298

2.012.559

2.021.614

2.031.048

2.064.425

2.331.027

2.361.970

2.639.109

232.227

198.566

253.073

253.331

253.923

278.415

536.087

558.055

826.174

2. 41 TEKOČI TRANSFERI

3. 44 - STVARNI VLOŽEK
4. 55 ODPLAČILA DOLGA

TEKOČA PORABA Z ODPLAČILI DOLGA
III. (1.+2.+4.)

RAZVOJNA SREDSTVA namenjena samo za investicije (brez načrtovanega tekočega vzdrževanja premoženja)
(I.+II. -1.-2.-4.)

Razvojna sredstva so lahko višja za pridobljene transferne prihodke za investicijsko porabo ter morebitno zadolževanje
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Tabela: Finančni načrt izvedbenega programa
Prednostno področje/prioriteta/ ukrep

Ocenjena vrednost
10.110.200,00 €

Napredno gospodarstvo
1. Priprava ustreznih prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin
Ukrep: Ponudba konkurenčnih lokacij za industrijsko poslovno dejavnost
Ukrep: Spodbujanje podjetništva in inovativnosti v turizmu
Ukrep: Vzpostavitev razvojnega jedra

2. Komunalna opremljenost zemljišč

3.090.000,00 €
2.040.000,00 €
950.000,00 €
100.000,00 €

4.585.200,00 €

Ukrep: izboljšati komunalno infrastrukturo poslovnih lokacij

4.585.200,00 €

3. Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva

2.435.000,00 €

Ukrep: Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva
Ukrep: Podporno okolje gospodarstvu
Ukrep: Podjetništvo na podeželju
Ukrep: Ohranjanje in razvoj podeželja

370.000,00 €
1.250.000,00 €
70.000,00 €
745.000,00 €
5.500.000,00 €

Znanje za razvoj
1. Kakovostno izobraževanje

5.500.000,00 €

Ukrep: Zagotavljanje prostorskih pogojev
Ukrep: Mrežno povezovanje
Ukrep: Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje

5.200.000,00 €
- €
300.000,00 €
23.175.000,00 €

Kakovost življenja
Zdravstvo
1. Podpora različnim programom na področju zdravstva

175.000,00 €
175.000,00 €

Ukrep: Izvajanje preventivnih programov
Ukrep: Energetska sanacija javnih objektov s področja zdravstva

175.000,00 €
- €

Sociala
1. Podpora programom s področja socialnega varstva

1.400.000,00 €
1.400.000,00 €

Ukrep: Priprava in izvedba programov za različne skupine prebivalcev
Ukrep: Zagotovitev ustreznih pogojev za ranljive skupine prebivalstva

1.000.000,00 €
400.000,00 €

Šport
1. Zagotovitev pogojev za šport in rekreacijo

7.500.000,00 €
5.500.000,00 €

Ukrep: Prenova, posodabljanje obstoječe javne športne infrastrukture

2. Upravljanje in trženje športa

5.500.000,00 €

2.000.000,00 €

Ukrep: Nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih programov športa in njihovo trženje

Kultura
1.Stara Sava dostopno, urejeno, privlačno mestno jedro

2.000.000,00 €

12.000.000,00 €
3.400.000,00 €

Ukrep: Ureditev javnih površin, trgov, obnova objektov

3.400.000,00 €

2. Zagotavljanje prostorskih pogojev

7.400.000,00 €

Ukrep: Ustrezni prostorski pogoji za delovanje osrednjih kulturnih institucij

3. Nadgradnja kulturnih programov ter mrežno povezovanje

7.400.000,00 €

1.200.000,00 €

Ukrep: Dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe
Ukrep: Dvig zanimanja za kulturo

750.000,00 €
450.000,00 €

Mladinsko delo
1. Zagotavljanje pogojev za mladinsko delo

2.100.000,00 €
2.100.000,00 €

Ukrep: Ureditev lokacijskih in prostorskih pogojev
Ukrep: Spodbujanje mladinskega dela

1.350.000,00 €
750.000,00 €
37.194.000,00 €

Infrastruktura za razvoj
1. Komunalna infrastruktura

27.418.000,00 €

Ukrep: Izdelava podrobnih prostorskih aktov in programov opremljanja za komunalno neopremljena
Ukrep: Dokončanje in obnova komunalne infrastrukture
Ukrep: Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami
Ukrep: Vodooskrba
Ukrep: Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem in mehansko obdelavo
Ukrep: Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza odpadkov
Ukrep: Trajnostna mobilnost – razvoj urbane mobilnosti
Ukrep: Razvoj glavnih prometnic
Ukrep: Zelene in rekreacijske površine

2. Stanovanjska politika

220.000,00 €
8.100.000,00 €
980.000,00 €
9.300.000,00 €
1.840.000,00 €
245.000,00 €
3.366.000,00 €
1.700.000,00 €
1.667.000,00 €

8.000.000,00 €

Ukrep: Neprofitna stanovanja
Ukrep: Urejene stanovanjske soseske

4.000.000,00 €
4.000.000,00 €

3. Energetika

1.776.000,00 €

Ukrep: Dvig energetske samozadostnosti mesta
Ukrep: Optimizacija energetskega omrežja

100.000,00 €
1.676.000,00 €

Skupaj ocenjena vrednost

75.979.200,00 €
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Finančni okvir se bo prilagajal trenutnim gospodarskim razmeram.
V tabeli Finančni načrt izvedbenega programa lahko ugotovimo, da je skupna vrednost
projektov, vključenih v izvedbeni del strategije, 75.979.200,00 €. Finančni načrt ne izkazuje
drugih virov financiranja, ker se je novelacija dokumenta izvajala v obdobju priprave
projektov, ki bodo predmet predlogov in pogajanj z državo za pridobivanje sofinanciranja iz
evropske kohezijske politike v naslednjih letih.
Ocenjene vrednosti projektov znotraj posameznih ukrepov temeljijo na izkustvenih ocenah
podobnih, v preteklosti že izvedenih projektih oziroma aktivnostih, in na projektantskih
ocenah. Odstopanja oziroma spremembe v naslednjih letih so možne glede na spremembe
makroekonomske situacije (uvoz, izvoz, brezposelnost, inflacija, javni dolg ipd).
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8 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
K novelaciji ORP je Občina Jesenice povabila veliko število zunanjih strokovnjakov, zlasti zaradi
njihovega dobrega poznavanja problematike na posameznih prednostnih področjih.
Njihove izkušnje in znanje ter izražene potrebe za razvoj posameznih prednostnih področjih
so bili ključnega pomena pri pripravi dokumenta.
V nadaljevanju je Občina Jesenice pripravila predlog novelacije ORP, ki ga je dala v javno
razgrnitev in izvedla javno obravnavo namenjeno široki javnosti. Do pripomb in predlogov iz
javne obravnave in razgrnitve, se je Občina Jesenice opredelila med prvo in drugo obravnavo
dokumenta na seji Občinskega sveta.
V času priprave novelacije ORP je obveščanje potekalo prek:
 elektronskih medijev,
 rednega komuniciranja z mediji,
 obravnave novelacije ORP na občinskih odborih in na sejah občinskega sveta (prva in
druga obravnava).
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9 ORGANIZACIJSKI OKVIR ZA IZVAJANJE ORP
Za izvajanje ORP je zadolžen župan. V operativno izvajanje ORP so vključeni različni nosilci
posameznih aktivnosti in projektov skladno s prednostnim področjem. Nosilci so odgovorni za
vse faze življenjskega cikla projekta, od faze načrtovanja, zagona in izvedbe projekta ter
finančnega načrtovanja in vodenja. Za operativno izvajanje dokumenta, se znotraj
posameznega ukrepa imenuje nosilec aktivnosti ali projekta, ki prihaja iz občinske uprave, in
je zadolžen za njeno izvajanje, in sicer s spodbujanjem ostalih nosilcev k realizaciji projektov
ter iskanjem dodatnih virov financiranja, ki bodo pripomogli k hitrejši realizaciji načrtovanih
projektov.
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10 MERJENJE NAPREDKA
Župan za spremljanje strategije pooblasti strateški svet, ki je imel v fazi priprave usmerjevalno
vlogo, v fazi izvedbe pa spremlja izvedbo, predlaga korekcije strateškega dela ORP in potrdi
poročilo o izvajanju ORP, še preden se predloži občinskemu svetu. Nosilec posamezne
prioritete, ki prihaja iz občinske uprave, spremlja izvajanje ORP na nivoju uresničevanja ciljev
in projektov, v sodelovanju z vodji posameznega prioritetnega področja.
Župan je kot vodja izvedbe strategije dolžan poročati o napredku pri njenem izvajanju.
Napredek merimo na podlagi spremenjenih kazalcev in realiziranih programov/projektov.
Poročilo za preteklo obdobje se predstavi občinskemu svetu. Pri pripravi poročila bodo
sodelovali nosilci posameznih prioritet iz občinske uprave v sodelovanju z Oddelkom za
finance, plan in analize ter vodji strateškega sveta. Če zaradi spremenjenega
makroekonomskega položaja in trendov v občini prihaja do potreb po spremembi strateškega
dela programa, strateški svet spremembo strategije predlaga županu.
Družbeno-ekonomski razvoj občine ter merjenje napredka bo Občina merila s pomočjo
statističnih kazalcev, ki so razdeljeni v naslednje skupine: demografski kazalci, ekonomski
kazalci, socialni kazalci ter kazalci okolja.
1. Demografski kazalci
Demografija pomeni preučevanje prebivalstva. Kazalci povedo značilnosti prebivalstva na
nekem območju, gibanje prebivalstva za večjo blaginjo ter obremenitve zaradi potreb po
vzdrževanju starejših.
Za spremljanje napredka se bodo spremljali naslednji kazalci: skupni prirast prebivalstva
na 1000 prebivalcev, selitveni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev, indeks dnevne
migracije, indeks staranja prebivalstva, koeficient starostne odvisnosti, število prebivalcev,
število mladih.
2. Ekonomski kazalci
Ekonomski kazalci so kazalniki gospodarske razvitosti. Z njimi je predstavljena moč
ekonomske aktivnosti in moč gospodarstva.
Spremljali bomo naslednje kazalce: dodana vrednost na prebivalca v €, indeks izvozne
usmerjenosti, povprečno neto plača na zaposlenega v €, vrednost bruto investicij na
prebivalca v €, število samostojnih podjetnikov na 1000 prebivalcev, število zaposlenih
oseb, število samozaposlenih oseb, število delovno aktivnega prebivalstva, povprečni letni
delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja malega gospodarstva,
povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja turizma,
povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja in prilagajanja
podeželskih območij.
3. Socialni kazalci
Socialni kazalci so posledica ekonomskih dejavnikov in najbolj neposredno merijo blaginjo
in kakovost življenja.
Spremljali bomo naslednje kazalce: bruto osnova za dohodnino na prebivalca v €, število
registriranih motornih vozil na 100 prebivalcev, povprečna stopnja registrirane
brezposelnosti v %, število prejemnikov enkratne denarne pomoči na 100 prebivalcev,
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število študentov terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev, odstotek prebivalstva z
višjo in visoko izobrazbo v %, diplomanti terciarnega izobraževanja po občini stalnega
bivališča na 1000 prebivalcev, povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za
kulturne dejavnosti %, povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za športne in
prostočasne dejavnosti v %.
4. Kazalci okolja
Spremljali bomo naslednje kazalce okolja: količine odpadkov po občinah, zbrane z javnim
odvozom na prebivalca v kg, letna investicija občin za varstvo okolja na prebivalca v €,
število kilometrov obnovljenih in na novo zgrajenih cest, delež priključenosti na
kanalizacijo, obnovljeni vodovodi v metrih, količina odloženih nenevarnih odpadkov na
prebivalca v kg.

Podrobne razlage posameznih kazalcev in prikaz podatkov po letih so podani v Prilogi 3. Kazalci
merjenja napredka občine Jesenice.
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11 VIRI
Viri statističnih podatkov:
1. Statistični urad Republike Slovenije, SURS SI portal,
2. Urad za makroekonomske analize in razvoj, Delovni zvezki,
3. Letna poročila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
4. Letna poročila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, območna enota
Gorenjske,
5. Letna poročila javnih zavodov in šol,
6. Letna poročila Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
7. Podatki Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
8. Evidence Občine Jesenice,
9. Spletni GIS portal Občine Jesenice,
10. Interna baza Register društev, Upravna enota Jesenice,
11. Malešič, Kaja: Analiza blaginje po občinah, specialistično delo, 2008,
12. Malešič, Kaja, Bregar, dr. Lea, Rovan, dr. Jože: Metodologija merjenja blaginje za
občine v Sloveniji, 2009.
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12 OKRAJŠAVE
Okrajšava
AJPES
CERO
DU Jesenice
EU
GMJ
GORKI
IRO
KD
KS
MCJ
NP
ODDSZ
OG
OJ
OOP
OPFA
ORP
PR
SURS
SWOT analiza
UMAR
ZRSZZ
ZŠJ

Pomen
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Center za ravnanje z odpadki
Društvo upokojencev Jesenice
Evropska unija
Gornjesavski muzej Jesenice
Gorenjska komunalna infrastruktura
Indeks razvojne ogroženosti
Komunalna direkcija
Krajevna skupnost
Mladinski center Jesenice
Ni podatka
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Oddelek za gospodarstvo
Občina Jesenice
Oddelek za okolje in prostor
Oddelek za plan, finance in analize
Občinski razvojni program 2011–2025
Odnosi z javnostmi
Statistični urad Republike Slovenije
Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj
Urad za makroekonomske analize in razvoj
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zavod za šport Jesenice
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Priloga 1
OBČINA JESENICE
NOVELACIJA OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

PODROBNI
IZVEDBENI
NAČRTI
December 2015.

Priloga 1

1 od 21

Priloga 1: Podrobni izvedbeni načrti

Podrobni izvedbeni načrt vsebuje naslednja prednostna področja in podpodročja:
Prednostno področje Napredno gospodarstvo
Podpodročja: Podjetništvo, turizem, podeželje
Prednostno področje Znanje za razvoj
Podpodročje: Znanje in izobraževanje
Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročja: Zdravstvo
Podpodročje: Sociala
Podpodročje: Šport
Podpodročje: Kultura
Podpodročje: Mladinsko delo

Prednostno področje Infrastruktura za razvoj
Podpodročje: Komunalna infrastruktura
Podpodročje: Stanovanjska politika
Podpodročje: Energetika

Priloga 1

2 od 21

Prednostno področje Napredno gospodarstvo
Podpodročja: Podjetništvo, turizem, podeželje
Glavne prioritete za področje Napredno gospodarstvo
1.
Priprava ustreznih prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin
2.
Komunalna opremljenost zemljišč
3.
Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

3.090.000,00 €

1. Priprava ustreznih prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin

2.040.000,00 €

Ukrep: Ponudba konkurenčnih lokacij za industrijsko poslovno dejavnost

Priloga 1

Ocenjena vrednost

Učinkovita promocija in
trženje poslovnih lokacij

S projektom želimo oblikovati konkurenčno ponudbo poslovnih lokacij: zbiranje informacij o ponudbi poslovnih površin, prostorov na enem
mestu (opis, pogoji, cenovna ponudba), izdelava spletne aplikacije, brošure, promocija in trženje teh lokacij prek Javne agencije za spodbujanje
podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in turizma, Gospodarska zbornica Jesenice, specializiranih sejmov in drugih marketinških orodjih.

Oddelek za
gospodarstvo, Oddelek
za okolje in prostor,
Razvojna agencija
zgornje Gorenjske

2016 - 2025

Projekt Karavanška voda

Pridobitev koncesije za komercialno koriščenje vode in sodelovanje v vlogi soustanovitelja.

Karavanška voda d.o.o.,
Oddelek za gopodarstvo,
Oddelek za okolje in
prostor, Jeko in

2016 - 2025

0,00 €

Razvojni center za polimere

Na Gorenjskem imamo podjetja z ogromno znanja in tradicije s področja polimerov. S projektom želimo znanje in izkušnje združiti in s tem
globalnemu trgu nuditi nove visoko
tehnološke polimerne izdelke ter narekovati nove trende. V teku so že raziskave, ki skušajo pridobiti iz lesa biopolimere, čemur bi bila tudi
namenjena pozornost v okviru
projekta. Center za polimere bo povezoval 3 področja: termoplasti, lastomeri in duroplasti.

Oddelek za
gospodarstvo, Razvojna
agencija Zgornje
Gorenjske, podjetja, BSC
Poslovno podporni
center Kranj, Razvojna
agencija Sora, Razvojni
center Jesenice

2017 - 2020

0,00 €

Industrijsko odlagališče
Halda

Za območje Halde je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta. Območje je v občinskih strateških prostorskih aktih namenjeno
Oddelek za okolje in
športu in rekreaciji kot vmesna "blažilna" cona med Poslovno cono Jesenice na zahodu in stanovanjskim območjem Slovenski Javornik na vzhodu. prostor
Njegova izdelava bo smiselna takrat, ko se na haldo ne bo več odlagala žlindra iz proizvodnje Acronija d.o.o.

Lužilnica

Objekt sodi v ureditveno območje celostne obnove urbanega središča Stara Sava. Z ureditvijo ali prodajo objekta bodo ustvarjeni pogoji za
nadaljnji gospodarski razvoj predelovalnih dejavnosti na območju Fiprom.

Napredno gospodarstvo

Oddelek za gospodarstvo

2020

2020 - 2025

10.000,00 €

30.000,00 €

2.000.000,00 €

3 od 21

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

950.000,00 €

Ukrep: Spodbujanje podjetništva in inovativnosti v turizmu
Oživljanje mestnih središč

Mestni management in marketing delujeta na področju ohranjanja in razvoja mestnih jeder ter na ekonomskem, socialnem, kulturnem in
Oddelek za gopodarstvo,
turističnem razvoju mesta. Management mestnih središč (TCM) je orodje za povezovanje javnega in zasebnega sektorja z namenom povečanja podjetja, javni zavodi
privlačnosti mesta za potrebe razvoja turizma in drugih poslovnih priložnosti z namenom dviga kvalitete življenja lokalnega prebivalstva,
povečanja atraktivnosti z različno ponudbo za obiskovalce, turiste iz bližnje in daljne okolice ter tranzitne goste, tako da DNEVNI GOST POSTANE
NAŠ REDNI GOST - JESENICE MULTIKULTURNA VRATA V SLOENIJO.

2016 - 2025

300.000,00 €

Zmanjšanje brezposelnosti

Uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih, razvoj zaposlitvenih programov za razvoj človeških virov, vključevanje v programe
aktivne politike zaposlovanja.

Občina Jesenice, Zavod
Republike Slovenije za
zaposlovanje, Ljudska
univerza Jesenice

2016 - 2025

0,00 €

Inovativni turistični produkti Cilj projekta je nadgradnja obstoječih in razvoj novih turističnih produktov/paketov, ki bodo temeljili na strategiji diferenciacije od drugih
in paketi
destinacij (fužinarstvo, botanika, hokej, prireditve, narcise, multikulturnost …), povečanje povezovanja med deležniki na destinaciji, regionalno,
nacionalno in čezmejno povezovanje, intenzivnejše vključevanje turističnih produktov v distribucijske kanale. Predvsem izkoristiti in vključiti
industrijsko rudarsko preteklost in jo spremeniti v turistično priložnost.

Oddelek za gospodarstvo

2016 - 2025

100.000,00 €

Turistične prireditve

Sredstva za turistične prireditve se zagotavljajo vsakoletno s proračunom. Od leta 2015 dalje velja Odlok o dodeljevanju sredstev za pripravo in
izvedbo turističnih prireditev v občini Jesenice. Po tem Odloku se sofinancirajo naslednjih pet zvrsti prireditev: pustna prireditev, prireditev v
času cvetenja narcis, večdnevni festival, etnološka prireditev in prireditev z elementi inovativnosti.

Oddelek za gospodarstvo

2016 - 2025

250.000,00 €

Kolesarski sistem

Vzpostavitev kolesarske mreže na območju občine Jesenice ter povezava s sosednjimi občinami z namenom izboljšanja turistične ponudbe in
povečanja trajnostne mobilnosti.

Oddelek za
gospodarstva, podjetja

2016 - 2025

300.000,00 €
100.000,00 €

Ukrep: Vzpostavitev razvojnega jedra
Coworking

Priloga 1

Ocenjena vrednost

Sodelanje (angl. coworking) v najširšem pomenu opredeljuje način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali Oddelek za gopodarstvo,
stalno delijo delovni prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Tako si zmanjšajo stroške najema prostora, hkrati pa s spontanim
Razvojna agencija
mreženjem z drugimi posamezniki najrazličnejših profilov pridobivajo nove izkušnje, zamisli, vstopajo v nove projekte in ustvarjajo inovacije.
Zgornje Gorenjske,
podjetja, BSC Poslovno
podporni center Kranj

Napredno gospodarstvo

2016 - 2020

100.000,00 €

4 od 21

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

4.585.200,00 €

2. Komunalna opremljenost zemljišč

4.585.200,00 €

Ukrep: izboljšati komunalno infrastrukturo poslovnih lokacij
Industrijsko obrtna cona
Črna vas ter obvozna cesta

Namen investicije je izgradnja komunalne opreme s ciljem revitalizacije degradiranega območja Črna vas. Zagotovljeno bo komunalno
Komunalna direkcija
opremljeno zemljišče, kar bo povečalo atraktivnost lokacije za potencialne investitorje ter posledično pomenilo tudi sanacijo oziroma
revitalizacijo območja. V sklopu investicije je predvidena ureditev naslednje komunalne infrastrukture: kanalizacija za odvajanje odpadnih
komunalnih in padavinskih vod, vodovodno in hidrantno omrežje z napajalnim vodovodom do cone, plinovodno omrežje, javna razsvetljava,
omrežje in notranja cestna mreža.
Izgradila se bo tudi cestna povezava znotraj območja Črna vas in od območja Črna vas od križišča z regionalno cesto Jesenice – Kočna – Gorje (na
mestu sedanjega križišča za uvoz in izvoz iz avtoceste) pri poslovnem objektu "Pančur". Cilj projekta je izgradnja ceste z infrastrukturo, ki bo
pripomogla k izboljšanju dostopa do lokacij širšega družbenega pomena, povečanju prometne varnosti, preusmeritvi prometa na obvozno cesto
in s tem zmanjšala frekvenco prometa skozi naselje Lipce in Blejska Dobrava.

2016-2017

1.100.000,00 €

Komunalno urejanje že
opredeljenih poslovnih
lokacij (greenfield) /
Ureditev poslovne cone

Predvidena je izgradnja komunalne infrastrukture na območju Plavški travnik II – Vrbje z namenom urejanja poslovnih lokacij za nove dejavnosti. Komunalna direkcija, tuji
Del območja je rezerviran za izvedbo projekta Karavanške vode, preostali del pa bo namenjen »čistim« dejavnostim oz. dejavnostim, ki prinašajo partner
višjo dodano vrednost.

2016-2019

2.113.200,00 €

Poslovna cona

Namen projekta Poslovna cona Jesenice je ustvariti pogoje za razvoj in spodbujanje gospodarskih investicij na obstoječih opuščenih površinah
Komunalna direkcija
bivše Železarne Jesenice. Dolgoročni cilj projekta je ekonomska in prostorska regeneracija Jesenic. S tem mislimo predvsem na urejena območja
za nove investicije na območju Jesenic in okolice, katerih ponudba bo nadgrajena z ustrezno razvojno infrastrukturo in sistemom spodbud in
pomoči za nove investitorje.

2019-2020

1.372.000,00 €

2.435.000,00 €

3. Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva

370.000,00 €

Ukrep: Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva

Priloga 1

Ocenjena vrednost

Izboljšanje prenosa znanj iz
inštitucij v gospodarstvo

Krepitev povezav med malimi in srednjimi podjetji ter inštitucijami znanja. Uvajanje koncepta pametne specializacije - spodbujanje različnih oblik Oddelek za gopodarstvo,
povezovanja podjetij in inštitucij znanja, sprejem in izpeljava akcijskih načrtov na pobudo gospodarstva.
Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske,
podjetja, BSC Poslovno
podporni center Kranj

2016 - 2020

0,00 €

Vzpostavitev učnega centra
za praktično usposabljanje
mladih

Za dvig kompetenčnosti srednješolskega in visokošolsega kadra bodo zainteresirana podjetja in Občina Jesenice vzpostavili pogoje za
usposabljanje dijakov in študentov tehničnih izobraževalnih programov za potrebe v predelovalnih dejavnosti.

Občina Jesenice,
podjetja, Razvojna
agencija Zgornje
Gorenjske

2018 - 2020

200.000,00 €

Spodbujanje podjetništva
mladih

Namen projekta je spodbujati zanimanje za podjetništvo in tehniške vede od vrtca, prek osnovnih šol do srednje šole: opredeliti koncept
programa v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, skupaj s šolami in ob podpori zunanjih strokovnjakov, izvajanje programa (v srednjih šolah
zaželena mednarodna komponenta).

Oddelek za
gospodarstvo, Razvojna
agencija zgornje
Gorenjske

2016 - 2025

70.000,00 €

Štipendijska shema Občine
Jesenice

Vzpostavitev modela štipendiranj za kadre srednjega in visokega šolstva v sodelovanju Občine Jesenice in jeseniškimi podjetji.

Oddelek za
gospodarstvo, podjetja

2016 - 2025

100.000,00 €

Napredno gospodarstvo
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Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

1.250.000,00 €

Ukrep: Podporno okolje gospodarstvu
Povečanje mobilnosti

Namen projekta Karavanke je povečanje mobilnosti v Karavankah na slovenski in avstrijski strani z vključevanjem turnega kolesarsjenja,
planinskih postojank in pohodniških poti.

Oddelek za gospodarstvo

2016 - 2019

100.000,00 €

Vzpostavitev platforme za
čezmenjno svetovanje

Cilj je vzpostavitev funkcionalne platforme za hitrejši in bolj usklajen razvoj celotne čezmejne regije Slovenija - Avstrija, za izboljšanje čezmejnega Občina Jesenice,
sodelovanja med podjetji, izobraževalnimi ustanovami, razvojnimi in regionalnimi organizacijami, političnimi in upravnimi organi in drugimi
Razvojna agencija
interesnimi skupinami
Zgornje Gorenjske,
podjetja, Območna
obrtna zbornica Jesenice,
BSC Poslovno podporni
center Kranj

2016 - 2020

50.000,00 €

Lokalni podjetniški center

V okviru tega ukrepa se izvajajo različni projekti s področja podjetništva, ki služijo kot podporni mehanizem npr. kot sofinanciranje lokalnega
podjetniškega centra, izobraževalnih delavnic s podjetniško vsebino, izvajanje osnovnih svetovalnih storitev povezanih z zagonom, poslovanjem
in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom, informiranje podjetniške ciljne skupine ter izvajanje brezplačnih
registracij. Izvajajo se tudi izobraževanje s področja turizma in razvoja podeželja.

Oddelek za gopodarstvo,
Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske,
zasebniki, BSC Poslovno
podporni center Kranj

2016 - 2025

150.000,00 €

V letu 2015 je bil sprejet Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice.
Oddelek za gospodarstvo
Seznam ukrepov iz Odloka: Subvencioniranje obrestne mere, Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij, Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, Spodbujanje poslovne
dejavnosti, Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij, Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in
obratov, Spodbujanje izobraževanja kadrov za nove dejavnosti, Spodbujanje projektov inovacij, raziskav in razvoja, Spodbujanje prijav podjetij na
nacionalne in evropske razpise, Spodbujanje sobodajalstva, Spodbujanje živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih storitev na podeželju,
Spodbujanje mentorstva, Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva, Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih
združenj.
Letni nabor ukrepov se za vsako leto določi z javnim razpisom.
Gospodarski forum Jesenice Namen projekta je tesneje povezati javni in zasebni sektor, prepoznati potrebe in priložnosti gospodarstvenikov ter iskati medsebojno
Oddelek za gospodarstvo
dopolnjevanje med javnim in zasebnim ter zasebnim in zasebnim.

2016 - 2025

700.000,00 €

2016 -2025

0,00 €

Turistična obvestilna in
usmerjevalna signalizacija,
javne sanitarije, klopi …

Cilj projekta je vzpostavitev enotne (vsebinsko in oblikovno) turistične signalizacije in druge opreme. Projekt vključuje tudi turistično signalizacijo Oddelek za
ob avtocesti. Projekt vsebuje: pripravo elaborata, izdelavo in postavitev.
gospodarstvo,
Komunalna direkcija

2017 - 2020

100.000,00 €

Ureditev in nadgradnja
tematskih poti/območij za
potrebe razvoja turistične
infrastrukture

Med tematske poti sodijo npr. Stara rudna pot, pohodne poti, kolesarske poti ipd. V okviru projekta se uredile in nadgradile poti oz. območja za
potrebe razvoja turistične infrastrukture: Naravoslovna in rudarska učna pot v Javorniškem Rovtu, ureditev Pristave z okolico, ureditev Savskih
jam, okolica Javorniških slapov in slapov potoka Dobršnik.

Oddelek za
gospodarstvo, Oddelek
za okolje in prostor,
Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske,
strokovne inštitucije

2017 - 2025

100.000,00 €

Info točka nacionalnega
pomena

S projektom želimo vzpostaviti info točko na platoju Karavanke pri vstopu in izstopu v državo. Ker je projekt nacionalnega pomena, se mora v
vzpostavitev take točke vključiti tudi nacionalna raven.

Oddelek za
gospodarstvo, Slovenska
turistična organizacija

2017 - 2025

50.000,00 €

Finančne vzpodbude
gospodarstvu

Priloga 1

Ocenjena vrednost
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Ukrep
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Nosilec

Leto izvedbe

Oddelek za
gospodarstvo, Razvojna
agencija zgornje
Gorenjske, pridelovalci

2016 - 2020

Urejanje vaških jeder

Namen projekta je celostno in tematsko urediti vaška jedra na jeseniškem podeželju (Planina pod Golico, Prihodi, Hrušica, Blejska Dobrava.) Prvo Oddelek za
se bo uredilo vaško jedro na Blejski Dobravi za namen izvajanja prireditev, srečevanje krajanov in promocije občine.
gospodarstvo, Oddelek
za okolje in prostor

2016 - 2020

185.000,00 €

Trajnostna mobilnost v TNP

Trajnostna mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse - tako prebivalce kakor tudi obiskovalce narodnega
parka, hkrati pa čim bolj zmanjšati neželene učinke prometa na naravo. Posamezna območja parka so močno obremenjena zaradi turističnorekreacijske rabe, kar povzroča težave v prometu in posledično obremenjuje okolje.

Javni zavod Triglavski
narodni park v
sodelovanju z izbrano
nosilno občino, Direkcija
za ceste, parkovne
občine na Gorenjskem

2016 - 2020

200.000,00 €

Ohranjanje kulturne
dediščine podeželja

Namen projekta je ohraniti stvarno (stavbna dediščina, orodja ipd.) in živo kulturno dediščino podeželja (običaji, narečni govor, tradicionalna
kmečka opravila …).

Oddelek za gospodarstvo

2016 - 2025

50.000,00 €

Subvencije v kmetijstvu

Namen projekta je nadaljevanje izvajanja skladno z Odlokom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
občini Jesenice. Ukrepi so usklajeni z evropsko kmetijsko politiko po načelu državnih pomoči in pomoči "de minimis."

Oddelek za gospodarstvo

2016 - 2025

250.000,00 €

Izboljšanje trajnostne
mobilnosti na podeželju

Namen je omogočiti večjo mobilnost ter s tem večjo dostopnost do osnovnih storitev prebivalcem, ki živijo na oddeljenih in redko poseljenih
območjih občine. Med aktivnosti sodita npr. Comunnity bus in mobilna trgovina.

Oddelek za gopodarstvo,
krajevne skupnosti,
zasebniki

2017 - 2020

10.000,00 €

Ohranjanje kulturne krajine

S pristojnimi službami na Zavodu za varstvo narave je dogovorjeno, da bodo naša rastišča narcis predlagana kot posebni habitatni tipi v okviru
kmetijsko-okoljskih ukrepov RS, za kar bi naši kmetje lahko pridobili subvencijo. Predlog bo v nadaljevanju poslan na Ministrstvo za kmetijstvo,
kjer se izvajajo kmetijsko- okoljski ukrepi in ki mora potrditi predlagan ukrep in območja.
Poleg ohranjanja narcisnih travnikov se bodo ohranile tudi planine v jeseniški občini kot prepoznavne kulturne krajine v Karavankah in s tem
ohranjanje tradicionalnega načina kmetovanja in potencialnega razvoja turizma na planinah.

Oddelek za
gospodarstvo, Zavod za
varstvo naravne
dediščine Kranj,
Kmetijsko gospodarska
zbornica Kranj, Razvojna
agencija Zgornje
Gorenjske

2017 - 2020

50.000,00 €

70.000,00 €

Ukrep: Podjetništvo na podeželju
Spodbujanje lokalne
Namen je dvigniti razpoznanost lokalnega območje, spodbuditi lokalne prebivalce k pridelovanju hrane, povečati ponudbo ter prodajo lokalne
samooskrbe in spodbujanje hrane osnovnim šolam, vrtcem in drugim odjemalcem ter spodbuditi pridelovalce k naravni pridelavi hrane in s tem tudi povečati ponudbo
ekološkega načina pridelave zdrave, ekološko pridelane hrane na trgu
poljščin in zelenjave

70.000,00 €

745.000,00 €

Ukrep: Ohranjanje in razvoj podeželja
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Prednostno področje Znanje za razvoj
Podpodročje: Znanje in izobraževanje
Glavne prioritete za področje Znanje in izobraževanje
1.
Energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot (zagotavljanje prostorskih pogojev)
2.

Mrežno povezovanje

3.

Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

5.500.000,00 €

1. Kakovostno izobraževanje
Ureditev Osnovne šole
Poldeta Stražišarja

Zaradi opozorila zdravstvenega inšpektorja je nujno potrebna čimprejšnja sanacija zidnih in steklenih površin znotraj šole. Prav tako pa je zaradi
opozoril glede zadev s področja varnosti in zdravja pri delu potrebna menjava in posodobitev notranje osvetlitve ter zaščita kablov električne
napeljave po celotni šoli. Potrebna pa je tudi sanacija fasade, saj je objekt zaradi nezadostne izoliranosti energetsko potraten. Nadaljnje je
potrebna tudi sanacija tal v telovadnici zaradi žlindre.

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve

2016-2020

5.200.000,00 €
900.000,00 €

Sanacija strehe in fasade na
Osnovni šoli Toneta Čufarja

Zaradi dotrajanosti in posledično trajnega zamakanja je nujno potrebna izvedba obnove strehe šole. Prav tako pa je potrebna obnova fasade
Oddelek za družbene
celotnega objekta. V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI). Predvideva se prijava na ustrezen javni razpis pristojnega
dejavnosti in splošne
ministrstva, ki pokriva energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (možnost pridobitve 85% sredstev sofinanciranja upravičenih stroškov zadeve
s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada, ostala sredstva pa je potrebno zagotoviti iz lastnih virov).

2017-2020

1.400.000,00 €

250.000,00 €

Ukrep: Zagotavljanje prostorskih pogojev

Priloga 1

Ocenjena vrednost

Sanacija fasade in zamenjava Potrebna je zamenjava dotrajanih oken in obnova fasade na t.i. NOB delu šole. V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI).
oken na Osnovni šoli Koroška Predvideva se prijava na ustrezen javni razpis pristojnega ministrstva, ki pokriva energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (možnost
Bela
pridobitve 85% sredstev sofinanciranja upravičenih stroškov s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada, ostala sredstva pa je potrebno
zagotoviti iz lastnih virov).

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve

2017-2020

Sanacija enote vrtca Julka
Pibernik, Cesta Toneta
Tomšiča

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve

po 2020

Sanacija enote vrtca Angelce Zaradi same starosti objekta je potrebno obnoviti streho in zamenjati stavbno pohištvo, saj je le to dotrajano.
Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja
21

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve

2017-2020

Ureditev Osnovne šole
Prežihovega Voranca

Osnovna šola se je skozi leta ustrezno vzdrževalna. Stavbo pohištvo je bilo zamenjavo v letu 2011. V letu 2014 pa se je izkazalo, da je potrebna
zamenjava dotrajanih radiatorjev po celotnem objektu (zamenjava radiatorjev v 3. nadstropju). Prav tako pa je potrebna sanacija tal jedilnice,
saj se pod njo nahaja žlindra.

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve

2016-2020

150.000,00 €

Fakulteta za zdravstvo

Za potrebe izvajanja študija je potrebna razširitev obstoječega objekta za dodatnih 450,00 m². Predvideva se pridobitev oz. igradnja novih
prostorov - 3 predavalnic ter nakup opreme za te prostore:
- 1 amfiteaterska predavalnica za 100 udeležencev - slušateljev
- 2 predavalnici s kapaciteto vsake predavalnice po 80 udeležencev in z možnostjo pregraditve ter istočasne uporabe obeh (dveh/štirih)
prostorov s po 40 udeleženci

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve

po 2020

800.000,00 €

Objekt v katerem je včasih delovala enota vrtca je doltrajen in energetsko potraten zato je potrebna odločitev ali se objekt ohrani in prenovi
(energetsko sanira) ali pa se pristopi k postavitvi novega objekta.

Znanje za razvoj

1.000.000,00 €

700.000,00 €

8 od 21

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

Glavni namen tega projekta je: razvijanje povezovanja med izobraževalnimi ustanovami (posameznimi osnovnimi šolami in vrtcem, Ljudsko
univerzo Jesenice, srednjima šolama,Fakulteto za zdravstvo, Mladinskim centrom Jesenice, Mladinskim svetom Jesenice) izmenjava medsebojnih
prednostnih področij (specializirana znanja in področja), priprava predlogov novih atraktivnih programov (jezikovni, medgeneracijski,
podjetništvo …), učenci bi za določene interesne dejavnosti, ki jih matična šola ne bi organizirala, »krožili« po tistih šolah, ki bi te dejavnosti
organizirale, strokovno podporo nudi Občina Jesenice.

Občina Jesenice
Partnerji: javni zavodi s
področja vzgoje in
izobraževanja, Mladinski
center Jesenice,
Mladinski svet Jesenice

2015-2020

0,00 €
0,00 €

Ljudska univerza
Jesenice

2015-2020

300.000,00 €
300.000,00 €

Ukrep: Mrežno povezovanje
Mrežno povezovanje javnih
zavodov

Ukrep: Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje
Novi programi za
pridobivanje neformalnih
znanj, medgeneracijsko
sodelovanje ter
vseživljenjsko učenje

Priloga 1

Neformalno izobraževanje je namenjeno pridobivanju, obnavljanju, razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja, vendar se ne dokazuje z
javno veljavno listino. Vsebina programov se določi glede na potrebe lokalnega okolja, med najpomembnejšimi programi so: center
medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjsko učenje...

Znanje za razvoj

Ocenjena vrednost

9 od 21

Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročja: Zdravstvo
Glavne tri prioritete za področje Zdravstva
1.
Mrežno povezovanje
2.

Področje dela z otroki s posebnimi potrebami

3

Energetska sanacija Zdravstvenega doma Jesenice

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

175.000,00 €

1. Podpora različnim programom na področju zdravstva
Mrežno povezovanje
Povezovanje Splošne bolnišnice Jesenice, Zdravstvenega doma Jesenice, Doma upokojencev dr. F. Bergelja in Centra za socialno delo Jesenice ter
izvajalcev storitev s področja tudi nevladnih organizacij z namenom boljše ponudbe oz koordinacije izvajanja programov za prebivalstvo (mobilni tim za paliativno oskrbo,
zdravstva in socialnega
patronažna služba,...). Občina Jesenice bo krovno povezovala organizacije.
varstva

Splošna bolnišnica
Jesenice, Zdravstveni
dom Jesenice, Dom
upokojencev dr. F.
Bergelja, Center za
socialno delo Jesenice,
nevladne organizacije

2016-2020

175.000,00 €
0,00 €

Področje dela z otroki s
posebnimi potrebami

Zdravstveni dom
Jesenice, Občina
Jesenice, Osnovno
zdravstvo Gorenjske,
Vrtec Jesenice, Osnovna
šola Poldeta Stražišarja

2016-2020

175.000,00 €

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve, Osnovno
zdravstvo Gorenjske

2017-2018

0,00 €
0,00 €

Ukrep: Izvajanje preventivnih programov

Glavni namen ukrepa je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami (v okviru Razvojne
ambulante, otroškega varstva in Osnovne šole Poldeta Stražišarja):
- zagotovitev ustreznega terapevtskega kadra (logoped, nevrofizioterapevt, delovni terapevt);
- interdesciplinarno timsko sodelovanje in skupni pregledi in obravnave otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in šoli s prilagojenim programom.
Občina Jesenice bo krovno povezovala organizacije.

Ukrep: Energetska sanacija javnih objektov s področja zdravstva
Energetska sanacija
Zdravstvenega doma
Jesenice

Priloga 1

Ocenjena vrednost

Zgradba ZD Jesenice je bila v novembru 2015 stara 50 let. V tem času so bila večinoma že zamenjana okna, vendar objekt nima nobene
izolacije, je energetsko potraten, pri ogrevanju sanitarne vode ni vključen noben naravni vir energije (npr. sonce, zrak, itd), stroški ogrevanja so
zelo veliki. Zgradbo je potrebno energetsko sanirati in urediti ogrevanje sanitarne tople vode z alternativnimi naravni viri (sonce, zrak, itd).
Občina Jesenice bo v projektu sodelovala kot lastnik objekta. Viri financiranja so v celotti zagotovljeni s strani javnih razpisov in Osnovnega
zdravstva Gorenjske.

Kakovost življenja - zdravstvo

10 od 21

Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročje: Sociala
Glavne tri prioritete za področje Sociale
1.
Programi vladnih in nevladnih organizacij in društev za ranljive skupine prebivalstva
2.

Bivalni prostori za deložirane in druge osebe

3.

Programi za starejše

4.

Programi skrbi za brezdomce ter za ostale ranljive skupine prebivalstva

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

1.400.000,00 €

1. Podpora programom s področja socialnega varstva
Razvoj programov vladnih,
nevladnih organizacij in
društev za ranljive skupine
prebivalcev

Priprava in izvedba programov za posebej ranljive skupine prebivalcev (npr. svetovalni družinski center s programi za podporo družini, programi Center za socialno delo
za priseljence, ...), ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, in sicer v obliki mrežnega sodelovanja ponudnikov s področja socialnega varstva ter tudi Jesenice, Oddelek za
v povezavi z zdravstvom.
družbene dejavnosti in
splošne zadeve, vladne
in nevladne organizacije
in društva

2016-2020

1.000.000,00 €
500.000,00 €

Organiziranje novih
programov za pomoč
starejšim

V okviru pomoči starejšim je dobro organizirana služba pomoči na domu, organizirani pa so tudi v Društvu upokojencev Jesenice, ki s svojim
projektom Starejši za starejše uspešno pomagajo starejšim ter ostalih zavodih oz. organizacijah.
Program je potrebno medsebojno povezati in nadgraditi glede na potrebe lokalnega okolja.

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve, Center za
socialno delo Jesenice,
Dom dr. F. Bergelja,
društva upokojencev ter
ostale vladne in
nevladne organizacije ter
društva

2016-2020

250.000,00 €

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve, Center za
socialno delo Jesenice

2016-2020

250.000,00 €

Oddelek za okolje in
prostor, Oddelek za
družbene dejavnosti in
splošne zadeve

2017-2020

400.000,00 €
400.000,00 €

Ukrep: Priprava in izvedba programov za različne skupine prebivalcev

Program skrbi za brezdomce Vse več oseb nima zagotovljenih osnovnih življenjskih pogojev. Za brezdomce je treba urediti ustrezne prostorske pogoje, organizirati obliko
ter za ostale ranljive skupine zagotavljanja prehrane za najbolj ranljive skupine prebivalcev, organizirati program, ki bo tem osebam zagotovil človeka dostojno življenje, in jim
prebivalstva
zagotoviti možnost vključevanja v družbo.
Občina Jesenice ima v Logu Ivana Krivca postavljene tri bivalne kontejnerje, ki so namenjeni brezdomcem.

Ukrep: Zagotovitev ustreznih pogojev za ranljive skupine prebivalstva
Bivalni prostori za deložirane Deložirani občani nimajo ustreznih možnosti bivanja – bivalne prostore za to ciljno skupino je treba zagotoviti v okviru obstoječih prostorov, ki so
in druge osebe
v lasti Občine Jesenice ali pridobiti druge prostore, ki bodo primerni za ta namen.
V začetku leta 2014 je bila izdelana Programska naloga za organiziranje zavetišča za brezdomne in krizne bivalne enote za družine na Zgornjem
Gorenjskem.
Zavetišče za brezdomce z zagotovitijo hrane, krizna bivalna enota in nastanitvena podpora predstavljajo eno izmed prioritetnih področij
Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za Gorenjsko regijo (načrt še vedno čaka na potrditev s strani
pristojnega ministrstva). Projekt sta v letu 2013 pričela izvajati Center za socialno delo Jesenice in Center za socialno delo Radovljica, in sicer kot
skupen projekt za celotno Zgornjo Gorenjsko (skupen pristop k reševanju skrbi za brezdomce na način, da se poišče primeren objekt, ki naj bi bil
v občini Jesenice in organiziranje zavetišča za brezdomce za celotno Zgornjo Gorenjsko).

Priloga 1
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Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročje: Šport
Glavne tri prioritete za področje športa
1.
Športni park Podmežakla
2.

Bazen Ukova

3.

Razvoj športnega in klimatsko zdraviliškega turizma

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

5.500.000,00 €

1. Zagotovitev pogojev za šport in rekreacijo
Športni park Podmežakla

Atletska steza, ki se nahaja v Športno rekreacijskem parku Podmežakla je dolga 340,00 m in glede na veljavne normative ne ustreza pogojem,
zato bi bilo potrebno obstoječo atletsko stezo ali povečati na 400,00 m (veljavni normativ) ali pa preučiti možnost umestitve na drugo lokacijo.
Prav tako pa so potrebna vlaganja v obstoječe športne površine v parku ter nadgradnja še obstoječe športne opreme.

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve, Zavod za šport

2017-2020

5.500.000,00 €
500.000,00 €

Bazen Ukova

Kopališče Ukova je edino zunanje kopališče v Občini Jesenice. Glede na starost objekta predstavlja kopališče precejšnje stroške vzdrževanja zato Oddelek za družbene
bi bilo potrebna njegova temeljita prenova.
dejavnosti in splošne
zadeve, Zavod za šport

2017-2020

5.000.000,00 €

Ukrep: Prenova, posodabljanje obstoječe javne športne infrastrukture

2.000.000,00 €

2. Upravljanje in trženje športa
Ukrep: Nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih programov športa in njihovo trženje
Razvoj športnega in
klimatsko zdraviliškega
turizma

Priloga 1

Ocenjena vrednost

S projektom želimo v prihodnosti izdelati pakete, kjer bi povezali vrhunske zdravstvene storitve s turističnimi ponudniki. Faze projekta:
oblikovanje delovne skupine (Splošna bolnišnica Jesenice, Občina Jesenice, Zavod za šport Jesenice, CORIS, turistični ponudniki). Projekt je
vključen v Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020.

Kakovost življenja - šport

Regionalna destinacijska
organizacija Zgornje
Gorenjske, Oddelek za
družbene dejavnosti in
splošne zadeve, Oddelek
za gopodarstvo, Zavod za
šport Jesenice

2017-2020

2.000.000,00 €
2.000.000,00 €
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Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročje: Kultura
Glavne tri prioritete za področje Kulture
1.
Obnova Ruardove graščine na Stari Savi
2.

Nadgradnja programov glede na nove trende

3.

Povezovanje javnih zavodov, društev z mladinskimi organizacijami

4.

Zagotovitev ustreznih pogojev za knjižnico ter dokončanje obnove Gledališča Toneta Čufarja

5.

Obnova cerkve na Stari Savi

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

3.400.000,00 €

1.Stara Sava dostopno, urejeno, privlačno mestno jedro
Obnova Ruardove graščine

Osnovni namen obnove objekta »Ruard - Bucellenijeve graščine« v muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah je ohraniti in varovati
avtentičnost kulturne dediščine tega okolja, vključno s popotresno sanacijo objekta.
V Ruard-Buccelinijevi graščini ima svoje prostore Gornjesavski muzej Jesenice, ki s svojo zbirko prikaza zgodovine železarstva in rudarstva na
Gorenjskem ter paleontološko zbirko privablja precejšnje število obiskovalcev, je s sklepom Vlade RS pridobil tudi pooblastilo za izvajanje
državne javne službe muzeja.
Objekt je razglašen za javno kulturno infrastrukturo, za obnovo objekta je Občina Jesenice že pridobila celotno projektno dokumentacijo
(PGD/PZI, Konsevatorsko – restavratorski projekt) ter gradbeno dovoljenje. Investicija je evidentirana v Nacionalni program za kulturo 2014 –
2017 (Ur. list RS, št. 99/2013), in sicer med investicijami v občinsko javno kulturno infrastrukturo, ki presega lokalni pomen (in ki naj bi jih
podpiralo ministrstvo, pristojno za kulturo).

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve, Gornjesavski
muzej Jesenice

2017-2018

3.400.000,00 €
2.700.000,00 €

Obnova cerkve na Stari Savi

Namen projekta je rekonstrukcija in adaptacija cerkve na Stari Savi z namenom ohranjanja kulturne in tehnične dediščine. Celotna projektna
dokumentacija (PGD/PZI, projekt opreme ) je že izdelana, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno letu 2007. V letu 2008 je bila obnovljena
streha, v letu 2009 pa je bilo izvedeno restavriranje vrat in oken.

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve

2019-2020

700.000,00 €

Ukrep: Ureditev javnih površin, trgov, obnova objektov

7.400.000,00 €

2. Zagotavljanje prostorskih pogojev
Zagotovitev ustreznih
pogojev za knjižnico ter
dokončanje obnove
Gledališča Toneta Čufarja

Zaradi prostorske stiske, ki jo izkazuje knjižnica, je nujno potrebna preureditev obstoječega Prireditvenega centra Jesenice (kjer se nahaja kino
dvorana), saj sedanje razmere za delovanje Občinske knjižnice ne zagotavljajo minimalnih standardov. S preureditvijo Prireditvenega centra
Jesenice bi zagotovili ustrezne prostorske pogoje za knjižnico (povečanje površin glede na standarde in normative), hkrati pa bi tudi uredili
gledališko dvorano, saj bi povečali število sedežev iz sedanjih 274 na nekaj več kot 300 s čimer pa bi zagotovili uporabo gledališke dvorane tako
za gledališke kot tudi kino predstave.
V letu 2014 je bila izdelana idejna zasnova preureditve Prireditvenega centra, ki vključuje tako prostore knjižnice, kot tudi gledališča s kino
dvorano. V skladu z usmeritvami projektantov je bila v letu 2015 izvedena geomehanska analiza objekta (temelji, konstrukcija. Na podlagi vseh
zahtevanih oz. potrebnih analiz obstoječega stanja (lokacije) bo možno sprejeti dokončno odločitev o prenovi prostorov Prireditvenega centra
Jesenice za potrebe Občinske knjižnice Jesenice in Gledališča Toneta Čufarja.

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve, Občinska
knjižnica Jesenice,
Gledališče Toneta
Čufarja

2018-2020

7.400.000,00 €
7.200.000,00 €

Kulturni dom Hrušica

Namen projekta je adaptacija večnamenske dvorane v objektu Hrušica 55.

Oddelek za okolje in
prostor

2020 - 2025

200.000,00 €

Ukrep: Ustrezni prostorski pogoji za delovanje osrednjih kulturnih institucij

Priloga 1
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Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

1.200.000,00 €

3. Nadgradnja kulturnih programov ter mrežno povezovanje
Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve, Oddelek za
gospodarstvo, Gledališče
Toneta Čufarja,
Mladinski Center,
Občinska knjižnica,
Gornjesavski muzej,
Zavod za šport Jesenice

2016-2020

750.000,00 €
750.000,00 €

Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve, partnerji
osnovne in srednje šole,
javni zavodi za kulturo

2016-2020

450.000,00 €
450.000,00 €

Ukrep: Dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe
Nadgradnja programov glede Namen programa je spodbuditi nosilce kulturnega življenja (javne zavode, kulturna društva ter ostale organizacije), da izvajajo programe v
na nove trende
javnem interesu ter da nadgradijo svoje programe v bolj atraktivne in zanimive za širše ciljne skupine (npr. predstava Plavž, nadgrajeni Čufarjevi
dnevi, Kulturna mavrica, Jožefov sejem...). Prav tako pa je namen projekta spodbujanje vključevanja obstoječih javnih zavodov in društev v
mestno jedro z organizacijo prireditev, dogodkov, programov na Stari Savi.

Ukrep: Dvig zanimanja za kulturo
Povezovanje javnih zavodov, Program predvideva sodelovanje javnih zavodov na področju kulture in šolstva za pripravo takih aktivnosti, ki bi dvignila zanimanja otrok za
društev
kulturo (npr. kulturne stojnice na Jožefovem sejmu in drugih prireditvah, kulturni bazar, tehniški dnevi, predstave za šole). V okviru ukrepa javni
zavodi skrbijo za izvedbo različnih projektov oz. programov, ki spodbujajo kulturno-umetnostno vzgojo (bralna kultura - šole in knjižnica;
glasbena umetnost - glasbena šola, vrtec, osnovne šole; uprizoritvene umetnosti - gledališče, društva, šole; likovna umetnost - vrtec, šole,
društva; kulturna dediščina in tehniška kultura - muzej, šole). Večina akterjev se udeležuje tudi Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu, kar
pomembno prispeva k učenju, povezovanju in predstavljanju dobrih praks z namenom spodbujanja kulturno-umetnostne vzgoje.
Ukrep je povezan tudi z ukrepom iz Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018 (sprejet na 35. seji Občinskega sveta dne
27.03.2014), ki spodbuja aktivno vključevanje mladih v dogajanja po krajevnih skupnostih.
Sicer pa se javni zavodi zaenkrat povezujejo na relaciji mladih, vključenih v različna društva, in sicer za izvedbo različni prireditev (npr. Feesteval).

Priloga 1
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Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročja: Mladinsko delo
Glavne tri prioritete za področje Mladinsko delo
1.
Spodbujanje mladinskega dela in mladinskega organiziranja ter participacije mladih
2.
Otroško letovišče Pinea Novigrad
3.
Prostori mladinskega centra Jesenice

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

2.100.000,00 €

1. Zagotavljanje pogojev za mladinsko delo
Prostori Mladinskega centra Trenutno je Mladinski center že 11 leto lociran na Ulici Viktorja Kejžarja 22,čeprav naj bi bila loacija le začasna, ker je po podatkih mladih lokacija Oddelek za družene
Jesenice
neustrezna, je potrebno preučiti možnosti nadomestne lokacije.
dejavnosti in splošne
zadeve, Mladinski center
Jesenice

2017-2020

1.350.000,00 €
900.000,00 €

Otroško letovišče Pinea
Novigrad

Oddelek za družene
dejavnosti in splošne
zadeve

2016-2020

450.000,00 €

Oddelek za družene
dejavnosti in splošne
zadeve, Mladinski center
Jesenice in mladinska
društva

2016-2020

750.000,00 €
750.000,00 €

Ukrep: Ureditev lokacijskih in prostorskih pogojev

Namen projekta je izvedba vseh aktivnosti za obnovo obstoječih počitniških enot za potrebe letovanja otrok. Obstoječe hišice so primerno
vzdrževane vendar v celoti dotrajane. V preteklih letih so bila že izvedena posamezna gradbeno-obrtniška dela na vseh objektih (zamenjava
stavbnega pohištva v jedilnici, sanacija zidov pralnice, sanacija sanitarij), vendar so potrebna nadaljnja vlaganja v otroško letovišče.

Ukrep: Spodbujanje mladinskega dela
Spodbujanje mladinskega
dela in mladinskega
organiziranja ter participacije
mladih

Priloga 1

Ocenjena vrednost

V okviru tega področja si prizadevamo vzpostaviti boljše pogoje za mladinsko delo in mladinsko organiziranje, predvsem v smislu podpiranja
delovanja in razvoja organizacij mladinskega sektorja. Organizacije mladinskega sektorja s svojim delovanjem in aktivnostmi pomembno
prispevajo h kvaliteti življenja v okolju v katerem delujejo, saj prinašajo nove ideje, krepijo medkulturno in medgeneracijsko solidarnost, dajejo
pobude za spremembe in bogatijo ponudbo prostočasnih aktivnosti.
Eden izmed pomembnejših ciljev organizacij v mladinskem sektorju je tudi spodbujanje participacije. Družbeno angažiranost in participacijo
mladih lahko povečujemo z večjim sodelovanjem v organizacijah v mladinskem sektorju oziroma s sodelovanjem v mladinskem delu.

Kakovost življenja - mladinsko delo
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Prednostno področje Infrastruktura za razvoj
Podpodročja: Komunalna infrastruktura, Stanovanjska politika, Energetika
Glavne tri prioritete za področje Infraastruktura za razvoj
1.
Komunalna infrastruktura
2.

Stanovanjska politika

3.

Energetika

Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

27.418.000,00 €

1. Komunalna infrastruktura
Občinski podrobni prostorski Cilj projekta je sprejem ali novelacija občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območja, ki jih določa občinski prostorski načrt Občine Jesenice Oddelek za okolje in
načrt
in so komunalno neopremljena. Z občinsim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje tudi gradnja komunalne opreme. Občinski podrobni
prostor
prostorski načrt je podlaga za izvedbo načrtovane komunalne opreme.

2016-2025

220.000,00 €
180.000,00 €

Program opremljanja

Oddelek za okolje in
prostor

2016-2025

40.000,00 €

Cilj projekta je zagodotovitev določil uredbe in izdane inšpekcijske odločbe. Aglomeraciji sta v območju kjer bi kanalizacija morala biti že zgrajena Komunalna direkcija
in zagotovljena ustrezna priključenost objektov. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja ter sočasna obnova obstoječe infrastrukture
(vodovod, javna razsvetljava, cesta,…). Sledi se smernicam racionalizacije posegov v prostor.
Predvidena je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja po Cesti v Rovte oziroma na območja Trebeža (1. faze projekta -od Ceste talcev
20 do Ceste v Rovte 23 - mostu v letih 2015-2016 in nadaljevanje 2017-2018), na območju naselja Pejce, v delu KS Sava, v naselju Murova ter
Šmidovi in Prosvetni ulici.

2015-2020

8.100.000,00 €
5.200.000,00 €

Osnovni namen predvidene izgradnje javne kanalizacije Blejska Dobrava – Lipce – Čistilna naprava Jesenice je ločen odvod fekalnih in meteornih Komunalna direkcija
vod naselij Blejska Dobrava in Lipce v čiščenje na komunalno čistilno napravo Jesenice. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju
Bl. Dobrava in Lipce ter izgradnja povezovalnega kanala, ki bo povezal kanalizacijsko omrežje v naselju Lipce s Centralno čistilno napravo (CČN)
Jesenice.

2018-2021

1.500.000,00 €

Ukrep: Izdelava podrobnih prostorskih aktov in programov opremljanja za komunalno neopremljena območja

Cilj projekta je pridobitev pravne podlage za obračun komunalnega prispevka (komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela dejanskih
stroškov na območju opremljanja zemljišč s komunalno opremo, ki ga zavezanec plača občini).

Ukrep: Dokončanje in obnova komunalne infrastrukture
Izgradnja komunalne
infrstrukture:
- Cesta v Rovte Trebež
- v naselju Pejce
- v delu krajevne skupnosti
Sava
- v naselju Murova
- Šmidova ulica
- Prosvetna ulica
Izgradnja kanalizacije Blejska
Dobrava-Lipce - čistilna
naprava

Investicijsko vzdrževanje CČN Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na Centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice, iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture, po
potrjenem programu izvajalca javne službe Jeko-In, d.o.o., Jesenice.

Komunalna direkcija

2016-2020

400.000,00 €

Ureditev odvodnjavanja
zalednih voda

Komunalna direkcija

2020-2025

1.000.000,00 €

Izvedba po nacionalnem operativnem programu. Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami za aglomeracije do Komunalna direkcija
2000 PE (poslovnih enot). Sočasno bo potrebna tudi obnova ostale infrastrukture.

2016-2021

980.000,00 €
980.000,00 €

Izgradnja in obnova meteorne kanalizacije na območju občine, predhodno se ažurira kataster vodov.

Ukrep: Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami
Izgradnja kanalizacijskega
sistema s čistilnimi
napravami
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Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

Obnavljanje obstoječih
vodovodov

Cilj projekta je obnova obstoječih vodovodnih sistemov in obnova neustreznih, sočasno z izgradnjo kanalizacijskih sistemov. Problem
predstavljajo hidravlično neusklajeni sistemi, stanje in starost cevovodov na katerih prihaja do velikega števila okvar in s tem povezanimi
prekinitvami dobave sanitarne vode.

Komunalna direkcija

2016-2025

9.300.000,00 €
2.000.000,00 €

Izgradnja vodovoda BetelPlanina pod Golico -Plavški
Rovt

Cilj projekta je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih Planina pod Golico-Plavški Rovt z namenom zagotoviti zadostne količine in ustrezno
kakovost pitne vode prebivalcem obravnavanega območja. Z izgradnjo tega vodovodnega sistema bomo zagotovili dovolj vodnih kapacitet in
ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico, Plavškega Rovta, Prihodov in Žerjavca.

Komunalna direkcija

2016-2020

2.000.000,00 €

Zamenjava azbestnih cevi v
vodovodnem omrežju

Cilj projekta je zamenjava azbestnocementnih cevi v občini. Življenjska doba azbestnocementnih cevi je 45 let, kar pomeni, da so prve položene
cevi že dotrajene in jih bo potrebno zamenjati v najkrajšem času. Iz zdravstvenih in tehničnih razlogov je nujno potrebna obnova vodovoda v
skupni dolžini približno 13 km. Vsekakor naj bi bila odločitev o zamenjavi azbestnocementih cevi odvisna predvsem od izmerjenih koncentracij
azbestnih vlaken v vodi.

Komunalna direkcija

2016-2025

3.800.000,00 €

Zagotavljanje kapacitete
vode

Namen projekta je zagotavljanje zadostnih količin pitne vode iz obstoječih in novih vodohramov za kratkotrajne izpade vode zaradi okvar na
omrežju in zmanjšanju izdatnosti na zajetjih.

Komunalna direkcija

2017-2022

1.000.000,00 €

Zagotavljanje rezervnih
vodnih virov

Namen projekta je, zaradi povečanja varnosti oskrbe s pitno vodo, zagotavljalnje novih rezervnih vodnih virov, v kolikor bi prišlo do nenadnega Komunalna direkcija
izpada ali onesnaženja vodnega vira. Rezervni vodni viri imajo lahko manjšo zmogljivost, saj morajo le začasno zagotavljati oskrbo s pitno vodo pod izrednimi pogoji dobave.

2018-2025

500.000,00 €

Komunalna direkcija,
koncesionar

2015-2016

1.840.000,00 €
205.000,00 €

Deponija Mala Mežakla

Investicijsko vzdrževanje odlagališča iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture, po potrjenem programu izvajalca javne službe Jeko-in Komunalna direkcija
d.o.o. ter širitev in zagotovitev dodatnih kapacitet za odlaganje na območju obstoječega odlagališča.

2016-2021

635.000,00 €

Cesta odlagališče Mala
Mežakla

Cilj projekta je ureditev ceste do odlagališča Mala Mežakla, ki je v makadamski izvedbi in je po delitveni bilanci del odlagališča.

Komunalna direkcija

2016-2020

1.000.000,00 €

Sortirnica komunalnih
odpadkov

V okviru projekta je predvidena izgradnja objektov za ločeno obdelavo ostalih odpadkov (embalaža, …).

Komunalna direkcija,
potencialni investitor

2020-2023

0,00 €

Komunalna direkcija

2016-2018

245.000,00 €
245.000,00 €

Ukrep: Vodooskrba

Ukrep: Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem in mehansko obdelavo
Komunalna oprema-biološka Namen projekta je zagotovitev pogojev (ureditev komunalne infrastrukture na območju) za gradnjo objekta za biološko obdelavo mešanih
obdelava
komunalnih odpadkov, s čimer bomo zadostili veljavni področni zakonodaji t.j. zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Na
komunalno opremljenem zemljišču bo koncesionarju podeljena stavbna pravica za izgradnjo objktov za biološko obdelavo.

Ukrep: Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov
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Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju področja zbiranja in odvoza odpadkov, skladno s potrjenim programom izvajalca javne
gospodarske službe ter povečanju količin ločeno zbranih odpadkov.
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Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

Celostna prometna strategija Cilj projekta je izdelava Celostne prometne strategije za Občino Jesenice, ki bo podlaga za razvoj urbane mobilnosti v Občini Jesenice (izboljšanje Oddelek za okolje in
kakovosti zraka v mestu, boljša povezanost med urbanim območjem z njegovim zaledjem, izboljšanje kakovosti življenja in povečanje prometne prostor
varnosti). Izdelana in potrjena celostna prometna strategija z akcijskim načrtom je obvezna podlaga, za črpanje sredstev nadaljnjih razpisov za
izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

2016-2017

3.366.000,00 €
50.000,00 €

Umestitev kolesarske steze
skozi mesto Jesenice in
primestna naselja

Oddelek za okolje in
prostor, Direkcija
Republike Slovenije za
infrastrukturo

2016 - 2017

55.000,00 €

Postavitev polnilnih postaj za Postavitev polnilnih postaj za električne avtomobile: ogled in izdelava elaborata za postavitev polnilnih postaj, nabava polnilnih postaj (4 kom),
električne avtomobile
postavitev polnilnih postaj.

Oddelek za okolje in
prostor, Komunalna
direkcija

2016 - 2017

130.000,00 €

Modernizacija cest

Predvidena je novogradnja in vzdrževanje občinskega cestnega omrežja. Dela se izvajajo v skladu s sprejetim planom graditve in vzdrževanja
občinskih cest v obdobju od 2015 – 2018: 1. novogradnje, 2. pogram krajevnih skupnosti, 3. odprava posledic poškod po zimi. V okviru projekta
se namenja del sredstev tudi za izdelavo projektne dokumentacije. Plan graditve in vzdrževanja občisnkih cest se sprejema vsake 4 leta.

Komunalna direkcija

2016-2020

1.186.000,00 €

Most čez Savo na Hrušici

Predvidena je rekonstrukcija mostu čez Savo na Hrušici. Z rekonstrukcijo se omogoči prevoznost mostu tudi za tovorna vozila. Pred
rekonstrukcijo mostu je potrebna predhodna prestavitev vodovoda ter ureditev tlačnega voda in črpališča odpadnih voda za most Hrušica.

Komunalna direkcija

2016-2018

440.000,00 €

Semaforska krmilna naprava Namen projekta je dograditev semaforiziranih križišč v naseljih v občini Jesenice in zagotovitev koordiniranega delovanja naprav in nadgradnja Komunalna direkcija
obstoječih naprav in opreme. Sem sodi zamenjava zastarele in dotrajane prometne signalizacije ter tiste, ki ni v skladu z veljavnim Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

2016-2020

80.000,00 €

Cestna razsvetljava

Predvidena je dogradnja in investicijsko vzdrževanje cestne javne razsvetljave ter izdelava Načrta javne razsvetljave skladno z zakonodajo.

Komunalna direkcija

2016-2020

85.000,00 €

Subvencioniranje javnega
mestnega prometa
Ureditev parkirišč in
postajališč v občini Jesenice

Namen projekta je subvencioniranje javnega mestnega prometa s ciljem povečanja uporabnikov javnega mestnega prometa.

Komunalna direkcija

2016-2020

840.000,00 €

Namen projekta je ureditev obračališča na cesti Toneta Tomšiča (Straža) s postavitvijo avtobusne nadstrešnice in vseh ostalih končnih postaj
mestnega potniškega prometa, ureditev obstoječega parkirišča pri železniški postaji na Slovenskem Javorniku in ureditev avtobusnih postajališč
mestnega potniškega prometa z nadstrešnicami in v skladu s predpisi.

Komunalna direkcija

2016-2025

500.000,00 €

Gradnja parkirnih hiš in
parkirišč

Na Jesenicah se srečujem s pomanjkanjem parkirišč v mestu in primestnih naseljih. Projekt bo potekal v več fazah: priprava študije, opredelitev Potencialni investitor,
prioritet, razmejiti javno/zasebno (interesna območja Občine Jesenice od posameznih večstanovanjskih objektov), zagotovitev zemljišč, izvedba, Oddelek za okolje in
prenos v last, upravljanje, urejanje Občini Jesenice. Oddelek za okolje in prostor sodeluje kot koordinator.
prostor

Ukrep: Trajnostna mobilnost – razvoj urbane mobilnosti
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Umestitev kolesarske steze skozi mesto Jesenice in primestna naselja: ogled in analiza območja, delavnice s strokovnjaki s področja prometa in
prostorskega načrtovanja ter predstavniki nosilcev urejanja prostora, izdelava elaborata in idejne zasnove, seznanitev javnosti z rezultati.
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Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

Sofinanciranje ureditve
regionalne ceste R3

Namen projekta je sofinaciranje ureditve ceste skozi naselje Kočna.

Komunalna direkcija,
Direkcija Republike
Slovenije za
infrastrukturo

2020-2025

1.700.000,00 €
400.000,00 €

Sofinanciranje ureditve
regionalne ceste R2

Namen projekta je izgradnja treh križišč: AC Hrušica zahod, Hrušica, Koroška Bela, s ciljem izboljšati pretočnost prometa. Predvidena je
rekonstrukcija regionalne ceste R2 skozi naselje Jesenice, odseka od potoka Jesenice do križišča na Golico. Namen projekta je tudi izgradnja
pločnkov izven naselij (Potoki, Hrušica,..).

Komunalna direkcija,
Direkcija Republike
Slovenije za
infrastrukturo

2017-2020

1.300.000,00 €

Namen projekta Jeseniška razgledna pot je slediti konceptu prostorskega razvoja mesta Jesenice določenega v veljavnem občinskem Oddelek za okolje in
prostorskem načrtu oziroma izpolnitev zaveze iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določa, da bo Občina Jesenice poleg izvedbe prostor
sistema zelene mreže začela s pripravo oziroma urejanjem jeseniške razgledne poti. Z izvedbo navedenega projekta se bo izboljšala urejenost
urbanega okolja, za vse prebivalce Jesenic pa bo omogočena dodatna možnost za rekreacijo in s tem spodbuda k bolj zdravemu načinu življenja.
Hkrati bo pot omogočila boljšo povezanost okoliških naselij s samim mestom.

2016-2019

1.667.000,00 €
767.000,00 €

Ureditev pokopališč v občini Projekt obsega investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukturena pokopališču Blejska Dobava in Planina pod Golico, v skladu s Komunalna direkcija
predvidenim programom izvajalca javne gospodarske službe. Predvidena je razširitev pokopališča na Blejski dobravi in ureditev prostorov
pogrebne in pokopališke službe ter izgradnja novega pokopališkega zidu in širitev pokopališča Planina pod Golico.

2016-2020

300.000,00 €

Ureditev vrtičkarstva

Namen projekta je zagotovitev urejenih površin namenjenih za vrtove (komunalna oprema…)

Oddelek za okolje in
prostor, Komunalna
direkcija

2020-2025

200.000,00 €

Ureditev otroških igrišč
občine Jesenice

Otroška igrišča se gradijo in vzdržujejo v skladu s strokovnimi podlagami, sprejetimi na Občinskem svetu v letu 2011.

Komunalna direkcija

2017-2019

100.000,00 €

Centralno otroško igrišče

Cilj je v občini Jesenice vzpostaviti centralno in delno pokrito otroško igrišče, ki bo otrokom omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa. Gre Oddelek za okolje in
za večfazni projekt. Predvidena lokacija za izgradnjo igrišča je na Stari Savi, to je širitev že obstoječega igrišča. Predhodno je potrebna izdelava prostor, Komunalna
idejnega projekta in projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja.
direkcija

2020-2025

300.000,00 €

Ukrep: Razvoj glavnih prometnic

Ukrep: Zelene in rekreacijske površine
Jeseniška razgledna pot
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Prioriteta/ Aktivnost / projekt
Ukrep

Opis

Nosilec

Leto izvedbe

2. Stanovanjska politika

8.000.000,00 €
Oddelek za okolje in
prostor

2016-2025

4.000.000,00 €
3.000.000,00 €

V okviru usmeritev državne stanovanjske politike, se poskuša zagotoviti zadostno količino komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti Oddelek za okolje in
javnih najemnih stanovanj (opredelitev območij v okviru prostorskih aktov, komunalna opremljenost …).
prostor

2016-2025

1.000.000,00 €

2021-2025

4.000.000,00 €
4.000.000,00 €

Ukrep: Neprofitna stanovanja
Zagotavljanje in vzdrževanje Cilj projekta je gospodarno ravnanja s stanovanj, ki so v lasti Občine Jesenice , ter s tem izboljšanje kakovost življenja in privlačnost Jesenic kot
neprofitnih stanovanj
kraj bivanja tudi za mlade.
Zagotavljanje komunalno
opremljenih zemljišč za
gradnjo, zlasti javnih
najemnih stanovanj

Ukrep: Urejene stanovanjske soseske
Prenova stanovanjskih
sosesk

Cilj projekta izboljšanje kakovosti bivanja v stanovanjskih soseskah - Center II (izvedena Urbanistična delavnica za območje Centra II) in območje Oddelek za okolje in
Delavske.
prostor

3. Energetika

1.776.000,00 €
Oddelek za okolje in
prostor

2016-2017

100.000,00 €
100.000,00 €

Ukrep: Dvig energetske samozadostnosti mesta
Energetska sanacija in
obnovljivi viri energije

Ta projekt obsega: dodeljevanje sredstev za energetsko sanacijo objektov, s ciljem spodbujanja obnovljivih virov energije in uporabo rezervnih
energentov.

Gradnja in vzdrževanje
plinovodnih sistemov

Projekt obsega investicijsko vzdrževanje plinovoda in gradnja nove infrastrukture po programu izvajalca javne gospodarske službe.

Komunalna direkcija ,
Jeko-in

2016-2020

1.676.000,00 €
276.000,00 €

Gradnja in vzdrževanje
vročevodnih sistemov

Projekt obsega investicijska vzdrževanja vročevoda in toplotnih postaj po programu izvajalca javne gospodarske službe ter gradnja nove Komunalna direkcija,
infrastrukture.
Enos-ote

2016-2020

1.400.000,00 €

Ukrep: Optimizacija energetskega omrežja
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Zbirba tabela vseh prednostnih področij z ocenjeno vrednostjo
Prednostno področje/prioriteta/ ukrep

Ocenjena vrednost
10.110.200,00 €

Napredno gospodarstvo
1. Priprava ustreznih prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin
Ukrep: Ponudba konkurenčnih lokacij za industrijsko poslovno dejavnost
Ukrep: Spodbujanje podjetništva in inovativnosti v turizmu
Ukrep: Vzpostavitev razvojnega jedra

3.090.000,00 €
2.040.000,00 €
950.000,00 €
100.000,00 €

2. Komunalna opremljenost zemljišč

4.585.200,00 €

Ukrep: izboljšati komunalno infrastrukturo poslovnih lokacij

4.585.200,00 €

3. Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva

2.435.000,00 €

Ukrep: Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva
Ukrep: Podporno okolje gospodarstvu
Ukrep: Podjetništvo na podeželju
Ukrep: Ohranjanje in razvoj podeželja

370.000,00 €
1.250.000,00 €
70.000,00 €
745.000,00 €
5.500.000,00 €

Znanje za razvoj
1. Kakovostno izobraževanje

5.500.000,00 €

Ukrep: Zagotavljanje prostorskih pogojev
Ukrep: Mrežno povezovanje
Ukrep: Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje

5.200.000,00 €
- €
300.000,00 €
23.175.000,00 €

Kakovost življenja
Zdravstvo
1. Podpora različnim programom na področju zdravstva

175.000,00 €
175.000,00 €

Ukrep: Izvajanje preventivnih programov
Ukrep: Energetska sanacija javnih objektov s področja zdravstva

175.000,00 €
- €

Sociala
1. Podpora programom s področja socialnega varstva

1.400.000,00 €
1.400.000,00 €

Ukrep: Priprava in izvedba programov za različne skupine prebivalcev
Ukrep: Zagotovitev ustreznih pogojev za ranljive skupine prebivalstva

1.000.000,00 €
400.000,00 €

Šport
1. Zagotovitev pogojev za šport in rekreacijo

7.500.000,00 €
5.500.000,00 €

Ukrep: Prenova, posodabljanje obstoječe javne športne infrastrukture

5.500.000,00 €

2. Upravljanje in trženje športa

2.000.000,00 €

Ukrep: Nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih programov športa in njihovo trženje

Kultura
1.Stara Sava dostopno, urejeno, privlačno mestno jedro

2.000.000,00 €

12.000.000,00 €
3.400.000,00 €

Ukrep: Ureditev javnih površin, trgov, obnova objektov

3.400.000,00 €

2. Zagotavljanje prostorskih pogojev

7.400.000,00 €

Ukrep: Ustrezni prostorski pogoji za delovanje osrednjih kulturnih institucij

3. Nadgradnja kulturnih programov ter mrežno povezovanje

7.400.000,00 €

1.200.000,00 €

Ukrep: Dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe
Ukrep: Dvig zanimanja za kulturo

750.000,00 €
450.000,00 €

Mladinsko delo
1. Zagotavljanje pogojev za mladinsko delo

2.100.000,00 €
2.100.000,00 €

Ukrep: Ureditev lokacijskih in prostorskih pogojev
Ukrep: Spodbujanje mladinskega dela

Infrastruktura za razvoj

1.350.000,00 €
750.000,00 €
37.194.000,00 €

1. Komunalna infrastruktura

27.418.000,00 €

Ukrep: Izdelava podrobnih prostorskih aktov in programov opremljanja za komunalno neopremljena območja
Ukrep: Dokončanje in obnova komunalne infrastrukture
Ukrep: Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami
Ukrep: Vodooskrba
Ukrep: Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem in mehansko obdelavo
Ukrep: Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza odpadkov
Ukrep: Trajnostna mobilnost – razvoj urbane mobilnos
Ukrep: Razvoj glavnih prometnic
Ukrep: Zelene in rekreacijske površine

8.100.000,00 €
980.000,00 €
9.300.000,00 €
1.840.000,00 €
245.000,00 €
3.366.000,00 €
1.700.000,00 €
1.667.000,00 €

2. Stanovanjska politika

8.000.000,00 €

Ukrep: Neprofitna stanovanja
Ukrep: Urejene stanovanjske soseske

4.000.000,00 €
4.000.000,00 €

3. Energetika

1.776.000,00 €

Ukrep: Dvig energetske samozadostnosti mesta
Ukrep: Optimizacija energetskega omrežja

100.000,00 €
1.676.000,00 €

Skupaj ocenjena vrednost
Priloga 1

220.000,00 €

75.979.200,00 €
Zbirna tabela
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Uvod
Občina Jesenice se razprostira na skrajnem severozahodnem delu Slovenije, v Zgornjesavski
dolini. Na severu, kjer meji na Avstrijo, jo obdajajo Karavanke, na jugu pa kraška planota
Mežakla. Obsega večji del doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in
visokimi grebeni Julijskih Alp. Na začetku ozke doline, kjer se Mežakla s podgorjem najbolj
približa Karavankam, so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, obmejno
gostoljubno mesto in občinsko središče. Po dolini skozi občino teče reka Sava Dolinka, v
katero se izlivajo manjši vodotoki: Dobršnik, Jesenica, Ukova, Javornik.
Nadmorska višina mesta Jesenice je 576 m. Občina Jesenice obsega 75,84 km², v njej pa je
na dan 31.12.2014 živelo 21.097 prebivalcev. V gospodarstvu občine je v ospredju
predelovalna industrija.
Osrednji del mesta Jesenice predstavljajo gosto strnjena stanovanjska območja s
stolpnicami, stanovanjskimi bloki in večstanovanjskimi stavbami ob glavni cesti in železniški
progi. Jeseniška občina je pomembno prometno središče, saj leži na koridorju AC Hrušica–
Ljubljana–Obrežje in ima mednarodno železniško povezavo.
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1.1 Osnovni podatki občine Jesenice
Tabela 1.: Osnovni podatki o občini Jesenice
Vir

2010

2011

2012

podatkov

2013

Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija

število prebivalcev

21.652

indeks staranja prebivalstva

114,10

203.192 2.049.261
109,90

117,40

delovno aktivno prebivalstvo (na
7.018
69.201 818.975
31.12.)
delež delovno aktivnega
prebivalstva v kmetijstvu glede
0,10
0,72
1,37
na celotno prebivalstvo
stopnja registrirane
brezposelnosti (v decembru v
10,0
9,2
11,8
posameznem letu)
povprečna bruto plača na
1.440,32 1.440,13 1.494,88
zaposlenega v €
povprečna neto plača na
942,65
940,13
966,62
zaposlenega v €
bruto osnova za dohodnino na
7.421,10 8.255,41 8.096,63
prebivalca v €
indeks dnevne migracije delovne
82,0
84,9
100
sile
samozaposlene osebe
446
7.388
88.453
dodana vrednost na prebivalca €
število prenočitev

6.094,59

6.630,10

8.137,21

7.680 1.536.168 8.771.666

število študentov na 1000 preb.
število dokončanih stanovanj na
1000 preb.
Komunalni odpadki, zbrani z
javnim odvozom na prebivalca v
kg

21.566

203.703 2.052.496

21.433

204.170 2.056.262

21.309

203.926 2.059.114

SURS

112,90

109,30

116,80

116,00

111,00

118,00

117,50

112,20

118,90

SURS

6.630

68.787

817.311

6.630

67.136

792.948

6.514

67.499

791.323

SURS

0,12

0,87

1,61

0,13

1,09

1,59

0,15

1,10

1,64

SURS

11,6

9,0

12,1

13,2

9,9

13,0

13,7

10,3

13,5

SURS

1.477,52

1.467,77

1.524,65

1.501,53

1.484,50

1.525,47

1.505,35

1.508,29

1.523,18

SURS

964,88

960,77

987,39

982,94

974,54

991,44

987,81

992,31

997,01

SURS

7.813,84

UMAR

7.542,77 8.438,21

8.288,04

7.599,53 8.383,06

8.255,50

7.211,02 8.023,00

80,5

84,2

100

83,1

83,6

100

83,3

83,9

100

SURS

454

7.903

94.269

421

8.284

93.050

446

8.685

96.953

SURS

6.681,12

6.809,49

8.210,40

6.168,20

6.837,52

8.195,36

6.316,72

6.916,56

8.067,64

AJPES

7.266 1.701.616 9.387.675

SURS

4.182 1.590.123 9.240.439

4.794 1.613.171 9.355.106

41

53

52

40

52

51

36

47

47

32

44

44

SURS

3,00

3,40

3,10

0,70

2,40

2,70

0,50

1,80

2,10

0,70

2,30

1,70

SURS

446

357

389

388

313

352

392

302

327

364

299

320

SURS
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2014

Indeks 2015 oz.zadnji
podatek/2010

2015

Vir
podatkov

Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija Jesenice Gorenjska Slovenija

število prebivalcev

21.097

indeks staranja prebivalstva

121,40

113,90

120,50

125,80

116,10

6.409

68.491

799.958

6.398

0,12

1,08

1,46

12,6

9,4

1.539,41
1.006,05

delovno aktivno prebivalstvo (na
31.12.)
delež delovno aktivnega
prebivalstva v kmetijstvu glede
na celotno prebivalstvo
stopnja registrirane
brezposelnosti (v decembru v
posameznem letu)
povprečna bruto plača na
zaposlenega v €
povprečna neto plača na
zaposlenega v €
bruto osnova za dohodnino na
prebivalca v €
indeks dnevne migracije delovne
sile
samozaposlene osebe
dodana vrednost na prebivalca €
število prenočitev

NP

203.894 2.061.623

96,73

100,36

100,67

SURS

122,70

110,25

105,64

104,51

SURS

69.139

803.644

91,17

99,91

98,13

SURS

0,08

0,80

1,06

83,68

110,53

77,40

SURS

13,0

10,6

8,7

12,3

106,00

94,57

104,24

SURS

1.526,09

1.540,25

1.555,44

1.570,38

1.594,93

107,99

109,04

106,69

SURS

1.000,93

1.005,41

1.015,58

1.023,50

1.035,58

107,74

108,87

107,13

SURS

NP

NP

81,2

83,9

100

440

8.973

95.548

7.809,93

7.432,39

8.558,33

8.571 1.650.271 9.343.574

število študentov na 1000 preb.
število dokončanih stanovanj na
1000 preb.
Komunalni odpadki, zbrani z
javnim odvozom na prebivalca v
kg
NP (ni podatka)
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20.945

203.929 2.063.077

NP

NP

NP

NP

NP

NP

99,02

98,82

100,00

SURS

89.114

96,64

117,81

100,75

SURS

128,15

112,10

105,18

AJPES

122,11

121,63

114,19

SURS

431
NP

8.704
NP

NP

9.378 1.868.372 10.016.494

97,17

97,18

96,51

UMAR

29

41

39

NP

NP

NP

70,73

77,36

75,00

SURS

0,50

1,40

1,50

NP

NP

NP

16,67

41,18

48,39

SURS

NP

NP

NP

81,60

88,80

83,03

SURS

364

317

323
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1.2 Jesenice v prostoru
Občina Jesenice se razprostira na severozahodnem delu Slovenije in Gorenjske, v
Zgornjesavski dolini. Na severu meji na avstrijsko Koroško, na jugu na občini Gorje in Bled, na
vzhodu na občino Žirovnica, na zahodu pa na občino Kranjska Gora.
V občini živi 1,02 % vseh prebivalcev v Sloveniji, kar na regionalnem nivoju predstavlja 10,82
% prebivalcev. Glede na število prebivalcev na Gorenjskem se uvršča na tretje mesto, takoj za
mestno občino Kranj in občino Škofja Loka.
Tabela 2.: Število prebivalcev na določenem območju dne 31. 12. 2008 in 31.12.2014
Število prebivalcev

31. 12. 2008

31.12.2014

2.032.362

2.061.623

201.779

203.894

Mestna občina Kranj

54.188

55.764

Občina Škofja Loka

22.667

22.920

Občina Jesenice

21.828

21.097

Občina Radovljica

18.698

18.875

Slovenija
Gorenjska

Vir: SURS

Jesenice znotraj regije predstavljajo subregionalno središče Zgornje Gorenjske, čeprav se
zaradi prometnih in gravitacijskih vplivov krepi tudi vloga občine Radovljica.
Občina Jesenice meri 75,84 km² in jo sestavlja 13 naselij. V občini je 33 statističnih prostorskih
okolišev, 81 ulic in 3008 hišnih številk. Povprečno število prebivalcev na hišno številko znaša
7,1 prebivalca, gostota naseljenosti v občini znaša 280,4. Naslednja tabela prikazuje velikost
naselij, število prebivalcev in gostoto prebivalstva po naseljih.
Vir: SURS
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Tabela 3.: Naselja, število prebivalcev, indeks staranja, deleži prebivalcev v treh starostnih
skupinah na 31.7.2015
2015 (31.7.2015)

Obdobje
Območje /
Kazalnik
občina Jesenice
Blejska Dobrava
Hrušica
Javorniški Rovt
Jesenice
Kočna
Lipce
Planina pod
Golico
Plavški Rovt
Podkočna
Potoki
Prihodi
Koroška Bela
Slovenski
Javornik

Gostota
Število naseljeno Povprečn
prebivalc
sti
a starost
ev
(leta)

Indeks
staranja

Delež
Delež
Delež
prebivalc prebivalc prebivalc
ev, starih ev, starih ev, starih
0-14 let 15-64 let 65 let ali
(%)
(%)
več (%)
14,5
67,7
17,9
14,1
65,3
20,6
14,6
71,4
14,1
17,3
63,1
19,6
14,5
68,2
17,3
16,6
66,0
17,4
9,1
69,7
21,2

21.042
931
1.641
260
13.031
241
241

280,4
252,8
175,1
45,5
1547,5
168,9
355,4

43,1
43,6
42,1
42,2
42,9
41,6
46,2

123,3
146,6
96,7
113,3
119,0
105,0
231,8

285

25,6

44,4

157,9

13,3

65,6

21,1

77
54
111
95
2.127

19
21,2
27,3
17,3
129

48,7
42,4
43,3
47,7
43,3

600,0
90,9
81,3
191,7
135,7

3,9
20,4
14,4
12,6
14,5

72,7
61,1
73,9
63,2
65,9

23,4
18,5
11,7
24,2
19,7

1.948

771,2

43,4

136,3

14,8

64,9

20,2

Vir: SURS

Območje Občine Jesenice je razdeljeno na 10 katastrskih občin, in sicer: Blejska Dobrava (10,6
%), Hrušica (12,7 %), Javorniški Rovt (9,9 %), Jesenice (4,9 %), Koroška Bela (21,6 %), Planina
(14,9 %), Plavški Rovt (5,4 %), Podmežakla (5,4 %), Potoki (5,1 %) in Prihodi (9,6 %).

1.3 Demografija
1.3.1 Rast prebivalstva
Občina Jesenice je imela dne 31.12.2014 21.097 prebivalcev, in sicer 49,9 % moških in 50,1 %
žensk. Leta 1999 je bilo v občini 22.134 prebivalcev. Prebivalstvo v občini z leti počasi upada,
kar je razvidno iz podatkov iz spodnje tabele in grafa. V nasprotju s Slovenijo in Gorenjsko, kjer
je trend pozitiven in narašča skozi celotno obdobje. Rast prebivalstva je odvisna od naravnega
prirasta, ki je seštevek živorojenih in umrlih, in v veliki meri tudi od selitvenega prirasta, ki je
posledica odseljevanja in priseljevanja.
Vir: SURS
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Tabela 4.: Število prebivalcev po posameznih letih na izbranih območjih
Območje / leto
občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

1999
22.134
196.477
1.987.755

2002
21.924
197.648
1.995.033

2003
21.952
197.834
1.996.433

2004
21.945
198.342
1.997.590

2005
21.946
199.085
2.003.358

2006
21.891
199.902
2.010.377

Območje / leto
občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

2007
21.882
201.254
2.025.866

2008
21.828
201.779
2.032.362

2009
21.780
202.470
2.042.335

2010
21.652
203.192
2.049.261

2011
21.566
203.703
2.052.496

2012
21.433
204.170
2.056.262

Območje / leto
občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

2013
21.309
203.926
2.059.114

2014
21.097
203.894
2.061.623

2015
21.042
203.850
2.062.874

Vir: SURS
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Graf 1: Indeks gibanja prebivalstva posameznega leta v primerjavi z letom 1999 na določenem območju
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Vir: SURS
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1.3.2 Živorojeni, umrli in naravni prirast
V letu 2014 je bilo v občini Jesenice 207 živorojenih otrok, umrlih prebivalcev pa 205. Razlika
pokaže naravni prirast, ki je v tem letu pozitiven in znaša 2. Zaradi lažje primerjave bomo
primerjali kazalce na 1000 prebivalcev.
Od leta 1999 do leta 2014 v občini Jesenice število živorojenih na 1000 prebivalcev narašča
počasneje od slovenskega povprečja, prav tako od gorenjskega, ki je najvišji med proučevanimi
območji.
Število umrlih na 1000 prebivalcev v Sloveniji rahlo upada, medtem ko na Jesenicah niha med
9.5 in 9.1 oseb na 1000 prebivalcev. Razlog je najverjetneje vedno večji delež starega
prebivalstva, ki narašča hitreje kot delež mladega prebivalstva, kar nam pokaže indeks staranja
ter manjšanje števila prebivalstva.
Naravni prirast v Občini Jesenice je močno pod povprečjem obeh primerjalnih območij, saj ima
od vseh treh najnižje število živorojenih na 1000 prebivalcev in hkrati visoko število umrlih na
1000 prebivalcev. Indeks naravnega prirasta na 1000 prebivalcev v občini Jesenice je leta 2014
v primerjavi z letom 1999 manjši za 2 indeksni točki.
V naslednji tabeli so prikazani podatki za izbrana leta in izbrana območja za živorojene in umrle
na 1000 prebivalcev.
Vir: SURS
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Tabela 5.: Živorojeni na 1000 prebivalcev za izbrano obdobje in izbrana območja
Območje / leto
občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

1999
8,8
9,9
8,8

2002
9,2
9,8
8,8

2003
9,1
9,2
8,7

2004
10,6
10,2
9,0

2005
8,7
9,8
9,1

2006
9,5
10,7
9,4

2007
10,2
10,7
9,8

Območje / leto
občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

2008
10,0
11,4
10,8

2009
10,2
11,5
10,7

2010
10,6
11,9
10,9

2011
9,6
11,3
10,7

2012
10,1
11,1
10,7

2013
9,8
11,1
10,3

2014
9,8
10,5
10,3

Vir: SURS

Tabela 6.: Umrli na 1000 prebivalcev za izbrano obdobje in izbrana območja
Območje / leto
občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

1999
9,5
8,8
9,6

2002
9,4
8,3
8,6

2003
9,7
8,6
8,1

2004
9,3
8,1
8,8

2005
9,4
8,2
9,6

2006
9,1
7,7
8,1

2007
9,2
8,7
9,4

Območje / leto
občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

2008
9,1
8,3
9,8

2009
9,2
8,4
9,8

2010
9,1
8,4
10,4

2011
9,1
8,1
9,5

2012
9,4
8,3
9,2

2013
9,4
8,6
10,7

2014
9,2
8,5
9,7

Vir: SURS
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Tabela 7.: Naravni prirast na 1000 prebivalcev za izbrano obdobje in izbrana območja
Območje
Občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

1999
-0,8
1,1
-0,7

2002
0,6
1,5
-0,6

2003
1,0
0,6
-1,1

2004
1,8
2,1
-0,3

2005
-0,9
1,6
-0,3

2006
1,3
2,9
0,4

2007
0,9
2,1
0,6

Območje
Občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

2008
0,1
3,0
1,7

2009
0,4
3,1
1,5

2010
0,2
3,5
1,8

2011
0,1
3,2
1,6

2012
0,9
2,9
1,3

2013
-0,9
2,5
0,9

2014
0,1
2,1
1,1

Vir: SURS
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Graf 2: Naravni prirast na 1000 prebivalcev v izbranem obdobju na izbranem območju
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1.3.3 Selitveno gibanje
V letu 2014 je znašal skupni selitveni prirast v občini Jesenice -227, kar pomeni, da se je več
ljudi odselilo kot pa priselilo. Iz drugih občin v Sloveniji se jih je priselilo 753, iz tujine pa 207
prebivalcev. Iz občine se je v druge slovenske občine odselilo 773 prebivalcev, v tujino pa 414
prebivalcev. Skupni selitveni prirast tako znaša -227. V obdobju od 1999 do 2014 selitveni
prirast niha, vendar je po večini negativen. V proučevanem obdobju se je več ljudi odselilo iz
občine Jesenice kot pa priselilo v občino.
Tabela 8.: Priselitve, odselitve, prirast v občini Jesenice v poučevanem obdobju
Podatek / leto

1999

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Priseljeni iz tujine

68

368

252

163

147

160

173

207

Odseljeni v tujino

49

100

221

176

195

248

277

414

Selitveni prirast s tujino

19

268

31

-13

-48

-88

-104

-207

Priseljeni iz drugih občin

161

620

509

655

663

725

745

753

Odseljeni v druge občine

197

760

776

696

743

793

749

773

Selitveni prirast med
občinami

-36

-140

-267

-41

-80

-68

-4

-20

Skupni selitveni prirast

-17

128

-236

-54

-128

-156

-108

-227

Skupni selitveni prirast
na 1000 prebivalcev

-0,8

5,9

-10,8

-2,5

-5,9

-7,3

-5,1

-10,8

Vir: SURS

1.3.4 Skupni prirast
Skupni prirast je seštevek naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v
koledarskem letu. V letu 2014 skupni prirast za občino Jesenice znaša -225, kar pomeni da se
je zaradi negativnega selitvenega prirasta (-227) prebivalstvo zmanjšalo, kljub temu da je bil
naravni prirast pozitiven (2). V obdobju od leta 1999 do 2014 se je skupni prirast narasel iz
–35 na -225. Za lažjo primerjavo se izračuna kazalec na 1000 prebivalcev. Skupni prirast na
1000 prebivalcev v občini Jesenice v proučevanem obdobju narašča v negativni smeri. Za lažjo
primerjavo so v naslednji tabeli prikazani še podatki za Gorenjsko in Slovenijo. Iz podatkov je
razvidno da se kazalec giblje v negativni smeri, medtem ko so podatki za Gorenjsko in Slovenijo
v večini pozitivni.
Vir: SURS
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Tabela 9.: Skupni prirast na 1000 prebivalcev na izbranem območju v proučevanem obdobju
Območje / leto
občina Jesenice
Gorenjska
Slovenija

1999
1,6
2,8
0,5

2008
6,0
8,6
10,9

2009
-10,4
4,5
7,2

2010
-2,3
2,6
1,6

2011
-5,8
3,2
2,6

2012
-6,4
-0,4
1,6

2013
-6,0
-0,4
1,1

2014
-10,7
-0,3
0,9

Vir: SURS

V nadaljevanju so grafično prikazani naravni, selitveni in skupni prirast v občini Jesenice v
proučevanem obdobju ter trend skupnega prirasta na 1000 prebivalcev. Iz prikaza je razviden
negativni trend selitvenega in skupnega prirasta na 1000 prebivalcev , medtem ko se naravni
prirast na 1000 prebivalcev niha v posameznih letih med pozitivno in negativno vrednostjo.
Vir: SURS
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Graf 3.: Naravni, selitveni in skupni prirast v občini Jesenice v proučevanem obdobju
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Vir: SURS
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1.3.5 Prebivalstvo po spolu in starostnih skupinah
Sestava prebivalstva po starostnih skupinah pokaže demografske značilnosti. V letu 2014 je
bilo v občini Jesenice 49,9 % moškega spola prebivalstva, žensk pa 51,1 %. V letu 1999 je je
bilo stanje podobno in sicer 49,3 % moških, žensk pa 50,7 %. Največjo starostno skupino
prebivalci od 55 do 59 let tako pri ženskah (926 žensk) kot pri moških (856 moških). Spodnji
graf prikazuje prebivalstvo po spolu in petletnih starostnih skupinah za občino Jesenice za leto
2014.
Graf 4.: Prebivalstvo po spolu in petletnih starostnih skupinah za občino Jesenice za leto
2014
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Število prebivalcev
Vir: SURS

Graf kaže, kakšen je pretekli demografski razvoj in kakšen je demografski potencial občine.
Število rojstev se v občini ne more povečevati, ker bo število žensk v rodni dobi čez 10, 20 let
bistveno manjše, kot pa v preteklosti. K večjemu številu prebivalstva lahko prispeva samo
priseljevanje mlajšega prebivalstva.
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Starostna skupina do 15 let predstavlja 14,43 % prebivalstva, starostna skupina od 64 let dalje
pa predstavlja 17,52 % prebivalstva. Največja starostna skupina je med 15 in 64 letom, ki
predstavlja 68,05 % prebivalstva. V primerjavi z letom 2008 je bila razdelitev nekoliko
drugačna. Prebivalcev do 15 let je bilo 13,8 %, od 15. do 64. leta jih je bilo 70,6 %, prebivalcev
po 64. letu pa je bilo 15,6 %. V primerjavi z letom 1999 je bila razdelitev nekoliko drugačna.
Več je bilo prebivalcev do 15 let (15,9 %), od 15. do 64. leta jih je bilo 71,4 %, prebivalcev po
64. letu pa je bilo 12,8 %.
Na demografske spremembe oz. procese vplivajo številni dejavniki, med njimi tudi umrljivost,
rodnost, selitveno gibanje, daljša življenjska doba ljudi, socialno-ekonomski in kulturni kazalci
ipd.
Za občino Jesenice je značilno pospešeno staranje prebivalstva. Indeks staranja je leta 1999
znašal 77,3 in je do leta 2014 narasel kar na 212,40. To pomeni, da smo leta 1999 imeli več
mladega prebivalstva kot pa starega, medtem ko se je slika z leti močno spremenila. Starega
prebivalstva je več in narašča hitreje kot pa mlado prebivalstvo. Indeks staranja je višji od
slovenskega povprečja, ki znaša 120,50.
Število žensk v rodni dobi (od 20. do 34. leta) je bilo leta 1999 v občini Jesenice 2.319, kar je
10,5 % vseh prebivalcev. Do leta 2008 je število nekoliko upadlo in delež znaša 10,3 %.
Zmanjšanje je bilo za 3,2 %. Do leta 2014 je število upadlo na 1.923 in delež znaša 9,12 %.
Glede na podatke se v prihodnosti pričakuje še dodatno zmanjšanje.
Število mladega prebivalstva (do 20 let) z leti upada. Leta 1999 je bilo mladih 23,95 % (5.288),
leta 2008 pa se je delež zmanjšal na 18,88 % (4.105), do leta 2014 pa je število mladih upadlo
na 3.984, čeprav je delež ostal 18,88.
Število starih prebivalcev (60 let ali več) je v Občini Jesenice v letu 1999 znašalo 3.945. Število
je do leta 2008 naraslo na 4.572 prebivalcev. V letu pa je število starejših od 60 let že 5.324
prebivalcev, ker predstavlja 25,24%.
Vir: SURS

1.3.6 Zakonske zveze, družine
V letu 2014 je bilo v občini Jesenice sklenjenih 92 zakonskih zvez. Število sklenitev zakonskih
zvez od leta 1999 upada, in sicer se je zmanjšalo iz 126 sklenjenih zakonskih zvez.
Leta 2014 v občini Jesenice beležimo 36 razvez zakonskih zvez, kar je za 8 več kot pa leta 1999.
Sklenitve zakonskih zvez na 1000 prebivalcev je razmerje med številom sklenitev zakonskih
zvez v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju,
pomnoženo s 1000. Z leti sklenitve zakonskih zvez na 1000 prebivalcev upada. Podatek za leto
1999 kaže 5,7 sklenitev, medtem ko je podatek za leto 2014 4,4 sklenitev zakonskih zvez.
Razveze zakonskih zvez na 1000 prebivalcev je razmerje med številom razvez zakonskih zvez v
koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju,
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pomnoženo s 1000. Z leti razveze zakonskih zvez na 1000 prebivalcev naraščajo. Podatek za
leto 1999 kaže 1,3 razvez, medtem ko je podatek za leto 2014 1,7 razvez zakonskih zvez.
Tabela 10.: Število sklenitev in razvez zakonskih zvez na 1000 prebivalcev v proučevanjem
obdobju v občini Jesenice
Kazalec / Leto
Sklenitve zakonskih zvez na
1000 prebivalcev
Razveze zakonskih zvez na
1000 prebivalcev

1999

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5,7

3,4

4,2

4,1

4,2

4,2

3,4

4,4

1,3

1,4

1,5

1,5

1,8

1,5

1,3

1,7

Vir: SURS

Zadnja razdelitev družin po tipu družin je na voljo iz Popisa 2002. Takrat je bilo na Jesenicah
6.197 družin. 51 % je bilo zakonskih parov z otroki, 21 % zakonskih parov brez otrok, mater z
otroki 16,4 %, zunajzakonskih partnerjev brez otrok 5,6 %, 3 % pa očetov z otroki in enak
odstotek zunajzakonskih partnerjev brez otrok.
Vir: SURS

1.3.7 Prebivalstvo po veroizpovedi
Delitev prebivalstva po veroizpovedi je bila izvedena ob Popisu leta 2002. Takrat je bilo v
Občini Jesenice 21.620 prebivalcev. Največ med njimi je bilo katoličanov (37,4 %), nato
muslimanov (18 %), pravoslavcev 11%, preostanek pa zajamejo ostale veroizpovedi oz. drugo.
Vir: SURS

1.4 Izobraževanje
1.4.1 Izobrazbena struktura prebivalstva
Po izobrazbeni strukturi prebivalstva starejšega od 15. let je v letu 2014 v občini Jesenice
največ prebivalstva s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo (25,71%), sledijo prebivalci
z nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo (23,27%) ter osnovnošolsko izobrazbo (22,15%).
Prebivalstva z visokošolsko izobrazbo 1. , 2. in 3. stopnje je skupaj 10,89%. V Sloveniji prav tako
prevladuje prebivalstvo s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo (25,77%), sledi
prebivalstvo z osnovnošolsko izobrazbo (19,61%) ter nižjo poklicno, srednjo poklicno
izobrazbo (19,26%). Prebivalstva z visokošolsko izobrazbo 1. , 2. in 3. stopnje je v Sloveniji
skupaj 17,54%.
Podatki leta 2014 v primerjavi s podatki iz leta 2011 kažejo manj prebivalstva z največ nižjo
poklicno, srednjo poklicno izobrazbo, medtem ko se prebivalstvo z vsaj srednjo strokovno,
srednjo splošno izobrazbo povečuje.
Vir: SURS
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Tabela 11.: Izobrazbena struktura prebivalstva po 15. letu za preučevano območje in
obdobje

Leto

2011

Območje

Jesenice Jesenice Jesenice Jesenice

Brez
izobrazbe,
nepopolna
osnovnošolska
Osnovnošolska
Nižja poklicna,
srednja
poklicna
Srednja
strokovna,
srednja
splošna
Visokošolska
1. stopnje ipd.
Visokošolska
2. stopnje ipd.
Visokošolska
3. stopnje ipd.

2012

2013

2014

%
prebivalstva v
Indeks
primerjavi s
2014/2011 celotnim
prebivalstvom
2014

%
prebivalstva v
primerjavi s
celotnim
prebivalstvom
2014

Jesenice

Jesenice

Slovenija

1.083

1.031

962

911

0,841

4,32

3,20

5.049

4.861

4.735

4.674

0,926

22,15

19,61

5.048

5.005

4.980

4.909

0,972

23,27

19,26

5.400

5.420

5.476

5.423

1,004

25,71

25,77

1.145

1.126

1.145

1.258

1,099

5,96

8,01

782

937

933

930

1,189

4,41

8,12

82

91

99

110

1,341

0,52

1,41

Vir: SURS

1.4.2 Predšolsko izobraževanje
V šolskem letu 2014/2015 je na Jesenicah delovala ena vzgojno-varstveno organizacijo za
predšolsko izobraževanje in sicer Vrtec Jesenice s štirimi vzgojno-varstvenimi enotami in
dvema dislociranima oddelkoma. V vrtcu Jesenice je bilo v letu 2014 109 zaposlenih.
Vrtec Jesenice je deloval na skupaj 36 oddelkih, kjer je bilo vključenih 668 otrok. Največja
enota je enota Angelce Ocepek, C.C. Tavčarja 21 s 245 otroci, nato sledijo enota Julke Pibernik
s 125 otroci ter enota Angelce Ocepek, C.C Tavčarja 3a z 121 otroci.
Tabela 12.: Prikaz oddelkov in števila otrok za triletno obdobje
Šolsko leto
2012 / 2013 (1.9.2012)
2013 / 2014 (1.9.2013)
2014 / 2015 (1.9.2014)

Število otrok
713
668
660

Število oddelkov
39
36
36

Vir podatkov: Vrtec Jesenice, Poslovno poročilo 2014
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Plačilo vrtca je razdeljeno v 9 dohodninskih razredov, kar se določa glede na starševske
dohodke. Največ otrok spada v razred do 35% od celotnega prispevka za vrtec (24,88% otrok),
nato 10% od celotnega prispevka za vrtec (17,52%) ter 43 % od celotnega prispevka za vrtec
(15,02% otrok). Brezplačno ima vrtec 3,59% otrok. Največ, 77% od celotnega prispevka za
vrtec, pa je le 1,25% otrok.
Vir podatkov: Vrtec Jesenice, Poslovno poročilo 2014
Število otrok na vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v letu 2014/2015 v Vrtcu Jesenice znaša 8
otrok na vzgojitelja in pomočnika. V prvo starostno obdobje (starost od 1 do 2 leti) je
vključenih 38,4% vpisanih otrok, v drugo starostno obdobje (starost od 3 do 5 let) pa 80,4%
vpisanih otrok.
Vir: SURS

1.4.3 Osnovnošolsko izobraževanje
V Občini Jesenice delujejo tri osnovne šole ter osnovna šola s prilagojenim programom.
V šolskem letu 2014/2015 je bilo na Osnovni šoli Toneta Čufarja vpisanih 608 učencev. Število
učencev, ki je vseh devet let doseglo odlične ocene je bilo 12. Po prijavah v marcu 2014 se na
Ekonomsko gimnazijo in srednja šola Radovljica vpisalo 17 učencev, na Gimnazijo Jesenice 15
učencev, v Srednjo šolo Jesenice 11 učencev, v Šolski center Kranj 4 učenci in po en v
Biotehniški center Naklo, Šolski center Škofja Loka, Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo Ljubljana, Šolski center Novo mesto, Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo,
Gimnazija Šiška, Biotehniški center Ljubljana, Srednjo ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo
Kranj ter Gimnazijo Kranj.
Vir: Osnovna šola Toneta Čufarja
Osnovna šola Prežihov Voranc – podatkov nismo prejeli.
Osnovna šola Koroška Bela – podatkov nismo prejeli.
Osnovno šolo Poldeta Stražišarja obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Glede na vrsto in
stopnjo primanjkljajev so usmerjeni v dva različna programa:
 osnovna šola s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom (OŠ PP NIS)
za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju (2014/2015: vpisanih 31);
 ter osnovno šolo posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) za učence z več motnjami
oziroma z zmerno, težjo in težko motnjo v razvoju (2014/2015: vpisanih 11).
V tem programu mladostniki lahko ostanejo do 26. leta starosti. Učenci posebnega programa
po več let ostanejo na isti stopnji. Razporejeni so v kombinirane oddelke 1. do 6. stopnje.
Napredek učencev posebnega programa je v opisni obliki. Ko so stari 26 let, se vključijo v VDC,
zavode ali v druge nevladne organizacije. Če ni prostora, ostanejo doma.
Skupaj je bilo v šolskem letu 2014/2015 vpisanih 42 učencev. Napredovalo jih je v 41, 1 je
ponavljal, 2 pa sta zaključila program že med šolskim letom. En učenec se je po zaključku vpisal
na Biotehniški center Naklo, eden na Šolski center Škofja Loka ter dva v varstveno delovni
center VDC enota Jesenice.
Vir: Osnovna šola Poldeta Stražišarja
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1.4.4 Srednješolsko izobraževanje
V srednješolsko izobraževanje uvrščamo Gimnazijo Jesenice in Srednjo šolo Jesenice.
V šolskem letu 2014/2015 je bilo na Gimnaziji Jesenice vpisanih 371 dijakov, od tega jih na
območju občine Jesenice prebiva 110. Izvajajo 3 programe in sicer: splošna gimnazija, športni
oddelek, maturitetni tečaj. Šolsko leto 201/2015 je z odličnim uspehom zaključilo 64 dijakov
(17,2%).
Vir: Gimnazija Jesenice
Srednja šola Jesenice izvaja štiri glavne programe, in sicer: strojništvo (3 podprogrami),
zdravstvo (1 podprogram), ekonomijo (2 podprograma) in predšolsko vzgojo (1 podprogram).
V šolskem letu 2014/2015 je bilo vpisanih 673 dijakov, od tega jih je z odličnim uspehom
zaključilo 63 dijakov. Dijaki večinoma nadaljujejo izobraževanje v stroki srednje šole.
Vir: Srednja šola Jesenice

1.4.5 Visokošolsko izobraževanje ali več
Leta 2014 je bilo na Jesenicah 616 študentov terciarnega izobraževanja (od višješolskega do
doktorskega izobraževanja). Od tega je bilo 61,69 % žensk. Med študenti je največ vpisanih
na redni študij in sicer 79,83%.
Vir: SURS
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Tabela 13.: Študentje terciarnega izobraževanja po načinu študija in diplomanti terciarnega
izobraževanja po vrsti izobraževanja v letu 2014

Vrsta izobraževanja
Vrsta izobraževanja - SKUPAJ
Višje strokovno
Visokošolsko strokovno (prejšnje)
Visokošolsko strokovno (1.
bolonjska stopnja)
Visokošolsko univerzitetno (1.
bolonjska stopnja)
Visokošolsko univerzitetno
(prejšnje)
Magistrsko (2. bolonjska stopnja)
- enovito magistrsko
Magistrsko (2. bolonjska stopnja)
- po končani 1. bolonjski stopnji
Magisterij znanosti (prejšnji) in
specializacija (prejšnja)
Doktorsko (prejšnje)
Doktorsko (3. bolonjska stopnja)

Študentje
terciarnega
izobraževanja

Študentje
terciarnega
izobraževanja/
Redni študij

Študentje
terciarnega
izobraževanja /
Izredni študij

Diplomanti
terciarnega
izobraževanja
po vrsti
izobraževanja

616
107
-

489
66
-

127
41
-

163
25
5

172

107

65

34

186

179

7

49

4

3

1

13

26

26

-

1

112

107

5

25

-

-

-

3

9

1

8

2
6

Vir: SURS

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je
Občina Jesenice in deluje na Jesenicah. Od leta 2007 je delovala kot Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice, ki pa se je v leta 2014 preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice.
V študijskem letu 2014/2015 so izvajali dva študijska programa s skupaj 256 vpisanih
študentov:
 Študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (182 študentov na rednem študiju, 60
študentov na izrednem študiju; od skupaj 242 vpisanih jih je 11 iz območja občine Jesenice;
število diplomantov 42 diplomantov),
 Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (14 študentov na rednem študiju, 5
diplomantov).
V študijskem letu 2015/2016 bodo izvajali tudi študijski program druge stopnje Promocija
zdravja.
Vir: Fakulteta za zdravstvo

1.4.6 Izobraževanje odraslih
Izobraževanje odraslih izvajata Srednja šola Jesenice in Ljudska univerza Jesenice.
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Srednja šola Jesenice v izrednem izobraževanju (izobraževanju odraslih) izvaja javno veljavne
programe s področja strojništva (programi Strojni tehnik, Mehatronik operater, Izdelovalec
kovinskih konstrukcij) in zdravstvene nege (programa Zdravstvena nega in Bolničar negovalec)
ter omogočajo dokončanje programa dijakom, ki v rednih programih Srednje šole Jesenice niso
uspešno opravili vseh obveznosti. Skupaj je bilo v letu 2014 vpisanih 202 udeležencev. V letu
2014 je uspešno zaključilo izobraževanje 56 udeležencev, med njimi jih je 42 zaključilo poklicno
maturo, 12 pa zaključni izpit.
Na področju strokovnega izobraževanja so v Srednji šoli Jesenice v tečajnih in seminarskih
oblikah izvajali tudi usposabljanja po naročilu podjetij, zavodov oziroma prijavah
posameznikov. Usposabljanja je uspešno zaključilo 363 udeležencev, ki so opravljali preizkuse
znanja pred komisijami Srednje šole Jesenice ter 123 udeležencev, ki so opravljali preizkus
znanja pri Komisiji imenovani s strani pristojne inštitucije (Ministrstvo za okolje in prostor RS ,
Varilski inštitut, Republiški izobraževalni center, ipd).
Srednja šola Jesenice opravlja tudi storitveno dejavnost s področja svetovanja in opravljanja
strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter izobraževanja in strokovnega usposabljanja za
42 podjetij, zavodov ter samostojnih podjetnikov Zgornje Gorenjske.
V letu 2014 se je nadaljeval trend upadanja dejavnosti, ki se stopnjuje od leta 2011. V letu
2014 se je vpis v programe izrednega izobraževanja zmanjšal predvsem iz naslednjih razlogov:
sofinanciranja oziroma financiranja udeležencev izrednega izobraževanja s strani delodajalcev
praktično ni, sofinanciranja oziroma refundirana stroškov izobraževanja iz razpisov v okviru
razvoja kadrov ni, na zmanjšanje vpisa v zdravstvene smeri pa poleg finančnih razlogov v
dobršni meri vplival t.i. ZUJF (prepoved zaposlovanja).
Vir: Poslovno poročilo Enote za izobraževanje odraslih Srednje šole Jesenice za leto 2014
Ljudska univerza Jesenice deluje kot središče za samostojno učenje, svetovalno središče
Gorenjske, center vseživljenjskega učenja ter kot ustanova za izobraževanje odraslih.
V letu 2014 je Ljudska univerza Jesenice izvajala programe iz javnih sredstev in tudi tržno
dejavnost. Več je prikazano v naslednji tabeli.
Vir: Ljudska univerza Jesenice, Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014
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Tabela 14.: Oblika izobraževanja in izvedeno število oddelkov, skupin oz. ur ter vrsta izvedbe
za leto 2014 na Ljudski univerzi Jesenice
Oblika

Izvedeno
število Vrsta izvedbe
oddelkov, skupin, ur
Osnovna šola za odrasle
4 oddelka
Program financiran
javnih sredstev
Študijski kroški
3 skupine
Program financiran
javnih sredstev
Medgeneracijsko sodelovanje
Izvedba
različnih Program financiran
aktivnosti
javnih sredstev
Projekt ohranjanja kulturne dediščine 1 skupina
Program financiran
javnih sredstev
Jezikovno izobraževanje
3 skupine
Program financiran
javnih sredstev
Univerza za starejše Jesenice
8 skupin
Program financiran
javnih sredstev
Center vseživljenjskega učenja
5 točk 500 ur
Program financiran
javnih sredstev
Univerza za starejše Kranjska Gora
3 skupine
Program financiran
javnih sredstev
Središče za samostojno učenje
3.793 ur
Program financiran
javnih sredstev
Informiranje in svetovanje ISIO
972 ur 672 svetovancev Program financiran
javnih sredstev
Jezikovno izobraževanje
522 ur
Tržna dejavnost
Mednarodni in nacionalni projekti
2 projekta
Tržna dejavnost

iz
iz
iz
iz
iz
iz
iz
iz
iz
iz

Vir: Ljudska univerza Jesenice, Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014

1.4.7 Glasbena šola
V glasbeno izobraževanje (Glasbena šola Jesenice) je v letu 2015/2016 vključenih 439 učencev.
Izvajajo 2 programa, ples in glasbo. V programu glasba izvajajo programe za poučevanje
inštrumentov, predšolsko vzgojo ter glasbeno pripravnico. Poučujejo vse inštrumente razen
orgel ter ljudsko glasbilo citre. Največ učencev je vpisanih na inštrument (307), v predšolski
glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici je vpisanih 31 učencev. Učenci višjih razredov se
vključujejo v komorno in orkestrsko igro. Šola ima kar pet orkestrov: pihalni orkester, mlajši in
starejši godalni orkester ter mlajši in starejši harmonikarski orkester. V šolskem letu 2015/16
načrtuje ustanovite simfoničnega orkestra, v katerem bi sodelovali učenci, ki so zaključili
osnovno glasbeno šolanje ter dijaki in študenti glasbe kot tudi učitelji. S tem bi razširili
priložnost za kulturno udejstvovanje tudi starejših. Šola poleg izobraževanja učencev nudi tudi
nadstandardni program za starejše.
Program ples zajema plesno pripravnico in balet. V plesno pripravnico je vključenih 50
učencev, v program balet 51. Učenci, ki so zaključili osnovno baletno izobraževanje imajo
možnost vključevanja v baletno skupino in tako nadaljevati s plesom.
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Šola izvaja vrsto nastopov in koncertov, učenci se redno udeležujejo državnih in mednarodnih
tekmovanj in dosegajo odlične uspehe. Poleg redne izobraževalne dejavnosti šola izvaja tudi
koncerte priznanih glasbenikov v sklopu glasbenega abonmaja in tako krajanom nudi
vrhunske glasbene užitke.
Vir: Glasbena šola Jesenice

1.5 Trg dela in gospodarstvo
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb med
aktivnim prebivalstvom. Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah je prikazana glede na
stalno prebivališče delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb na zadnji
mesec v posameznem letu.
Stopnja registrirane brezposelnosti je decembra 2010 znašala 10% (949 brezposelnih oseb),
med brezposelnimi prevladujejo ženske. Do decembra 2013 je stopnja registrirane
brezposelnosti naraščala in dosegla 13,7% oz. 1.243 brezposelnih oseb. Decembra 2014 je
stopnja znašala 12,6%. Zadnji podatki, ki so na voljo so za maj 2015. Stopnja registrirane
brezposelnosti znaša 10,8% (975 brezposelnih oseb), med njimi pa ponovno prevladujejo
ženske (12% stopnja med ženskami in 9,8% stopnja med moškimi). Med brezposelnimi meseca
maja 2015 je dolgotrajno brezposelnih (12 mesecev ali več) 461 oseb, zelo dolgotrajno
brezposelnih (24 mesecev ali več) pa 278 oseb.

Stopnja registrirane brezposelnostii

Graf 5.: Stopnja registrirane brezposelnosti v izbranih letih in na izbranih območjih
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Vir: SURS

V letu 2008 je bilo 7.732 delovno aktivnih prebivalcev, od tega je bilo 94,57% zaposlenih,
5,43% pa samozaposlenih. Delovno aktivno prebivalstvo se z leti zmanjšuje, kar je posledica
odseljevanja in staranja prebivalstva. V letu 2014 je bilo v občini Jesenice 6.524 delovno
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aktivnih prebivalcev, od tega je bila 93,19 % zaposlenih in 6,81% samozaposlenih. Med
delovno aktivnimi prebivalci prevladujejo prebivalci s srednješolsko izobrazbo (64,53%), nato
prebivalci z najmanj višješolsko izobrazbo (20,01%), z osnovnošolsko pa jih je 15,47%.
Tabela 15.: Delovno aktivni prebivalci (brez brezposelnih), zaposleni in samozaposleni v
preučevanem obdobju v občini Jesenice
Prebivalstvo / Leto
Delovno aktivno
prebivalstvo – skupaj
Zaposlene osebe skupaj
Samozaposlene osebe skupaj
Samozaposlene osebe brez
kmetov
Samozaposlene osebe kmetje
Vir: SURS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7732

7378

7189

6951

6708

6635

6524

7312

6924

6741

6491

6272

6205

6080

420

454

449

460

436

430

444

398

433

428

437

407

399

416

22

21

20

23

29

31

29

Leta 2014 je bilo v občini Jesenice zaposlenih 3.885 prebivalcev s stalnim prebivališčem v
občini Jesenice, ker predstavlja 49,41% vseh zaposlenih. Ostali zaposleni 50,59% se na delo
vozi izven občine Jesenice. Indeks dnevne migracije delovne sile leta 2014 znaša 81,2. Največ
se jih vozi na delov v Ljubljano (12,97%), nato v Radovljico (8,80%), v Kranj (8,50%), v Kranjsko
Goro (5,16%) in na Bled (3,84%).
Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2008 znašala 1.313,45 € do leta 2014 pa se
je povečala kar za 17,20% in znaša 1.539,41 €, kar je rahlo pod slovenskim povprečjem
(1.540,25 €).
Povprečna neto plača na zaposlenega je v letu 2008 znašala 859,07 € do leta 2014 pa se je
povečala kar za 17,11% in znaša 1.006,05 €, kar je malce nad pod slovenskim povprečjem
(1.005,41€).
Vir: SURS
V nadaljevanju je predstavljena gospodarska struktura leta 2008 in nato še leta 2014.
Leto 2008
Največ je bilo samostojnih podjetnikov v gradbeništvu, trgovini, vzdrževanju in popravilu
motornih vozil, nato pa v klasifikaciji M, kamor so uvrščene strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti. Največ zaposlenih je na področju pridelovalnih dejavnostih (70 %), nato pa v
trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil (11,5 %). Večja je izvozna usmerjenost, več
samostojni podjetniki prodajo na tujem trgu. Delež prodaje na tujem trgu je največji pri
podjetnikih iz C in H področja. V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki.
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Tabela 16.: Struktura gospodarstva samostojnih podjetnikov glede na klasifikacijo v letu
2008

A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

8

1,4

0,9

Izvozna
usmerjenost
0

C – Predelovalne dejavnosti

55

9,6

81,5

24,0

D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro
E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki;
saniranje okolja
F – Gradbeništvo
G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih
vozil
H – Promet in skladiščenje

6

1,0

0,0

0

0,2

1,0

137

23,9

176,2

16,2

34,1

40

7,0

22,6

25,1

I - Gostinstvo

38

6,6

45,8

0

J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti

20

3,5

0,2

0

K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti

1

0,2

0,0

0

L – Poslovanje z nepremičninami

2

0,3

9,0

0

M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

62

10,8

8,9

0

N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

19

3,3

2,3

0

P – Izobraževanje

7

1,2

6,0

0

Q – Zdravstvo in socialno varstvo

6

1,0

0,0

0

R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

28

4,9

0,0

0

S – Druge dejavnosti

50
573

5,3
393,57

0

Skupaj

8,7
100,00

Št.
s.p.-jev

Področje dejavnosti

1

93

Delež po št.
Število
s.p.-jev v % zaposlenih*

4,2
0,3
8,0

7,7

* povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
Vir: AJPES

V letu 2008 je bilo največ gospodarskih družb v klasifikaciji G (trgovini, vzdrževanju in
popravilu motornih vozil), in sicer 25 %, ter v klasifikaciji F (gradbeništvo), in sicer 23,8 %;
sledijo gospodarske družbe v klasifikaciji C (pridelovalne dejavnosti), in sicer 16,3 %. Največ
zaposlenih je bilo v gospodarskih družbah, ki se uvrščajo v klasifikacije C, F in G. Večja je izvozna
usmerjenost, več gospodarske družbe prodajo na tujem trgu. Delež prodaje na tujem trgu je
največji v gospodarskih družbah s področja C. Največji gorenjski izvoznik je Acroni, d.o.o. V
spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki.
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Št.
gospodas
kih
družb

Delež po
št. gosp.
družb
v%

Število
zaposleni
h*

Izvozna
usmerje
nost

Tabela 17.: Struktura gospodarstva gospodarskih družb glede na klasifikacijo v letu 2008

C – Predelovalne dejavnosti
D – Oskrba z električno energijo, plinom in
paro
E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in
odpadki; saniranje okolja
F – Gradbeništvo
G – Trgovina; vzdrževanje in popravila
motornih vozil
H – Promet in skladiščenje

52

16,3

2701,4

70,9

7

2,2

2,34

0,0

3

0,9

143,03

0,0

76

23,8

255,4

0,5

80

25,0

442,93

7,3

16

5,0

86,7

48,2

I - Gostinstvo

21

6,6

20,82

0,0

J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti

11

3,4

59,41

3,8

K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti

1

0,3

0

0,0

L – Poslovanje z nepremičninami
M – Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti
N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

6

1,9

20,3

0,0

31

9,7

83,79

33,8

Področje dejavnosti

6

1,9

15,33

0,1

P – Izobraževanje

3

0,9

6,5

0,0

Q – Zdravstvo in socialno varstvo
R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti
S – Druge dejavnosti

1

0,3

1,66

0,0

3

0,9

3

19,6

3
320

0,9
100,0

10,16
3852,77

0,1
56,1

Skupaj

* povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju

Vir: AJPES

Leto 2014
Največ je bilo samostojnih podjetnikov v gradbeništvu, trgovini, vzdrževanju in popravilu
motornih vozil, nato pa v klasifikaciji G trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter v
klasifikaciji M, kamor so uvrščene strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Največ
zaposlenih je na področju gradbeništva. V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki.
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Tabela 18.: Struktura gospodarstva samostojnih podjetnikov glede na klasifikacijo v letu 2014

Vir: AJPES
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Tabela 19.: Struktura gospodarstva gospodarskih družb glede na klasifikacijo v letu 2014

Vir: AJPES

V letu 2014 je bilo največ gospodarskih družb v klasifikaciji F Gradbeništvo in sicer 19,8%, nato v klasifikaciji G Trgovina, vzdrževanje in popravilo
motornih vozil), in sicer 17,9 %. Največ zaposlenih je bilo v gospodarskih družbah, ki se uvrščajo v klasifikacije C, nato v G, H, M. Delež prodaje na
tujem trgu je največji v gospodarskih družbah s področja C. Največji gorenjski izvoznik je Acroni, d.o.o. V zgornji tabeli so prikazani podrobnejši
podatki.
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Dodana vrednost na prebivalca osebo odraža ekonomsko moč gospodarstva posameznega
območja, zato predvidevamo, da je povezanost med tem kazalcem in družbenoekonomsko
razvitostjo pozitivna. Je kazalec, s katerim merimo produktivnost dela. Vpliv na blaginjo je
pozitiven. V letu 2014 je v občini Jesenice dodana vrednost na prebivalca znašala 7.809,93 €.
Trend je od leta 2009 pozitiven saj se je iz leta 2009 zvišala iz 4.429,71 € za 76,31%.
Vir: AJPES
Neposredne učinke razvoja turizma je težko meriti. Eden izmed osnovnih kazalcev je seveda
evidentiranje nočitev in plačana turistična taksa, ki se iz leta v leto veča. Drug kazalnik je
beleženje števila obiskovalcev v turistično informativnem centru. Žal število večine
enodnevnih turistov, ki uporabljajo druga sredstva informiranja (informacije pri delavcih na
avtobusnih in železniških postajah, trgovinah, koristijo brezplačno omrežno povezavo WI-FI),
ni zabeleženo.
Glede na podatke o prenočitvah, ki so na voljo, je število nočitev iz 8.469 nočitev v letu 2012
naraslo na 9.392 nočitev v letu 2014. Število sob za oddajanje v turistične namene je iz 165 v
letu 2012 naraslo na 171 oz. število ležišč se je povečalo iz 165 na 171 v letu 2014.
Vir: SURS
Obisk Turistično informativnega centra Jesenice je iz 3.022 obiskovalcev v letu 2013 narasel
na 3.770 v letu 2014. Večina obiskovalcev je domačih, okoli 40 % pa je tujih obiskovalcev. Vir:
TIC Jesenice
Povečal se je tudi obisk Gornjesavskega muzeja Jesenice (Stara Sava in Kosova graščina) in
sicer iz 16.649 v letu 2013 na 19.143 v letu 2014. Vir: Gornjesavski muzej Jesenice

1.6 Kmetijstvo
Popis kmetijstva je bil izveden leta 2000 in 2010, tako da se podatki nanašajo na takratno
obdobje.
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na celotno površino občine je v letu 2000 znašal
9,1%, do leta 2010 pa se je delež zmanjšal na 7,9%. Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na
1.000 prebivalcev je v letu 2000 znašala 31ha, v letu 2010 pa 28ha.
Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena celota kmetijskih zemljišč,
gozdov, zgradb, opreme in delovne sile, ki se ukvarja s kmetijsko pridelavo, in je enotno
vodena. Leta 2000 je bilo na območju občine Jesenice 122 kmetijskih gospodarstev, do leta
2010 pa se je število zmanjšalo na 116 kmetijskih gospodarstev. Glede na namen kmetijske
pridelave jih 56% prideluje izključno za lastno porabo, 24,1% jih prodaja pridelano preko
posrednika, 12,1% neposredno prodaja potrošnikom, 7,8% pa pretežno prideluje za lastno
porabo. Največ se jih ukvarja z govedorejo, nato s perutninarstvom, drobnico in konjerejo.
V kmečkih sadovnjakih je največ jablan in hrušk, nato pa češpelj in sliv, ter češenj in višenj.
Po razdelitvi kmetij po glavnem tipu kmetovanja se jih je v letu 2010 največ ukvarjalo z rejo
pašne živine (83 kmetij), nato z pridelovanjem poljščin (17 kmetij) in nato z mešano rastlinsko
pridelavo in živinorejo (6 kmetij).
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Glede na družinske člane na družinskih kmetijah (361 članov) je je sestava naslednja:
starost pod 25 let 13,30%, starost od 25 do pod 35 let 15,79%, starost od 35 do pod 45 let
15,51%, starost od 45 do pod 55 let 13,02%, starost od 55 do pod 65 let 23,82% in Starost 65
let in več 18,56%.
Decembra 2008 je bilo samozaposlenih 21 kmetov, do leta 2014 pa je število naraslo na 29
samozaposlenih kmetov.
V občini je 9 eko-kmetij, od tega ena kmetija z bi dinamičnim kmetovanjem.
Največ njiv namenjajo za gojitev silažne koruze, travne deteljne mešanice, trave na njivi, vrtnin
in krompirja.
Vir: SURS
V občini delujeta dve pašni skupnosti (Planina, Kočna) in pet agrarnih skupnosti (Hrušica,
Planina pod Golico, Javorniški Rovt, Koroška Bela, Blejska Dobrava, Potoki).

1.7 Sociala, varnost
Leta 2010 beležimo na Jesenicah 9. 032 stanovanj. Največ jih je bilo zgrajenih med 1961–1970
(20,54 %), 18,62 % med leti 1971–1980, zgrajenih pred letom 1960 je 38,88 % stanovanj, od
leta 2000 dalje pa jih je bilo zgrajenih le 6,31 %. Največ stanovanj je dvosobnih, tem sledijo
trisobna.
Število dokončanih stanovanj v letu 2014 je bilo 11, med njimi pa prevladujejo pet in več
sobna stanovanja (7), nato štirisobna (2) ter po eno enosobno in trosobno stanovanje.
Med izdanimi gradbenimi dovoljenji v letu 2014 prevladujejo gradbena dovoljenja za
stanovanjske stavbe (75%), 25% pa je bilo izdanih za ne stanovanjske stavbe.
Vir: SURS
Občina Jesenice v lasti 252 neprofitnih stanovanj, 6 službenih, 1 namensko in 1 profitno
stanovanje. Zadnji razpis je bil leta 2012, v pripravi pa je nov razpis, ki bo potekal v oktobru
2015.
Vir: Občina Jesenice
Število registriranih motornih je v letu 2010 znašalo 11.160. Do leta 2014 je število nekoliko
upadlo in sicer je bilo registriranih 10.989 motornih vozil.
Vir: SURS
V letu 2014 je bilo zavarovanih kot občan 474 prebivalcev, do julija 2015 pa 507. Doplačila za
zavodsko varstvo je v letu 2014 prejemalo 104 občanov, do julija 2015 pa 108. Prejemke iz
naslova družinski pomočnik je v letu 2014 prejemalo 13 občanov, do julija 2015 pa 14. Pomoč
na domu je Občina v letu 2014 financirala 92 občanom, do julija 2015 pa v povprečju 87
občanom.
Vir: Občina Jesenice
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V letu 2014 je bilo v občini Jesenice 92 obsojenih polnoletnih in mladoletnih oseb. Od leta
2010 dalje se število giblje okoli 90, z največ obsojenimi osebami v letu 2012 in sicer 102 osebi.
Zaradi lažje primerjave prikazujemo še obsojeni polnoletni in mladoletni na 1000 prebivalcev.
Za območje občine Jesenice in Slovenije.
Vir: SURS
Tabela 20.: Obsojeni polnoletni in mladoletni po občinah stalnega prebivališča v letu 2014

Leto
2010
2011
2012
2013
2014

Število obsojenih
polnoletnih in
mladoletnih oseb
(občina Jesenice)
95
95
102
95
92

Obsojeni polnoletni in
mladoletni na 1000
prebivalcev (občina
Jesenice)
4,4
4,4
4,8
4,5
4,4

Obsojeni polnoletni in
mladoletni na 1000
prebivalcev (Slovenija)
4,1
3,9
4,3
5,7
4,7

Vir: SURS

Po podatkih Policijske postaje Jesenice je v letu 2014 so na območju Občine Jesenice
obravnavali 521 kaznivih dejanj, od tega je kar 90 % premoženjske kriminalitete, 7 %
gospodarske kriminalitete in 3 % mladoletniške. Preiskanih je bilo 52 % vseh kaznivih dejanj,
kar je približno enako kot v letu poprej. Raziskanost samo premoženjske kriminalitete je 32 %.
Med kaznivimi dejanji prevladujejo premoženjski delikti s 480 kaznivimi dejanji, torej tatvine,
velike tatvine (vlomi), zatajitve in poškodovanja tuje stvari. Na področju prepovedanih drog so
obravnavali 12 kaznivih dejanj omogočanja uživanja mamil ali posedovanje večje količine doge
ter zasegli so en laboratorij. Smrtnih primerov zaradi zastrupitve s prepovedanimi drogami
niso obravnavali. Po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami smo beležili
12 prekrškov. Opravili smo 17 hišnih preiskav.
Na območju občine Jesenice so obravnavali 244 vseh kršitev javnega reda in ogrožanja
splošne varnosti ljudi in premoženja. Večina kršitev, kar 185, je po zakonu o varstvu javnega
reda in miru, in sicer prevladujejo kršitve v zasebnem prostoru, na javnih krajih, spori med
sosedi, hrup ipd. Po zakonu o prijavi prebivališča smo 9 ukrepali, po zakonu o zaščiti živali 10,
po zakonu o javnih zbiranjih 18, po zakonu o orožju 8 ter ostalo po drugih predpisih. Navzroči
so bili tudi pri obravnavanju 5 samomorov, 7 poskusih samomora, 28 požarih, 17 delovnih
nesrečah, 4 gorskih in naravnih nesrečah, 1 primer onesnaževanja in ogrožanja okolja ter pri
drugih dogodkih, katere smo strokovno in zakonito obravnavali.
V letu 2014 so opravili številne poostrene nadzore prometa. Nadzirali so predvsem
problematiko, ki je na podlagi analiz najbolj vplivala na prometno varnost, in sicer: alkohol,
hitrost, vožnja voznikov motornih koles, uporaba varnostnega pasu in ravnanje šibkejših
udeležencev v prometu (pešci).Na območju občine Jesenice so obravnavali 96 prometnih
nesreč, od tega 41 s telesnimi poškodbami in 79 z materialno škodo. Po posledicah je bilo 5
oseb hudo telesno poškodovanih in 43 lahko telesno poškodovanih. Enota je v letu 2014
obravnavala eno prometno nesrečo z enim smrtnim izidom.
V letu 2014 so s področja tujcev beležili devet (9) kršitev po zakonu o prijavi prebivališča.
Vir: Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2014
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Na področju občine Jesenice deluje Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega
redarstva na podlagi pooblastil državnih predpisov ter predpisov posameznih občin
ustanoviteljic.
Iz področja inšpekcijskega nadzora je bilo v občini Jesenice 111 prijav. Ukrepi v inšpekcijskih
nadzorih so bili največkrat opravljeni zaradi ne priklopov na obstoječe komunalne sisteme,
neodgovornega ravnanja z odpadki, nedovoljenih posegov na občinske ceste in varovalni pas
ceste ter zaradi plakatiranja in oglaševanja brez soglasij.
Občinsko redarstvo je prejelo 512 prijav občanov o kršitvah. Ugotovili so 2289 kršitev. Največ
kršitev je bilo zaradi nepravilnega parkiranja, prekoračitve hitrosti, parkiranje na prostoru za
invalide ter izrek glob ob občinskih odlokih.
Vir: Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska
Gora in Žirovnica za leto 2014

1.8 Šport, kultura, mladinska dejavnost
V Registru nepremične kulturne dediščine je v občini 185 enot nepremične kulturne dediščine
(1.9.2015). Od tega je Občina Jesenice z Odlokom razglasila 81 nepremičnin kulturne dediščine
za kulturni spomenik lokalnega pomena. Najbolj znane med njimi so: nepremičnine na Stari
Savi, večji osrednji spomeniki NOB, Kosova graščina, Partizanska bolnišnica na Mežakli,
Spominski park na Plavžu, Gimnazija Jesenice in druge.
Vir: Občina Jesenice
Na Stari Savi deluje tudi Gornjesavski muzej Jesenice (GMJ), ki je imel v letu 2014 19.155
obiskovalcev. Od tega v Kosovi graščini beležijo 24,33 obiskovalcev zaradi obiska razstave in
ogleda zbirk. Na Stari Savi pa beležijo 75,67% obiskovalcev največ zaradi ogleda razstav nato
ogleda zbirk Ruardove graščine in nato Kasarne. Organizirali so 194 pedagoških delavnic, 169
andragoških delavnic in 93 prireditev.
Vir: Poslovno in finančno poročilo Gornjesavskega muzeja Jesenice za leto 2014
Na Jesenicah je ena splošna knjižnica, ki ima še sedem krajevnih knjižnic, od tega na Jesenicah
dve (Hrušica in Javornik–Koroška Bela). Knjižnična zbirka obsega 164.710 enot različnega
gradiva, od tega je 91,27% knjig, preostalo pa neknjižno gradivo, serijske publikacije ter
integrirani viri. Otrokom je namenjenih 29% gradiva, odraslim pa 71% gradiva. Beležijo 7.390
prirastu gradiva. Odpisanih je bilo 3.278 enot gradiva. Letno so člani izposodili 431.301 enot
gradiva. Število vseh članov je znašalo 7.685, od tega jih je aktivnih 5.201 članov.
Vir: Poslovno poročilo Občinske knjižnice Jesenice za leto 2014
Poleg splošne knjižnice so na Jesenicah še šolske knjižnice v izobraževalnih ustanovah. Štiri
knjižnice so v osnovnih šolah, po ena pa v srednji šoli, gimnaziji in fakulteti.
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice je amatersko gledališče, ki je leta 2014 beležilo 21.787
obiskovalcev. Skupno so pripravili 125 prireditev. Letno se v Kinu Železar zvrsti 26 prireditev.
V letu 2014 so beležili 1.660 obiskovalcev, povprečen obisk na prireditev je bilo 64
obiskovalcev. Vir: Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014
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V občini Jesenice imamo okoli 20 ha površin, namenjenih za šport in rekreacijo. Največji med
njimi je Športni park Podmežakla (6,5 ha). Najbolj so obiskani še kopališče Ukova, Trilobit, Kres,
žičnica Španov vrh. Urejene so planinske, pohodne, kolesarske in konjeniške poti. Pozimi je
možna turna smuka. Športna dvorana Podmežakla je slovenskega in regijskega pomena, saj
tam gostuje prek 120 tekmovanj letno (hokej na ledu, umetnostno drsanje, florball ...), poleg
tega pa služi tudi kot pokrit prostor za večje prireditve.
Zavod za šport Jesenice - OE Mladinski center Jesenice (MCJ) je v letu 2014 izvedel 171
različnih vsebin iz različnih programskih področij (inovativnost in kreativnost mladine,
neformalno učenje, usposabljanje in pridobivanje kompetenc mladinskega dela, aktivno
državljanstvo, participacija mladih, prostovoljstvo, večkulturnost, socialno vključevanje
mladih). Vsebine so bile realizirane kot enkratni dogodki, akcije ali kot periodične dejavnosti,
skupno so bile izvajane v 529 dneh. 164 dni je bil odprt tudi dnevni klub za druženje mladih.
Med prireditvami sta bili najbolj obiskani 8. Kulturna mavrica Jesenic, nastala v sodelovanju s
kulturnimi društvi (cca 700 obiskovalcev), ter Veselo pustovanje za otroke in starše (cca 600
otrok in odraslih), ki so ga pripravili skupaj z mladimi v prostorih OŠ Toneta Čufarja Jesenice.
Skladno z zahtevami Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport - Urada RS za mladino je
MCJ v letu 2014 vodil evidenco mladih v starosti od 15 do 29 let, ki so aktivno sodelovali kot
soustvarjalci programskih vsebin in dejavnosti (torej kot načrtovalci, organizatorji in/ali
izvajalci) – takih aktivnih vključitev je bilo 1214 (V podatek torej niso zajeti t.i. pasivni
obiskovalci - gledalci, poslušalci, prejemniki informacij in gradiv, obiskovalci dnevnega klubu
ipd) ter mlajši od 15 in starejši od 30 let). Aktivno vključevanje mladih ter posledično njihovo
pridobivanje neformalnih znanj, veščin in različnih vse-življenjsko pomembnih kompetenc, je
eno od glavnih poslanstev mladinskih centrov.
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice
Mladinski svet Jesenice se je letu 2014 tudi formalno razširil in izvolil novo vodstvo, ki je tekom
leta že nadgradilo preteklo delo na področju jeseniške mladinske politike. Skupno sedaj MSJ
združuje 4 redne članice organizacije in 2 pridruženi organizaciji članici. Delo na področju
mladinske politike je bilo v letu 2014 predstavljeno v Knjigi želja (skupaj z MCJ), ki predstavlja
zbrana mnenja in predloge mladih. Knjiga je bila predložena Občini Jesenice kot pripomoček
pri oblikovanju mladinske strategije. Projektno delo za razvoj mladinskih kadrov je bilo
osredotočeno na več projektov (Festeelval, Tržnica znanja – zaposlitveni sejem, okrogle mize).
V vlogi organizatorjev se je preizkusilo 15 mladih. Za potrebe prenosa znanja je bil organiziran
tudi delovni vikend mladinskih organizacij, ki je združil več kot 15 mladinskih aktivistov. Velika
mera aktivizma je bila dosežena tudi pri nabiranju 0,5% dohodnine, ki jih davčni zavezanci
lahko namenijo organizacijam, ki delujejo v javnem interesu (med katere spada tudi MSJ). Med
mladinskimi sveti je MSJ po količini nabranih sredstev iz tega naslova že na drugem mestu.
Skupno je v naših projektih aktivno sodelovalo več kot 100 prostovoljcev in preko 1500
udeležencev. Opravljenih je bilo preko 2000 prostovoljnih ur.
Vir: Mladinski svet Jesenice
Klub jeseniških študentov (KJŠ) deluje na področju Upravne enote Jesenice, ki združuje občine
Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Sedež kluba je že od ustanovitve na Jesenicah.
V lokalnem okolju KJŠ tesno sodeluje z Mladinskim centrom Jesenice, Mladinskim svetom
Jesenice, zadnje čase pa vedno bolj tudi s Fakulteto za zdravstvo Jesenice. Približno 400 od
1258 študentov v Upravni enoti Jesenice (vir: SURS) je včlanjenih v KJŠ, od tega 246 študentov
iz občine Jesenice, mnogo pa je tudi dijakov. Svojim članom, rednim in izrednim študentom in
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dijakom iz prej omenjenih občin, nudijo veliko možnosti za vključevanje v različne oblike obštudijskih dejavnosti. V šolskem letu 2014/15 so tako pripravili in v večji meri uspešno izpeljali
69 projektov. Med najbolj obsežnim sta bila:
 Ustvarjanje klubskega glasila Brca² - z lastnimi sredstvi in sredstvi, ki so jih prejeli na razpisu
Zavoda za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice, so zagotovili izdajo desetih številk
mesečnika, ki vnaša nov pogled na dogajanje v občini Jesenice in okolici, posveča pa se
predvsem problematiki mladih doma in po svetu. Mesečnik omogoča študentom in
dijakom, da opozarjajo na probleme v lokalni skupnosti, ter novinarsko in fotografsko
udejstvovanje.
 Tradicionalni projekt Odmev, s katerim so v letu 2014 pomagali sestaviti program za
Festeelval 2014. Poleg širše ekipe KJŠ je pri Odmevu pomagalo še 20 mladih prostovoljcev.
Zbralo se je skoraj 1000-1500 obiskovalcev. Format dogodka je tak, da se ob bok bolj znani
skupini postavi lokalne neuveljavljene glasbenike. Glavna namena projekta sta tako
promocija mladih glasbenikov, kot tudi predstavitev Stare Save kot izvrstne koncertne
lokacije.
Med najbolj priljubljenimi in obiskanimi projekti, ki jih organizirajo pa spadajo še: Smučanje
Francija, Bowling, potopisna predavanja, ustvarjalne delavnice, Bavkasta klet(hiša strahov),
odbojkarski turnir, pohod z baklami, karting, tematska druženja na klubu…
Vir: Klub jeseniških študentov

1.9 Transportna infrastruktura
Cestna infrastruktura v letu 2010: 30 km državnih cest (največ je avtoceste in regionalnih
cest), 102,9 km lokalnih cest (največ med njimi javnih poti in lokalnih cest), 23 km pločnikov.
Vir: SURS
Cestna povezava (oddaljenost v km): Ljubljana 68 km, Avstrija 10 km (Karavanški predor),
Italija 30 km (Trbiž 41 km).
Mednarodna železniška postaja Jesenice: prva postaja pri vstopu, zadnja pri izstopu z Avstrijo,
potniški in tovorni promet.
Mednarodno letališče Jožeta Pučnika je oddaljeno 43 km.
Športno letališče Lesce je oddaljeno 15 km.

1.10 Okolje in obremenitev
Največ občinske površine je gozdnih zemljišč (68,40%), nato površin namenjenih bivanju
(4,65%). Podrobni podatki so prikazani v naslednji tabeli.
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Tabela 21.: Prikaz območja občine Jesenice po namembnosti v % in hektarih (ha):

Namembnost območja
površine namenjene bivanju
površine namenjene centralnim dejavnostim in bivanju
površine namenjene gospodarskim in industrijskim
conam
površine namenjene energetski infrastrukturi
površine namenjene prometni infrastrukturi
površine okoljske infrastrukture
površine namenjene športnim objektom
površine namenjene športno rekreacijskim površinam
površine namenjene parkom in drugim zelenim
površinam
površine za pokopališče
kmetijska zemljišča
gozdna zemljišča
vodne površine
druge površine
skupaj
Vir: Občina Jesenice

Odstotek v
primerjavi s
celotnim
območjem
4,65%
1,16%

Površina v ha
352,49
88,07

2,05%

155,22

0,03%
1,89%
0,40%
0,14%
0,27%

2,45
142,96
30,64
10,57
20,81

0,24%

17,94

0,11%
18,12%
68,40%
1,55%
0,98%
100,00 %

8,51
1.373,22
5.182,51
117,56
74,25
7.577,21

Na območju so tri ekološko pomembna območja (Karavanke, Julijske Alpe in Sava Dolinka od
Zelencev do Hrušice), ki pokrivajo 84,03% območja občine. Območje Natura 2000 obsega
20,38% območja občine (območje Karavank, Julijskih Alp in Radovne). Zavarovanih območij
narave je 0,75 % (Triglavski narodni park in slap Šum).
Komunalna dejavnost in onesnaževanje
V spodnjih tabelah so prikazani nekateri okoljski kazalniki za leto 2014 in tudi podatki sosednjih
občin ter primerjava s Slovenijo.
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Tabela 22.: Vrednost kazalcev za občino Jesenice za obdobje od leta 2000 do 2014 ter njihovi trendi

Opombe: 1: število m azbestnih cevovodov za primarno in sekundarno omrežje; 2: enterokoki; 3: v okviru obširne akcije izobraževanja je bilo razdeljenih 7600 vrečk s
prospektnim materialom; 4: podatek iz leta 2011
Legenda:  trend je negativen,  trend je pozitiven,  ni sprememb
Vir: Kazalci okolja in trendi za občino Jesenice za leto 2014 ter primerjava s sosednjimi občinami in Slovenijo , Marbo, d.o.o., Bled , 2015
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Tabela 23.: Primerjava vrednosti kazalcev občine Jesenice s sosednjimi občinami za leto 2014

Opombe: -: ni podatka, preb: prebivalca; 1 Število m azbestnih cevovodov za primarno in sekundarno omrežje, 2 enterokoki
Vir: Kazalci okolja in trendi za občino Jesenice za leto 2014 ter primerjava s sosednjimi občinami in Slovenijo , Marbo, d.o.o., Bled , 2015

Priloga 2

Razvojni trendi

40

V občini Jesenice sta dve čistilni napravi, in sicer centralna čistilna naprava Jesenice (30.000
PE) ter manjša čistilna naprava Prihodi (100 PE).
Komunalno podjetje Jeko in d.o.o. ima postavljenih v občini Jesenice je 109 ekoloških otokov.
Ločeno se zbirajo odpadni papir, stekleno embalažo ter mešano embalažo.
V občini Jesenice deluje tudi Zbirni center Jesenice Občani v zbirnih centrih lahko brezplačno
oddajo posamezne vrste odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in sicer odpadno električno
in elektronsko opremo, zeleni odrez, nevarne odpadke iz gospodinjstev, papir in lepenko,
steklo, kosovne odpadke, plastiko, kovine, pločevino, avtomobilske gume, oblačila, ter manjše
količine gradbenih odpadkov in azbestnih odpadkov.
Ločeno zbiranje so izvajali tudi na Odlagališču Mala Mežaklja, kjer so pred odlaganjem izločali
akumulatorje, kovine, les, nevarne odpadke in odpadne gume.
Vir: Letno poročilo Jeko in, d.o.o., 2014
Na obremenjenost okolja najbolj vplivajo hrup (cestni, železniški in deloma tudi zračni
promet), emisije v okolje, odpadne vode, izpusti plinov in trdih delcev, odlagališča odpadkov,
stari cevovodi ter tudi gospodarstvo.
Vremenske razmere
Klimatološka postaja je postavljena v Planini pod Golico. Klimatske spremembe že vplivajo na
življenje. Zime se začnejo pozneje, so manj izrazite, toplejše in se končajo prej.
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1.11 Analiza institucionalnega okvirja
Občina Jesenice ima župana in dva podžupana. V Občinskem svetu je 28 svetnikov, v
Nadzornem odboru pa je sedem članov.
Organiziranost Občine Jesenice je prikazana na spodnji sliki.

V okviru občinske uprave je pet notranje organizacijskih enot (oddelkov) in kabinet župana.
Občina Jesenice je v letu 2014 imela 53 zaposlenih. Od tega je bilo največ uradnikov (50,9 %),
nato strokovno tehničnih uslužbencev (47,2 %) in 1,9% pripravnikov. Največ zaposlenih ima
VII. stopnjo izobrazbe (67,9 %), tem sledijo delavci s VI. stopnjo izobrazbe (13,2 %).
V Občini je sedem krajevnih skupnosti, kjer so zaposlene štiri strokovne tehnične uslužbenke.
V okviru delovanja je tudi Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica, ki skrbi za vzpostavitev učinkovitega izvajanja funkcije notranjega
revidiranja proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic. Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica deluje za občine ustanoviteljice.
Organizacije/zavodi, ki so posredni proračunski uporabniki in seznam stvari, ki se jim jih
financira:

Vrtec Jesenice: pokrivanje razlike med ekonomsko ceno za programe v vrtcih in prispevkom
staršev ter prispevkom pristojnega ministrstva za predšolsko vzgojo, dodatno
subvencioniranje stroškov plačila vrtca (mlade družine, sredstva za kritje stroškov izven
cene programa vrtca,…), investicije ter investicijsko in tekoče vzdrževanje;

Osnovna šola Koroška Bela: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in
investicijsko vzdrževanje, dodatni program;

Osnovna šola Poldeta Stražišarja: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in
investicijsko vzdrževanje, dodatni program;

Osnovna šola Prežihov Voranc: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in
investicijsko vzdrževanje, dodatni program;
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Osnovna šola Toneta Čufarja: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in
investicijsko vzdrževanje, dodatni program;

Glasbena šola Jesenice: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in investicijsko
vzdrževanje povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim;

Ljudska univerza Jesenice: materialni stroški, letni program izobraževanja odraslih (izvedba
različnih projektov in jezikovnih tečajev);

Občinska knjižnica Jesenice: strošek dela za zaposlene, materialni stroški, ogrevanje,
projekti ter investicije in investicijsko vzdrževanje;

Gledališče Toneta Čufarja: strošek dela za zaposlene, materialni stroški, ogrevanje,
programski stroški, investicije in investicijsko vzdrževanje;

Gornjesavski muzej Jesenice: strošek dela za zaposlene, materialni stroški, ogrevanje,
tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje ter projekti;

Zavod za šport Jesenice in notranja organizacijska enota Mladinski center Jesenice: strošek
dela za zaposlene, materialni stroški, projekti, investicije ter tekoče in investicijsko
vzdrževanje;

Gasilsko reševalna služba Jesenice: delno plače, tekoče in investicijsko vzdrževanje.
Jeko-In, javno komunalno podjetje d.o.o., opravlja javno gospodarsko službo iz treh področij:
komunalne dejavnosti (vzdrževanje javnih površin, kanalizacija, čistilna naprava, odvoz
odpadkov, Mala Mežakla, pogrebna služba), oskrba s plinom ter oskrba z vodo.
Enos OTE d.o.o. ima od leta 2014 koncesijo za oskrbo s toploto.
Za javno razsvetljavo skrbi podjetje Vigred d.o.o., elektroinštalacije.
Občina Jesenice sofinancira tudi programe, ki jih izvajajo:

Razvojna agencija zgornje Gorenjske je razvoja agencija, ki izvaja projekte s področja
pospeševanja razvoja podjetništva, turizma, kmetijstva, izobraževanja in sociale. Projekte
podpira Občina Jesenice.

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj je regionalna podporna institucija, ki ima javno
pooblastilo za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na Gorenjskem,
v katere je vključena tudi Občina Jesenice;

Center za socialno delo: izvajanje nalog za Občino Jesenice, in sicer odločanje o dodelitvi
socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcem, letovanje otrok iz socialno ogroženih
družin ter vodenje postopkov do izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialnovarstvenih
storitev za institucionalno varstvo, družinske pomočnike in postopek ugotovitve do izdaje
odločbe za stanovanjske skupine;

Dom upokojencev Dr. Franceta Bergelja: izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na
domu;

Rdeči Križ: izvajanje zdravstvene, zdravstveno-vzgojne, socialne ter poizvedovalne
dejavnosti, izvajanje programov v primeru elementarnih nesreč, delo z mladimi,
izobraževanje ter širjenje znanj (izvajanje aktivnosti kot del letnega programa)

Varna hiša za Gorenjsko: izvajanje programa za osebe, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali
spolnega nasilja (izvajanje aktivnosti kot del letnega programa za območje celotne
Gorenjske);
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Društvo Žarek: izvajanje verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Dnevni
center: Naj mladih ne vzgaja ulica« ter dejavnosti komune Skupnost Žarek (za območje
občin Zgornje Gorenjske);

Javni sklad za kulturne dejavnosti, OE Jesenice: sofinanciranje stroškov delovanja
(programov in obratovalnih stroškov);

Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora: zagotavljanje pogojev za delovanje (uresničevanje
javnega interesa v občini Jesenice na področju kulture);

Gasilska zveza in prostovoljna gasilska društva (6 društev): tekoče in investicijsko
vzdrževanje, izobraževanje.
Na območju Občine je bilo avgusta 2015 registriranih 145 društev. Spodnja tabela prikazuje
društva po skupinah, število društev v določeni skupini in njihov delež. Največ je društev za
šport in rekreacijo, tem pa sledijo društva za pomoč ljudem in društva za kulturo in umetnost.
Tabela 24.: Število društev in delež po skupinah (avgust 2015)
Skupina
Športna in rekreacijska društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturna in umetniška društva
Znanstvena, raziskovalna, strokovna in poklicna
društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društvo za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Drugo
Skupaj

Št. društev
56
25
17

Delež
38,62
17,24
11,72

12

8,28

9

6,21

5
5
6
3
7
145

3,45
3,45
4,14
2,07
4,83
100,00

Vir: http://www.mnz.gov.si
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Kazalci merjenja napredka občine Jesenice
Demografski kazalci
1 Skupni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev
2 Indeks dnevne migracije
3 Indeks staranja prebivalstva
4 Koeficient starostne odvisnosti
5 Število prebivalcev
6 Število mladih
Ekonomski kazalci
1 Dodana vrednost na prebivalca v €
2 Povprečno neto plača na zaposlenega v €
2 Vrednost bruto investicij na prebivalca v €
3 Število samostojnih podjetnikov na 1000 prebivalcev
4 Število zaposlenih oseb
5 Število samozaposlenih oseb
6 Število delovno aktivnega prebivalstva
7 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
8 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja turizma
9 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja in prilagajanja podeželskih območij
Socialni kazalci
Življenjska raven
1 Bruto osnova za dohodnino na prebivalca v €
2 Število registriranih motornih vozil na 100 prebivalcev
3 Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v %
4 Število prejemnikov enkratne denarne pomoči na 100 prebivalcev
Izobraževanje
1 Število študentov terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev
2 Odstotek prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo v %
3 Diplomanti terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča na 1000 prebivalcev
Prosti čas
1 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za kulturne dejavnosti %
2 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za športne in prostočasne dejavnosti v %
Kazalci okolja
1 Količine odpadkov po občinah, zbrane z javnim odvozom na prebivalca v kg
2 Letna investicija občin za varstvo okolja na prebivalca v €
3 Število metrov obnovljenih in na novo zgrajenih cest
4 Delež priključenosti na kanalizacijo
5 Obnovljeni vodovodi v metrih
6 Količina odloženih nenevarnih odpadkov na prebivalca v kg
Pomen kratic:
AJPES
FURS
NP
OE
RS
SURS
UMAR
ZRSZ
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Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Finančni urad Republike Slovenije
ni podatka
območna enota
Republika Slovenija
Statistični urad Republike Slovenije
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
Zavod za zaposlovanje Rebublike Slovenije
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Kazalci merjenja napredka Občine Jesenice
Demografski kazalci
Zap.
št.

Kazalec

Definicija

1

Skupni prirast prebivalstva Skupni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med skupnim
na 1000 prebivalcev
prirastom v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi
istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000.
Skupni prirast je seštevek naravnega prirasta (razmerje med
številom živorojenih otrok in umrlih otrok) ter selitvenega
prirasta (razlika med številom priseljenih in odseljenih v
občini).

2

Selitveni prirast
prebivalstva na 1000
prebivalcev

3

Indeks dnevne migracije

Vsebinska opredelitev

Vir

* bazno leto je 2009 glede na podatke, ki so na voljo
Dosežen Ciljna
Komentar k ciljni vrednosti
a
vrednost
vrednost leta 2025
*

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pozitivni skupni prirast pomeni, da je več otrok rojenih kot pa SURS
odseljenega prebivalstva. V primeru, da je negativni skupni
prirast pomeni, da je več ljudi odseljenih kot pa rojenih otrok,
kar pomeni negativen vpliv.
Vrednost v občini Jesenice se z leti zmanjšuje, vendar je še
vedno negativna in precej odstopa od slovenjskega
povprečja. Več ljudi se odseli kot pa je rojenih otrok, kar
pomeni negativen vpliv.
Naravni prirast v letu 2014 občina Jesenice: 2
Selitveni prirast v letu 2014 občina Jesenice: -227
Skupni prirast v letu 2014 za občino Jesenice: -225
Splošen vpliv na blaginjo: negativen

-10,4

-2,3

-5,8

-6,4

-6,0

-10,7

NP

1,03

slovensk
o
povprečj
e

Vrednosti slovenskega povprečja za
leto 2025 ni mogoče napovedati.
Zadnji podatki, ki so na voljo, so za
leto 2014 in za Slovenijo znašajo 0,9
prebivalca na 1000 prebivalcev. To
pomeni, da se rodi 0,9 otrok na 1000
prebivalcev več kot pa se ljudi odseli.
Vpliv na blaginjo je pozitiven.

Selitveni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med
selitvenim prirastom v koledarskem letu in številom
prebivalstva sredi istega leta na določenem območju,
pomnoženo s 1000. Selitveni prirast je razlika med številom
priseljenih in številom odseljenih na določenem območju v
koledarskem letu.

Prebivalstvo se premika v smeri delovnih mest ter išče boljši SURS
zaslužek. Večji selitveni prirast pomeni boljšo kakovost
življenja.
V občini Jesenice je kazalec negativen, kar pomeni, da se več
ljudi odseli kot pa priseli.
Vrednost v občini Jesenice se z leti je z leti zmanjševala,
venda rje bilo v letu 2014 ponovno zaznati močno povečanje
v negativni smeri, ker pomeni negativen vpliv. Vrednost
precej odstopa od slovenjskega povprečja.
Selitveni prirast v letu 2013 občina Jesenice: -108
Selitveni prirast v letu 2014 občina Jesenice: -227
Splošen vpliv na blaginjo: negativen.

-10,8

-2,5

-5,9

-7,3

-5,1

-10,8

NP

1,00

6

Vrednosti slovenskega povprečja za
leto 2025 ni mogoče napovedati.
Zadnji podatki, ki so na voljo, so leto
2014 in za Slovenijo znašajo -0,2
prebivalca na 1000 prebivalcev. To
pomeni, da se odseli 0,2 prebivalca
na 1000 prebivalcev več kot pa se
ljudi priseli. Vpliv na blaginjo je
negativen.

Indeks delovne migracije (IDM) je razmerje med številom
delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni
teritorialni enoti delovnega mesta in številom delovno
aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti
prebivališča pomnoženo s 100.

Prebivalstvo se običajno premika v smeri delovnih mest, išče SURS
zaposlitev in boljši zaslužek. Migracija je tem večja, čim večje
so razlike v zaslužku v mestih glede na podeželska območja.
Migracija je tako način boljšega koriščenja razpoložljivih
človeških virov. Večje je število delovnih mest glede na
število zaposlenih v tej občini, več delovne sile ta občina
privlači, zato je njena ekonomska moč oziroma razvitost višja.
Nižji indeks pomeni manjše število delovnih mest za
območno živeče aktivno prebivalstvo.
Delovne občine: izrazito delovne (116,0 ali več), zmerno
delovne (96,0–115,9).
Bivalne občine: šibko bivalne (76,0–95,9), zmerno bivalne
(56,0–75,9), pretežno bivalne (36,0– 35,9), izrazito bivalne
(35,9 ali manj).
Delež delovno aktivnega prebivalstva s stalnim prebivališčem
v občini Jesenice in delom v občini Jesenice v primerjavi z
aktivnim prebivalstvom občine Jesenice v letu 2014 za občino
Jesenice: 49,41%
Vpliv na blaginjo: zmeren.

81,6

82,0

80,5

83,1

83,3

81,2

NP

1,00

90

Ciljna vrednost indeksa dnevne
migracije za leto 2025 znaša 90. Od
leta 2009 dalje vrednost variira,
vendar sezelo počasi približuje počasi
približuje ciljni vrednosti. Občina
Jesenice se uvršča med šibko bivalne
občine.
Vpliv na blaginjo je zmeren.
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Zap.
št.

Kazalec

Definicija

4

Indeks staranja
prebivalstva

5

Vsebinska opredelitev

Vir

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dosežen Ciljna
Komentar k ciljni vrednosti
a
vrednost
vrednost leta 2025
*

Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in Zaradi podaljševanja življenjske dobe in vse manjše rodnosti SURS
mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14 let), pomnoženo s
je starega prebivalstva vedno več. Indeks staranja je zelo
100. (H2 podatki se nanašajo na 31.12)
pomemben kazalec, ki nam pove, kako staro je prebivalstvo.
Mlado prebivalstvo je tisto, ki mu pripada vrednost pod 40,
zrelo ima vrednost indeksa 40 do 80, staro pa nad 80. Iz teh
podatkov dobimo splošno informacijo o prebivalcih na
določenem območju ter nadalje sklepamo prihodnje potrebe
prebivalcev.
Povprečna starost v občini Jesenice za leto 2015: 43,1 let
Odstotek prebivalstva starih več kot 65 let v občini Jesenice v
letu 2015: 17,9%
Vpliv na blaginjo: negativen.

114,2

114,1

112,9

116,0

117,5

121,4

125,8

1,10

110

Glede na cilljno vrednost za leto
2025, ki znaša 110, se vrednost
indeksa povečuje, kar pomeni, da ne
gre v pozitivni smeri. Vedno več je
starega prebivalstva.
Vpliv na blaginjo je negativen.

Koeficient starostne
odvisnosti

Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših Večji je koeficient, večja je odvisnost od delovno sposobnih
prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih. (H2
prebivalcev.
podatki se nanašajo na 31.12)
Vpliv na blaginjo: negativen.

SURS

42,2

42,3

43,0

44,2

45,3

46,9

48,3

1,14

35

Glede na cilljno vrednost za leto
2025, ki znaša 35, se vrednost
koeficienta povečuje, kar pomeni, da
ne gre v pozitivni smeri. Vedno več
ljudi je odvisnih od delovno
sposobnih prebivalcev.

6

Število prebivalcev

Prebivalci občine Jesnice so osebe s prijavljenim stalnim in/ali
začasnim prebivališčem v Občini Jesenice, ki v Občini Jesenice
prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več in niso
začasno odsotne iz Občine Jesenice eno leto ali več. (H2
podatki se nanašajo na 31.12)

SURS

21.780

21.652

21.566

21.433

21.309

21.097

20.945

0,96

povečanj Ciljna vrednost leta 2025 znaša več
e
kot pa 21.780. Glede na trenutne
podatke se število prebivalcev
zmanjšuje.

7

Število mladih

Število mladih od 0-26 let. (H2 podatki se nanašajo na 31.12) Vpliv na blaginjo: pozitiven.

SURS

6.173

6.037

5.918

5.756

5.671

5.507

5.353

0,87

povečanj Ciljna vrednost leta 2025 znaša več
e
kot pa 6173. Glede na trenutne
podatke se število mladih z leti
upada.

Priloga 3
Kazalci merjenja napredka - demografski kazalci

4 od 10

Kazalci merjenja napredka Občine Jesenice
Ekonomski kazalci
Kazalec

Definicija

Vsebinska opredelitev

1

Dodana vrednost na
prebivalca v €

Dodana vrednost (v osnovnih cenah) je enaka proizvodnji (v
osnovnih cenah), zmanjšani za vmesno porabo (v cenah
kupcev). Dodana vrednost je tudi enaka vsoti sredstev za
zaposlene, plačanih drugih davkov na proizvodnjo, zmanjšanih
za prejete druge subvencije za proizvodnjo ter vsoti bruto
poslovnega presežka in bruto raznovrstnega dohodka.

Dodana vrednost na prebivalca osebo odraža ekonomsko moč AJPES, lastni
gospodarstva posameznega območja, zato predvidevamo, da izračuni
je povezanost med tem kazalcem in družbenoekonomsko
razvitostjo pozitivna. Je kazalec, s katerim merimo
produktivnost dela.
Vpliv na blaginjo: negativen

2

Povprečno neto plača na
zaposlenega v €

Neto plača je bruto plača, zmanjšana za prispevke za socialno Večja neto plača pomeni večjo kupno moč ter posledično večjo SURS
varnost in akontacijo davka od osebnih prejemkov.
kvaliteto bivanja.
Vpliv blaginje: pozitiven.

904,26 €

3

Vrednost bruto investicij
na prebivalca v €

Kazalec je razmerje med vsoto bruto investicij podjetij in
Večji znesek pomeni večjo investiranje v razvoj.
številom prebivalstva. Vrednost investicij v osnovna sredstva Vpliv na blaginjo: pozitiven.
obsega: nakupe (fizično ustvarjenih - plačanih in neplačanih)
lastnih osnovnih sredstev v tekočem oz. poročevalskem letu,
posodobitve, rekonstrukcije in prenove na že obstoječih
osnovnih sredstvih (štejejo se kot investicije v nova osnovna
sredstva) ne glede na to, ali so bili v poročevalskem letu
plačani ali ne, lastno izgradnjo in pridobitev (brez plačila)
osnovnih sredstev ter nabavno vrednost osnovnih sredstev v
finančnem najemu (lizing), naložbeno nepremičnino, če je
razvidno, da bo prinašala gospodarske koristi v obliki
najemnin oz. povečanje vrednosti in če je njeno nabavno
vrednost možno izmeriti. Osnovna sredstva (nova in rabljena)
se vrednotijo po nabavni vrednosti.

SURS

4.195,59 € 1.471,09 € 2.371,28 € 2.936,18 € 2.704,18 € 2.142,90 € NP

0,51

povečanj Ciljna vrednost leta 2025 naj bi
e za
znašala 8.391,18 €. Vrednost bruto
100%
investicijna prebivalca z leti pada.

4

Število samostojnih
podjetnikov na 1000
prebivalcev

Kazalec pomeni razmerje med številom samostojnih
podjetnikov v Občini Jesenice in številom vseh prebivalcev,
pomnoženo s 1000.

Večje število pomeni boljše stanje.
Vpliv na blaginjo: pozitiven.

ZRSZ, OE Kranj

21,40

20,60

21,05

19,64

20,93

20,86

20,58

0,96

povečanj Število samostojnih podjetnikov
e za 25% na1000 prebivalcev naj bi v letu 2025
znašalo 24,23 samostojnih
podjetnikov na 1000 prebivalcev.

5

Število zaposlenih oseb

Zaposlene osebe so osebe, ki so v delovnem razmerju: pri
pravnih osebah (podjetjih, družbah, zavodih, drugih
organizacijah) ali pri podružnicah tujih podjetij; izvoljeni ali
imenovani nosilci javne ali družbene funkcije; matere z
otrokom, ki delajo po posebnih predpisih; lastniki podjetij, ki ta
podjetja osebno vodijo in ki niso zavarovani iz drugega
naslova; pri fizičnih osebah, to je pri samostojnih podjetnikih
posameznikih, pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot
edini ali glavni poklic, ali pri osebah, ki uporabljajo dopolnilno
delo drugih ljudi. Od 12. januarja 2004 štejemo med zaposlene
osebe tudi vojake nabornike na prostovoljnem služenju
vojaškega roka.

Večje število zaposlenih pomeni manjšo socialno odvisnost ter ZRSZ, OE Kranj
hkrati boljšo kvaliteto življenja.
Vpliv na blaginjo: negativen, saj se je vedno manj zaposlenih
oseb.

6.768

6.572

6.230

6.209

6.068

5.969

5.967

0,88

povečanj Število zaposlenih oseb naj bi v letu
e za 20% 2025 znašalo 8.122 oseb. Število
zaposelnih oseb upada, kar pomeni
negativen učinek.
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Vir

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

* bazno leto je 2009 glede na podatke, ki so na voljo
Dosežena Ciljna
Komentar k ciljni vrednosti
vrednost vrednost
*
leta 2025

Zap. št.

4.429,71 € 6.094,59 € 6.681,12 € 6.168,20 € 6.316,72 € 7.809,93 € NP

Kazalci merjenja napredka - ekonomski kazalci

942,65 €

964,88 €

982,94 €

987,81 €

1,39

slovensko Ciljna vrednost je slovensko
povprečj povprečje. Za leto 2014 slovensko
e
povprečje znaša 8.558,33 €. Kazalec
na ravni občine nekoliko zaostaja.

1.006,05 € 1.009,72 € 1,09

povečanj Ciljna vrednost leta 2025 naj bi
e za 20% znašala 1.229,53 €. Povprečna neto
plača na zaposlenega se z leti počasi
zvišuje.
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Zap. št.

Kazalec

Definicija

Vsebinska opredelitev

Vir

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dosežena Ciljna
Komentar k ciljni vrednosti
vrednost vrednost
*
leta 2025

6

Število samozaposlenih
oseb

Samozaposlene osebe so: fizične osebe, ki opravljajo
gospodarsko ali pridobitno dejavnost (samostojni podjetniki
posamezniki); osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini
ali glavni poklic (npr. odvetniki, samostojni raziskovalci,
duhovniki itd.); vrhunski športniki in vrhunski šahisti.

Večje število samostojnih podjetnikov pomeni večje število
delovnih mest. Kaže na večjo razvitost gospodarstva. Kazalec
variira skozi preučevano obdobje.
Vpliv na blaginjo: nevtralen.

ZRSZ, OE Kranj
SURS

466

446

454

421

446

440

431

0,92

vrednost Ciljna vrednost samozaposlenih oseb
iz leta
naj bi v letu 2025 znašala 745,6 oseb,
2009
vendar kazalec z neti variira.

7

Število delovno aktivnega
prebivalstva

Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in
samozaposlene osebe. V to skupino ne spadajo brezposleni.

Večje število pomeni večja razvitost občine. Kazalecz leti
upada, kar pomeni negativen vpliv na razvitost.
Vpliv na blaginjo: negativen.

ZRSZ, OE Kranj
SURS

7.234

7.018

6.684

6.630

6.514

6.409

6.398

0,88

vrednost Ciljna vrednost delovno aktivnega
iz leta
prebivalstva naj bi v letu 2025 znašala
2009
več kot pa 7.234 oseb.Posledica
zmanjševanja je staranje prebivalstva,
odseljevanja in manjšega števila
mladih.

8

Povprečni letni delež
odhodkov občine
namenjenih za spodbujanje
razvoja malega
gospodarstva

Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za spodbujanje Kazalec kaže sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski Zaključni račun 12,27
razvoja malega gospodarstva v Proračunu Občine Jesenice
dejavnosti s strani Občine Jesenice.
Občine Jesenice
(program 14, podprogram 1402) ter celotnim proračunom
Vpliv na blaginjo: pozitiven.
Občine Jesenice, pomnoženo s 100.

2,36

14,13

8,89

0,89

1,06

1,13

0,09

10%

9

Povprečni letni delež
odhodkov občine
namenjenih za spodbujanje
razvoja turizma

Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za spodbujanje Kazalec kaže sredstva za promocijo in spodbujanje razvoja
razvoja turizma v Proračunu Občine Jesenice (program 14,
turizma s strani Občine Jesenice.
podprogram 1403) ter celotnim proračunom Občine Jesenice, Vpliv na blaginjo: pozitiven.
pomnoženo s 100.

Zaključni račun 1,00
Občine Jesenice

1,07

1,07

1,39

0,89

1,09

0,53

0,53

5%

10

Povprečni letni delež
odhodkov občine
namenjenih za spodbujanje
razvoja in prilagajanja
podeželskih območij

Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za spodbujanje Kazalec kaže sredstva za spodbujanje razvoja podeželja s
razvoja podeželja v Proračunu Občine Jesenice (program 11, strani Občine Jesenice.
podprogram 1102,1103) ter celotnim proračunom Občine
Vpliv na blaginjo: pozitiven.
Jesenice, pomnoženo s 100.

Zaključni račun 0,54
Občine Jesenice

0,65

1,61

0,87

0,49

0,42

0,30

0,56

2%

Priloga 3

Kazalci merjenja napredka - ekonomski kazalci
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Kazalci merjenja napredka Občine Jesenice
Socialni kazalci
Področje /
Zap. št.

Kazalec

Definicija

Življenjska raven
1
Bruto osnova za dohodnino Bruto osnova za dohodnino zajema celotne (bruto) dohodke,
na prebivalca v €
ki so predmet davčne obremenitve, zmanjšane za priznane
stroške, ki so nastali ob pridobivanju tega dohodka, zmanjšane
za olajšave.

Vsebinska opredelitev

Vir

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6120 €
(leto
2006)

7.268 €

7.543 €

7.600 €

7.211 €

NP

NP

1,18

povečanj Ciljna vrednost leta 2025 naj bi
e za 20% znašala 7.344 €. Zadnji podatkiza leto
2013 kažejo kažejo, da je vrednost
nekoliko višja.

SURS

50,70

51,54

51,65

52,07

51,58

52,09

NP

1,03

povečanj Ciljna vrednost leta 2025 naj bi
e
znašala več kot pa 50,70 registriranih
motornih vozil na 100 prebivalcev.
Število se z leti nekoliko povečuje.

7,8

8,6

10,4

11,7

12,7

12,5

10,6

1,36

5 %.

0,54

0,50

0,49

0,60

0,70

0,64

1,23

zmanjšan Ciljna vrednost števila prejemnikov
je
enkratne denarne pomoči na 100
prebivalcev naj bi leta 2025 znašala
manj kot pa 0,57 prejemnikov na 100
prebivalcev.

Po opredelitvi naj bi gospodarska razvitost odražala raven
UMAR, FURS
življenjskega standarda. Običajno gospodarsko razvitost
merimo z domačim proizvodom na prebivalca. Ker ta kazalec
na nivoju občine ni dostopen, smo izbrali kazalec bruto osnova
za dohodnino na prebivalca, ki prav tako osvetljuje življenjsko
raven oziroma kupno moč prebivalstva. Je eden izmed
osnovnih kazalnikov, s katerim merimo ekonomsko moč
prebivalstva. Odvisnost med dohodninsko osnovo in družbenoekonomsko razvitostjo je premosorazmerna.
Vpliv na blaginjo: pozitiven.

2

Število registriranih
motornih vozil na 100
prebivalcev

3

Povprečna stopnja
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež
registrirane brezposelnosti registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.
v%
Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah, upravnih
enotah, statističnih regijah in območnih službah Zavoda za
zaposlovanje Republike Slovenije je prikazana glede na stalno
prebivališče delovno aktivnih prebivalcev in registriranih
brezposelnih oseb.

Nižja je stopnja registrirane brezposelnosti, nižja je socialna
odvisnost družbe in boljše zadovoljevanje individualnih
potreb.
Vpliv na blaginjo: negativen.

SURS

4

Število prejemnikov
enkratne denarne pomoči
na 100 prebivalcev

Več prejemnikov denarne pomeni večjo socialno ogroženost.
Vpliv na blaginjo: negativen.

Evidenca Občine 0,57
Jesenice

Priloga 3

Kazalnik je razmerje med številom motornih vozil in številom Število motornih vozil lahko kaže na kupno moč prebivalstva.
prebivalstva, pomnoženo s 100. Motorno vozilo je vozilo,
Vpliv na blaginjo: pozitiven.
namenjeno za vožnjo po cesti z močjo lastnega motorja,
razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem. Vključena so
vozila iz kategorij M1, M2, M3, N1, N2, N3, L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e, L7e, T1, T2, T3, T4, T5, in C v skladu s klasifikacijo
vozil v Prilogi I k Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil
(Uradni list RS, št. 30/2004).

Prejemniki po Odloku o socialni pomoči v Občini Jesenice.

* bazno leto je 2009 glede na podatke, ki so na voljo
Dosežen Ciljna
Komentar k ciljni vrednosti
a
vrednost
vrednost leta 2025
*

2009

Kazalci merjenja napredka - socialni kazalci

Ciljna vrednost povprečne registrirane
stopnje brezposelnosti naj bi leta
2025 znašala 5%. Zaradi nastale
gospodarske krize se je brezposelnost
zelo povečala.
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Področje /
Zap. št.

Kazalec

Izobraževanje
1
Število študentov
terciarnega izobraževanja
na 1000 prebivalcev

Definicija

Vsebinska opredelitev

Vir

Kazalnik je razmerje med številom študentov terciarnega
izobraževanja in številom prebivalstva, pomnoženo s 1000.
Terciarno izobraževanje obsega študente višješolskega
strokovnega in visokošolskega dodiplomskskega in
podiplomskega študija, ki poteka na javnih in zasebnih višjih
strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih
zavodih. Vključeni so redni in izredni študenti.

Večje število študentov izkazuje večji interes po izobraženosti SURS
in možnosti nadaljne izobrazbe. Ima pozitiven učinek na
ekonomski razvoj, povečuje kvaliteto življenja ter povečuje
blaginjo.
Kazalec kaže da število študentov na 1000 prebivalcev z leti
močno upada, kar pomeni tudi negativen učinek na blaginjo.
Vpliv na blaginjo: negativen

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dosežen Ciljna
Komentar k ciljni vrednosti
a
vrednost
vrednost leta 2025
*

44

41

40

36

32

29

NP

0,67

povečanj Ciljna vrednost števila študenotv
e za 30% terciarnega izobraževanja na 1000
prebivalcev naj bi bila leta 2025 57,2
študentov na 1000 prebivalcev.

2

Odstotek prebivalstva z
višjo in visoko izobrazbo v
%

Kazalec je razmerje med številom prebivalcev z višjo in visoko Večji odstotek pomeni večjo izobraženost in s tem boljšo
SURS
izobrazbo (visokošolsko izobraževnje od 1 do 3. stopnje) ter
zaposlitev ter kupno moč. Ima tudi vpliv na produktivnost ter
številom prebivalcev, pomnoženo s 100.
na gospodarsko rast.
Vpliv na blaginjo: pozitiven.

4,37
(leto
2002)
NP
(2009)

NP

9,3

10,0

10,2

10,9

NP

2,49

povečanj Z leti se vrednst kazalnika povečuje
e za 30% kar pozitivno vpliva na blaginjo.

3

Diplomanti terciarnega
izobraževanja po občini
stalnega bivališča na 1000
prebivalcev

Kazalnik je razmerje med številom diplomantov terciarnega
izobraževanja in številom prebivalstva, pomnoženo s 1000.
Terciarno izobraževanje obsega diplomante višješolskega
strokovnega in visokošolskega dodiplomskskega in
podiplomskega študija, ki poteka na javnih in zasebnih višjih
strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih
zavodih. Vključeni so redni in izredni študenti.

6,27

7,16

7,95

7,39

5,65

7,75

NP

1,24

povečanj Ciljna vrednost znaša 8,15
e za 30% diplomantov na 1000 prebivalcev.
Vrednost kazalnika z leti niha.

Priloga 3

Večje število diplomantov izkazuje večji interes po
izobraženosti in možnosti nadaljne izobrazbe. Ima pozitiven
učinek na ekonomski razvoj, povečuje kvaliteto življenja ter
povečuje blaginjo.
Vpliv na blaginjo: negativen.

SURS

Kazalci merjenja napredka - socialni kazalci
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Področje /
Zap. št.

Prosti čas
1

2

Kazalec

Definicija

Vsebinska opredelitev

Vir

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dosežen Ciljna
Komentar k ciljni vrednosti
a
vrednost
vrednost leta 2025
*

Povprečni letni delež
odhodkov občine
namenjenih za kulturne
dejavnosti %

Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za kulturne
dejavnosti v Proračunu Občine Jesenice (program 18,
podprogram 1802-1803) ter celotnim proračunom Občine
Jesenice, pomnoženo s 100.

Kulturne dejavnosti razvijajo posameznika.
Vpliv na blaginjo: pozitiven.

Zaključni račun 11,43
Občine Jesenice

5,93

5,13

5,72

4,04

4,55

4,36

0,38

povečanj Ciljna vrednost znaša 15%. Z leti se
e na 15% vrednost nekoliko znižuje.

Povprečni letni delež
odhodkov občine
namenjenih za športne in
prostočasne dejavnosti v %

Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za športne in
rekreacijske dejavnosti v Proračunu Občine Jesenice (program
18, podprogram 1805) ter celotnim proračunom Občine
Jesenice, pomnoženo s 100.

Športne in prostočasne aktivnosti ugodno vplivajo na zadravje, Zaključni račun 7,53
počutje, družabnost. Kazalec kaže spodbujanje športa in
Občine Jesenice
prostočasnih dejavnosti s strani Občine Jesenice.
Vpliv na blaginjo: pozitiven.

15,01

8,47

9,90

30,85

8,58

5,60

0,74

povečanj Ciljna vrednost znaša 20%. Z leti
e na 20% vrednost nekoliko niha.

Priloga 3

Kazalci merjenja napredka - socialni kazalci
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Kazalci merjenja napredka Občine Jesenice
Kazalci okolja
Zap. št.

Kazalec

Definicija

Vsebinska opredelitev

Vir

1

Količine odpadkov po
občinah, zbrane z javnim
odvozom na prebivalca v
kg

Kazalec je razmerje med količino zbranih podatkov ter ševilom
prebivalcev v občini Jesenice. Odpadek je vsaka snov ali
predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov po
Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga lastnik ali imetnik ne
more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu
škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči. Med
odpadke ne spadajo: snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v
zrak, in snovi, ki se odvajajo z odpadnimi vodami neposredno
v vode ali v kanalizacijo. Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo
eno nevarno lastnost ali več. Med nevarne odpadke štejemo
npr.: odpadna olja, okside, soli, kisline, luge, koncentrate,
odpadke organskih topil, barve, lake, smole, agrokemijske in
farmacevtske preparate, specialne odpadke iz bolnišnic ter
druge nevarne odpadke organskega ali anorganskega izvora.

Večja količina zbranih odpadkov kaže po eni strani na večjo
SURS
potrošnjo prebivalstva, na drugi strani pa organizirano zbiranje
odpadkov zmanjšuje nekontrolirana odlagališča.
Vpliv na blaginjo: pozitiven.

2

Letna investicija občin za
varstvo okolja na
prebivalca v €

Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za varovanje
okolja v Proračunu Občine Jesenice (program 15 ter
energetska obnova) ter številom prebivalstva v občini
Jesenice.

Vpliv na blaginjo: pozitiven.

3

Število metrov obnovljenih Kazalec nam pove število metrov novozgrajenih cest ter cest, Vpliv na blaginjo: pozitiven.
in na novo zgrajenih cest
ki so bile obnovljene.

4

Delež priključenosti na
kanalizacijo

Kazalec nam pove delež priključenih odjemnih mest na
kanalizacijsko omrežje v posamezni aglomeraciji.

Vpliv na blaginjo: pozitiven.

Aglomeracija:

Slovenski Javornik (Jesenice, Kor. Bela, Sl. Javornik in
Podkočna)
Hrušica
Bl. Dobrava
Kočna
Potoki
Plavški Rovt
Prihodi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dosežena
vrednost

Ciljna
Komentar k ciljni vrednosti
vrednost
leta 2025

384,99

446,06

387,74

392,39

363,93

364,41

NP

0,95

zmanjšan Vrednost se je od leta 2009 nekoliko
je za 20% zmanjšala, vendar še ni dosegla ciljne
vrednosti.

Zaključni račun 30,04
Občine Jesenice,
SURS

32,20

54,96

49,44

32,86

163,13

31,50

1,05

povečanj Vrednost je z veti narasla za več kot
e za 20% 543 %.

Evidenca Občine 0,00
Jesenice,
Komunalna
direkcija
Jeko-in d.o.o.
81,0

0,00

1750

1250

0

1050

NP

4050,00

12000

Vrednost z leti počasi narašča.

81,0

81,7

84,3

84,3

87,5

87,6

1,08

98

Ciljna vrednost znaša 98%. Delež
priključenosti na kanalizacijsko
omrežje se z leti povečuje.

88,5

88,5

88,5

88,6

88,7

88,8

90,7

97,4
50,3
0,0
0,0
0,0
72,8

97,4
50,3
0,0
0,0
0,0
72,8

97,4
50,3
0,0
0,0
0,0
72,8

97,4
50,3
0,0
0,0
0,0
72,8

97,4
50,3
0,0
0,0
0,0
72,8

97,4
50,3
0,0
0,0
0,0
72,8

97,3
52,0
0,0
0,0
0,0
71,8
Ciljna vrednost znaša 10.000 m
obnovljenih vodovodnih cevi. Z leti
vrednost narašča in se pribljižuje ciljni
vrenosti.

5

Obnovljeni vodovodi v
metrih

Kazalec nam pove število metrov obnovljenih in novozgrajenih Vpliv na blaginjo: pozitiven.
vodovodov v občini.

Evidenca Občine 186,00
Jesenice,
Komunalna
direkcija

120,00

452

414

426

6497

287

8382,00

10000

6

Količina odloženih
nenevarnih odpadkov na
prebivalca v kg

Kazalec je razmerje med količino odloženih nenevarnih
odpadkov ter ševilom prebivalcev v občini Jesenice.

Jeko-in d.o.o.

384,50

264,80

246,50

215,12

175,24

NP

0,45

zmanjšan Ciljna vrednost znaša 154,46 kg. Z leti
je za 60% se vrednost počasi približuje ciljni
vrednosti.

Priloga 3

Večja količina odloženih nenevarnih odpadkov kaže po eni
strani na večjo potrošnjo prebivalstva, na drugi strani pa
organizirano zbiranje odpadkov zmanjšuje nekontrolirana
odlagališča. Vpliv na blaginjo: pozitiven.

386,16

Kazalci merjenja napredka - kazalci okolja
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