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1.

UVOD

Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 – 2024 (v nadaljevanju: Strategija) je
strateški dokument razvojnega načrtovanja športne politike, ki izhaja iz doseženega položaja športa v
občini in ugotavlja vlogo športa v razvoju občine ter javni interes zanj. V njem so opredeljene prioritete
na področju športa, cilji in ukrepi za dosego ciljev, čas za njihovo uresničitev ter kazalci, po katerih se
bo merilo njihovo doseganje. Dokument se sprejema za obdobje štirih let, in sicer za obdobje od leta
2021 do leta 2024.
Šport postaja čedalje bolj pomembna dejavnost, ki bogati življenje posameznika in skupnosti ter
pripomore h krepitvi zdravja, razvijanju telesnih sposobnosti in intelektualnem razvoju. V širšem
pomenu lahko govorimo tudi o športni kulturi, saj šport predstavlja velik del človeških interesov in
dejavnosti. Športna disciplina vzgaja in usmerja športnike, zlasti mladostnike v zdrav način življenja in
kakovostno preživljanje prostega časa. S številnimi pozitivnimi učinki in vzorniki šport motivira, vzbuja
življenjsko radost, daje občutek spoštovanja do sebe in nasprotnika, uči spoštovanja pravil, krepi
disciplino in vpliva na pozitivno samopodobo. Šport je družbeni pojav, ki se spreminja glede na
družbene potrebe in z njim se spreminjata tudi njegov pomen in potrebe.1
Šport je temeljna pravica vsakega človeka, tako otroka, mladostnika, odraslega človeka, starostnika,
znotraj teh skupin pa tudi vseh oseb s posebnimi potrebami. Športna dejavnost je pomembna za
blaginjo prebivalcev Republike Slovenije. Zaradi vpliva na razvoj mladega človeka in s tem tesno
povezanega oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter pridobivanja socialnih kompetenc predstavlja
športna dejavnost otrok in mladine prednostno vsebino nacionalnega programa športa, prav tako pa je
izjemnega pomena redna športno rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na
podlagi socialno-ekonomskega statusa.2
Kot je izpostavil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, g . Bogdan
Gabrovec, je športna vadba dokazano izredno pomemben element krepitve telesnega in duševnega
zdravja, krepi imunski sistem in je tako ključen dejavnik v uspešnem boju proti virusnim obolenjem. Po
podatkih g. Gabrovca so skrb vzbujajoči podatki o upadu gibalne učinkovitosti in naraščanje debelosti
slovenskih otrok po ukrepih omejitve gibanja v pomladanskim mesecih v času razglasitve epidemije
SARS-CoV-2 (COVID-19), podatki, ki jih je zbrala Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani pa naj ne bi kazali
zgolj največjega upada gibalne učinkovitosti slovenskih otrok v več kot 30-letnem spremljanju, temveč
tudi to, da je pri več kot polovici osnovnošolske populacije velik porast podkožnega maščevja in največji
porast deleža otrok z debelostjo v zgodovini. Vse to so po podatkih zdravstvene stroke tudi dejavniki, ki
pomembno vplivajo na težji potek bolezni COVID-19.
Glede na navedeno si bo Občina Jesenice (v nadaljevanju: Občina) še nadalje prizadevala za podporo
aktivnostim s področja športa ter bo javni interes na področju športa uresničevala v skladu z Resolucijo
o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (v nadaljevanju: NPŠ), ki
določa usmeritve celostnega razvoja športa tako na državni kot na lokalni ravni. Poleg Občine, ki skrbi
1

Šugman, R. (1997), Zgodovina svetovnega in slovenskega športa, Ljubljana: Fakulteta za šport.
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23), Ur. list
RS, št. 26/14, Uvod
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za razvoj športne dejavnosti, pa ima na področju športa izredno pomembno vlogo Zavod za šport
Jesenice, ki poleg upravljanja s športnimi objekti opravlja administrativna, strokovna, organizacijska in
tehnična dela na področju športa v občini Jesenice. Pomembni deležniki pri uresničevanju javnega
interesa na področju športa so tudi Športna zveza Jesenice – Regijska pisarna Olimpijskega komiteja
Slovenije za Gorenjsko, izvajalci športnih programov, zdravstvene organizacije, vzgojno izobraževalni
zavodi in posamezniki.
Spodbujanje in nadaljnji razvoj športnih dejavnosti ter s tem krepitev športne kulture v lokalnem okolju
bo torej pomembna naloga lokalne skupnosti, pri tem pa želimo graditi na prednostih in izkoristiti
priložnosti, ki jih nudi okolje ter v čim večji meri odpraviti pomanjkljivosti in se izogniti nevarnostim, ki
se kažejo na tem področju.

2.

IZHODIŠČA, NAMEN IN CILJI PRIPRAVE STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE

Občina je v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice in Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa
na področju športa pristopila k pripravi Strategije, ki bo vsebinsko in finančno začrtala delovanja občine
na področju športa za obdobje 2021 – 2024. Pri oblikovanju Strategije smo izhajali iz zakonodaje in že
doseženega položaja na področju športa ter specifik lokalnega okolja. Na podlagi teh izhodišč je bil
izoblikovan predlog, ki je bil posredovan izvajalcem letnega programa športa, vzgojno izobraževalnim
zavodom, mladinskim organizacijam ter predstavnikom krajevnih skupnosti.
Na širšem delovnem sestanku dne 5. 10. 2020 so prisotni udeleženci s svojimi mnenji, pripombami,
predlogi in komentarji prispevali k sooblikovanju strateškega dokumenta. V Strategijo so zajeti ukrepi
in aktivnosti, za katere menimo, da so izvedljivi in predstavljajo dodano vrednost lokalnemu okolju in s
tem prispevajo k boljši kvaliteti življenja v njej.
Namen Strategije je oblikovati smernice za nadaljnji razvoj športa v občini ter določiti prednostne
razvojne cilje ter sistematično uresničevanje le-teh s pomočjo opredeljenih ukrepov.
Cilji Občine na področju športa, izhajajoč iz usmeritev Izvedbenega načrta Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023, Zakona o športu in iz potreb lokalnega okolja, v naslednjem
programskem obdobju so naslednji:
1. Zagotavljanje sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni
 zagotoviti sredstva za tiste športne vsebine, ki so pomembne za lokalno skupnost ob
upoštevanju tradicije in posebnosti športa v lokalni skupnosti (vsebine se letno določijo z letnim
programom športa) in
 zagotoviti intenzivno in kakovostno vodeno športno vadbo za vse starostne skupine in športne
programe, ki jih predvideva Nacionalni program športa.
2. Zagotavljanje pogojev za upravljanje in razvoj športnih dejavnosti, tudi v povezavi z ostalimi
področji (izobraževanje, turizem, zdravstvo in gospodarstvo)
 pospeševati razvoj športa in rekreacije ter ozaveščati prebivalce o pozitivnem učinku športa in
rekreacije ter zdravega načina življenja,
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zagotavljati kakovost ter privlačnost obstoječih prostočasnih programov športne vzgoje otrok
in mladine,
zagotoviti kakovostno vodeno vadbo za osnovnošolske otroke (dodatna oblika športne vzgoje
v osnovnih šolah) in s tem povečati delež športno dejavnih otrok,
usmeriti otroke v organizirane popoldanske gibalne dejavnosti in športne aktivnosti, ki jih
ponujajo športne organizacije,
približati šport mladim v okviru projekta »Šport na ulico«,
omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih panožnih
športnih zvez,
zagotoviti kakovostno vodene športne dejavnosti za starejše,
zagotoviti možnost vsem občanom za njihovo dejavno sodelovanje v športu,
zagotoviti podporo pri izvedbi športnih prireditev, ki imajo koristi za družbo,
ozaveščati prebivalce o pomenu športne dejavnosti za lastno zdravje in
izvedba izobraževanj za izvajalce športnih programov.

3. Športna infrastruktura – načrtovanje, gradnja in vzdrževanje lokalno pomembnih športnih
objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti
 zagotavljati primeren obseg vlaganj v športno infrastrukturo in zunanje rekreacijske površine
in
 urediti naravne površine, ki jih ponuja okoliška narava za izvajanje različnih športnih dejavnosti,
ki bodo cenovno dostopni vsem prebivalcem.

3.

TEMELJNI DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE ŠPORTA

Temeljni zakonodajni in strateški okvir, ki ureja področje športa v Republiki Sloveniji, predstavljata
Zakon o športu in Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 –
2023 ter njen izvedbeni načrt.
Zakon o športu3
Zakon o športu določa javni interes v športu, ki obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki se
določijo v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji in so namenjene zagotavljanju pogojev,
da se prebivalci Republike Slovenije več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi
za ohranjanje zdravja.
Športni programi po tem zakonu so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh
starosti, in sicer:
 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 obštudijska športna dejavnost;
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 kakovostni šport;
 vrhunski šport;

3

Ur. list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20
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 šport invalidov;
 športna rekreacija;
 šport starejših.
Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih sredstev
za sofinanciranje, so v skladu z zakonom, poleg predhodno omenjenih športnih programov, lahko še:
 športni objekti in površine za šport v naravi;
 razvojne dejavnosti v športu (izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
v športu, statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 63. člena
tega zakona in strokovna podpora programom, založništvo v športu, znanstvenoraziskovalna
dejavnost v športu, informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa);
 organiziranost v športu;
 športne prireditve in promocija športa (športne prireditve, javno obveščanje o športu, športna
dediščina in muzejska dejavnost v športu);
 družbena in okoljska odgovornost v športu;
 podporni mehanizmi za šport.
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (ReNPŠ14–
23)4 ter Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023
V Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 se uporablja pojem
športa, ki temelji na opredelitvi Sveta Evrope. Šport predstavlja vse, s strani športne stroke dogovorno
opredeljene oblike gibalne dejavnosti, ki so z neorganiziranim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene
k izražanju ali zboljševanju telesne pripravljenosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih
odnosov oziroma doseganju rezultatov na različnih ravneh tekmovanj. Šport razvija tudi različne odlike
mišljenja in osebnosti.
Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena športa za javno zdravje (telesno,
duševno in socialno), socializacijo in gospodarstvo. Športu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri
spodbujanju k prostovoljnemu delu in k dejavni udeležbi v družbi, pri spodbujanju solidarnosti,
strpnosti in odgovornosti, pri prispevanju k trajnostnemu razvoju ter k drugim pozitivnim družbenim
vrednotam in narodni identifikaciji. Zaradi navedenih vplivov je šport del javnega interesa, zato se
sofinancira iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa se ustvarjajo ustrezni sistemski družbeni pogoji.
Splet družbenih vlog pomeni prepletenost športa z različnimi družbenimi področji: zdravstvom, vzgojo
in izobraževanjem, gospodarstvom, okoljem, turizmom, kulturo, financami, prometom idr. Razvoj
športa tako ni in ne more biti odvisen le od športnih organizacij ter državnih ali lokalnih organov, ki
spodbujajo šport.
Izvedbeni načrt konkretizira in udejanja usmeritve ter ukrepe nacionalnega programa, za ustrezno
prilagajanje izvedbenega načrta pa skrbi ministrstvo, pristojno za področje športa. Dokument
opredeljuje tudi izhodišča, ki bi jih morali upoštevati vsi javni financerji, med drugim na primer:
 dvigniti obseg financiranja LPŠ na lokalni in nacionalni ravni, da bodo doseženi cilji iz nacionalnega
programa;
 povečati javne izdatke za športne programe v primerjavi z izdatki za športne objekte in površine za
šport v naravi, kar bo omogočilo izpeljavo ukrepov na področju športnih programov ter izkoriščanje
športnih objektov in površin za šport v naravi;
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znotraj športnih programov povečati delež javnih izdatkov za programe športne vzgoje otrok in
mladine, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa starejših;
znotraj programov športne vzgoje otrok in mladine je treba povečati zlasti javne izdatke za
prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, kar bo pripomoglo k večji množičnosti vključevanja
otrok v šport in lažjemu oblikovanju ustrezne tekmovalne piramide;
javna sredstva za tekmovalni šport lahko prejmejo le športne organizacije, ki izvajajo tekmovanja
skladno s strokovno doktrino in imajo potrjene tekmovalne sisteme pri OKS - ZŠZ (t.i. uradne
tekmovalne sisteme), saj bi imelo nestrokovno prezgodnje usmerjanje v tekmovalni šport in
neustrezna izbira tekmovalnih oblik negativne posledice za športnika.

Novelacija občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 20255
Novelacija občinskega razvojnega programa vključuje razvoj športa v okviru prioritete Kakovost
življenja, in sicer so na področju športa opredeljeni naslednji operativni cilji:
 povečati delež zunanjih urejenih rekreacijskih površin,
 povečati delež prebivalcev, vključenih v redno rekreativno vadbo
 obdržati vsaj eno vrhunsko športno dejavnost (v ženskem in moškem športu) in obdržati nivo
razvitosti amaterskega športa ter
 obnoviti in nadgraditi športnorekreacijsko infrastrukturo.
V Občini Jesenice se zavedamo, da je športno rekreativna dejavnost priljubljena oblika preživljanja
prostega časa, ki hkrati vpliva na zdravje in dobro počutje občanov. Zato občinska Strategija predvideva
vlaganja v obstoječe športne površine v Športnem parku Podmežakla ter nadgradnjo obstoječe športne
opreme. Nadalje strategija opredeljuje, da je pokritost s športnimi dvoranami relativno dobra, da pa je
vedno večja potreba po dodatni ureditvi športno rekreativnih površin na prostem, prav tako pa je
izpostavljeno tudi povečevanje deleža prebivalcev, vključenih v redno vadbo ter skrb za vrhunsko
športno dejavnosti ter tudi skrb za amaterski šport ter povezovanje z zdravstvom in turističnimi
ponudniki.
Neposredno ali posredno pa je področje športa in rekreacije ter njun pomen izpostavljen še v določenih
drugih področnih strateških dokumentih na nacionalni in lokalni ravni, in sicer:
Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–20256
Vodilo programa je vseživljenjski pristop, s katerim pripravljavci želijo opolnomočiti posameznika v vseh
življenjskih obdobjih in mu s ključnimi mehanizmi olajšati odločitev in izbiro za zdravo prehranjevanje
ter redno telesno dejavnost. Zdrav življenjski slog, vključno z zdravim prehranjevanjem in telesno
dejavnostjo za krepitev zdravja, mora biti dostopen in dosegljiv ne glede na družbeno-ekonomski
status, spol ali starost, vendar pa je na vse našteto mogoče vplivati le z medsektorskim pristopom in
povezanim celostnim delovanjem na različnih področjih.
Nacionalni program temelji na spoštovanju pravice posameznika do zdravega življenjskega sloga,
upošteva kulturno specifične načine prehranjevanja prebivalcev Republike Slovenije in možnosti za
telesno dejavnost, ki jih zaradi razmeroma dobro ohranjene narave, krajinske pestrosti ter pestrih
podnebnih razmer in tradicije ponuja naša država.
Nacionalni program opredeljuje na slednja prednostna področja:
5
6
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Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (Ur. l. RS, št. 58/2015)
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zagotavljanje varne in zdravju koristne hrane, s poudarkom na lokalni trajnostni oskrbi in
samooskrbi ter povečevanjem deleža kakovostne ekološko pridelane hrane,
spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev v vseh starostnih skupinah,
zagotavljanje zdravega prehranjevanja skladno s smernicami in priporočili za različne starostne
skupine (še posebej v sistemu organizirane vrtčevske, šolske in študentske prehrane, bolnišnicah in
domovih za starejše občane),
zagotavljanje dostopnosti do zdravih prehranskih izbir za socialnoekonomsko ogrožene skupine
(npr. samooskrba gospodinjstev z zelenjavo in sadjem, skupnostni oziroma urbani vrtovi, dvig
zdravstvene in finančne pismenosti),
spodbujanje ponudbe zdravju koristnih živilskih izdelkov v sodelovanju z deležniki v živilski
dejavnosti (npr. zniževanje vsebnosti sladkorja, soli in maščob v živilih),
spodbujanje ponudbe za zdravo izbiro v gostinstvu in turizmu v povezavi s turistično ponudbo v
lokalnih okoljih s ciljem, da Republika Slovenija postane prepoznavna po odlični, zeleni, aktivni in
zdravi ponudbi,
osveščanje potrošnikov s primernim označevanjem, predstavljanjem in trženjem živil ter z
omejevanjem trženja hrane za otroke,
informiranje in osveščanje vseh deležnikov, vključno z javnozdravstvenimi kampanjami,
krepitev vloge zdravstvenega sektorja pri obvladovanju debelosti, preprečevanju podhranjenosti in
spodbujanju telesne dejavnosti s ciljem zmanjševanja kroničnih bolezni,
izobraževanje in raziskovanje na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje.

Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017 – 20217
Staranje prebivalstva predstavlja enega največjih ekonomskih in socialnih izzivov prihodnosti. Na
podlagi analiz se tudi v prihodnosti pričakuje, da se bo delež starejših od 65 let povečeval, delež mlajših
generacij pa bo upadal. Delež prebivalcev v Evropski uniji, ki so starejši od 65 let, se je zvišalo iz 13,7 %
v letu 1990 na 17,4 % v letu 2010, po napovedih pa se bo do leta 2060 delež starejših od 65 let zvišal
na 30 %8. Hkrati se podaljšuje pričakovano trajanje življenja, vendar je pri tem potrebno izpostaviti, da
ni nujno, da daljše življenje pomeni tudi odvisnost od drugih, saj je mnogo bolezni, ki slabijo zdravje in
povzročajo odvisnosti (nesamostojnost), možno preprečiti oziroma je možno vplivati na posledice teh
bolezni, zato je izjemnega pomena zagotavljanje ter krepitev promocije zdravega načina življenja in
preventivne zdravstvene dejavnosti, sodelovanje različnih deležnikov (mrežno povezovanje),
vseživljenjsko ter medgeneracijsko učenje.
V okviru predmetne strategije, ki posega na področje promocije zdravja med starejšimi prebivalci
Zgornje Gorenjske (občin Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Gorje, Žirovnica in Radovljica), je
izpostavljena potrebna skrb in aktivnosti s področja t.i. celostnega zdravja, to je zdravje človeka v smislu
zdravega telesa, uma in duha.
Področje športa oz. rekreacije v vseh življenjskih obdobjih je zato eno od ključnih področij, ki mu je
potrebno namenjati pozornost v lokalni skupnosti.

7

sprejeta na 14. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice sklica 2014 – 2018 dne 22. 6. 2016
How to promote active ageing in Europe, AGE Platform Europe, Committee of the Regions and the European
Commission, september 2011
8
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Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020 – 20309
Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030 je dokument, ki opredeljuje strateške usmeritve,
cilje in vizijo razvoja turizma, produktna področja, aktivnosti, projekte ter njihov časovni in finančni
okvir izvedbe. V zadnjih letih je prišlo do bistvenih globalnih premikov v razvoju turistične dejavnosti,
ki so vplivali tudi na razvoj turizma v občini Jesenice. Pomemben kazalnik sprememb se kaže v rasti
števila turističnih prenočitev, ki je posledica povečanega obiska turistov na do sedaj še neuveljavljenih
turističnih destinacijah. Zaradi novih trendov v turizmu in sprememb v turističnem povpraševanju ter
na podlagi možnosti za razvoj turistične ponudbe na območju občine Jesenice, je Občina Jesenice
pripravili strategijo, ki bo podlaga za nadaljnji razvoj te gospodarske panoge v občini Jesenice.
V viziji turizma v občini Jesenice je med drugih izpostavljeno, da bo Občina Jesenice svojo
prepoznavnost gradila na fužinarstvu, železarstvu, športu in večkulturnosti, kreiranje turistične
ponudbe, ki vključuje kulturne, zgodovinske in naravne danosti, tradicijo in večkulturnost območja pa
je eden od strateških ciljev Občine Jesenice. V nadaljevanju je področje športa vključeno produktno
področje Prireditvena doživetja.
Celostna prometna strategija občine Jesenice10
Občina Jesenice je 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, s katero sledi konceptu ureditve na
področju prometa, vključujoč vidike trajnostne mobilnosti, in sicer tako, da se posebna pozornost
nameni povečanju prometne varnosti, površinam za odvijanje peš prometa, dograditvi omrežja
kolesarskih poti in pešpoti na manjkajočih delih tako, da se vzpostavi sistem povezav znotraj naselij,
med posameznimi naselji ter perspektivnim območjem za razvoj turizma na območju občine Jesenice.
T.i. drugi steber predmetne strategije opredeljuje uveljavitev hoje kot pomembnega načina
premagovanja razdalj, saj je hoja najbolj naravno, okolju prijazno in zdravo gibanje. Veliko kratkih poti,
kijih prebivalci opravijo z avtomobilom, bi bilo mogoče premagati peš, kar bi zmanjšalo pritiske na
okolje, hrup, cestno infrastrukturo, zastoje, hkrati pa pripomoglo k boljšemu javnemu zdravju.
T.i. tretji steber se nanaša na kolesarjenje, ki je poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsta prometa, ki
prav tako ne onesnažuje okolja, ne povzroča hrupa in zmanjšuje težave s parkiranjem in v urbanih
naseljih omogoča celo najhitrejše premagovanje krajših razdalj.
Sprejeta strategija pomeni začetek dolgoročnega procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega
sistema, kjer sta hoja in kolesarjenje, sicer kot oblika rekreacije, pomembna elementa prometnega
sistema v lokalni skupnosti.
Koncept kolesarskega in peš omrežja11
S Konceptom kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice se zasledujejo cilji, zastavljeni s Celostno
prometno strategijo Občine Jesenice. Dokument je podlaga za vzpostavitev učinkovitega in
uporabnikom prijaznega omrežja kolesarskih in peš povezav v občini. Koncept stremi k vzpostavitvi
enakopravnosti vseh udeležencev v prometu in ne daje prednosti le motornim vozilom. Zavedati se
moramo, da so udeleženci v prometu tudi ranljive skupine ljudi, kot so otroci, mladostniki, starejši,
socialno šibki, ki iz različnih razlogov ne morejo uporabljati avtomobilov, zato svoje vsakdanje poti
opravijo peš, v kombinaciji z javnim prevozom ali s kolesom. Z zagotovljenim kolesarskih in peš
omrežjem bi prebivalce spodbujali k uporabi trajnostno mobilnih oblik transporta za vsakdanje opravke,

9

sprejeta na 13. seji Občinskega sveta občine Jesenice sklica 2018 – 2022 dne 24. 9. 2020
sprejeta na 20. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice sklica 2014 – 2018 dne 18. 5. 2017
11
sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice sklica 2018 – 2022 dne 18. 6. 2020
10
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kot so služba, nakupi, ostali opravki, rekreacija …, zato je izvedba ukrepov s tega področja pomembna
naloga lokalne skupnosti v prihodnjem obdobju.

4.
4.1.

ŠPORT V OBČINI JESENICE
FINANCIRANJE ŠPORTA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

Pospeševanje razvoja športa in rekreacije je ena izmed nalog vsake lokalne skupnosti12, zato je Občina
v letu 2001 ustanovila javni zavod Zavod za šport Jesenice za izvajanje nacionalnega programa športa,
za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice ter za opravljanje
administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju
občine Jesenice.
Javni interes Občine na področju športa obsega zlasti13:
 zagotavljanje sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti
in zagotavljanje sredstev za izvedbo letnega programa športa,
 spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
 načrtovanje, graditev in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov,
 uveljavljanje športnikov, športnih društev in organizacij ter promocijo Občine Jesenice,
 spodbujanje športne vzgoje v javnih zavodih ter razvoj le-te in
 izobraževanje ter raziskovanje za potrebe športne dejavnosti.
Zakon o športu v svojem 13. členu določa, da izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni
za posamezno koledarsko leto določi občinski svet (po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če
ta obstaja) s t.i. letnim programom športa. Letni program športa določa programe in področja športa,
ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v
proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v
nacionalnem programu.
Pregled obsega sredstev, namenjenega za določene vsebine in naloge s področja športa v preteklem
programskem obdobju je podan v tabeli št. 1 v nadaljevanju.

12

Zakon o lokalni samoupravi, 21. člen (Ur. list RS, š t. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
13
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 (Ur. l. RS, št. 26/11 s sprem.), 2. člen
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Tabela št. 1 Odhodki proračuna za področje športa v Občini Jesenice po letih
Višina dodeljenih sredstev v EUR

Sprejeti proračun v
EUR

Ukrepi/postavke

2016

2017

2018

2019

2020

15.925.125,17

15.196.322,06

17.605.744,39

17.844.100,06

26.321.687,29

Športni programi*

222.943,92

272.312,23

272.233,74

271.609,38

290.930,00

ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE ZA ŠPORT (poleg
investicijskega vzdrževanja vključeno tudi tekoče vzdrževanje
objektov ZŠJ, telovadnice po OŠ in ostali športni objekti v lasti OJ)**

298.842,67

238.286,84

149.600,71

171.825,28

759.846,45

3.478,07

3.667,56

2.230,00

1.461,08

4.070,00

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (delovanje ZŠJ)****

356.948,87

344.352,31

353.495,39

371.564,01

441.540,50

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA (vključeni tudi športno
preventivni projekti, ki jih izvaja ZŠJ in pohod na Golico)*****

20.579,81

20.729,41

39.842,64

29.068,25

80.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

902.793,34

879.348,35

817.402,48

845.528,00

1.576.906,95

5,67

5,79

4,64

4,74

5,99

PRORAČUN OBČINE JESENICE

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU***

DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA
DELEŽ SREDSTEV V PRORAČUNU OBČINE JESENICE

Obrazložitev postavk v tabeli:
* Sredstva dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, šolskih športnih tekmovanj, programov športne
vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, programe kakovostnega in vrhunskega športa,
športa invalidov, športne rekreacija in športa starejših.
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** Poleg sredstev za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja so vključena tudi sredstva za kritje stroškov
tekočega vzdrževanja objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Jesenice, sredstva za investicije v osnovnih
šolah in v ostale športne objekte, ki so v lasti Občine.
*** Sredstva so dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja strokovnih delavcev v
športu.
**** Sredstva namenjena za delovanje Zavoda za šport Jesenice.
***** Sredstva so dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa,
vključeni so tudi športno preventivni projekti, ki jih izvaja Zavod za šport Jesenice in tradicionalna prireditev pohod
na Golico v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice).

V tabeli so zajeti proračunski odhodki, ki so namenjeni različnim športnim vsebinam. Ker se sredstva
proračuna namenjajo tudi z drugih proračunskih postavk (s področja izobraževanja in gospodarstva), se
višina odhodkov v tabeli št. 1 in višina odhodkov v proračunu Občine na področju športa in prostočasne
aktivnosti razlikujeta. Razlike so tudi znotraj postavk (npr. športno preventivne dejavnosti, ki jih izvaja
Zavod za šport Jesenice so prikazane pod postavko športne prireditve).

4.2.

STATISTIČNI PODATKI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE ŠPORTA V OBČINI JESENICE

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 določa t.i.
želeno strukturo izdatkov za izvajanje letnega programa športa, vendar je pri tem potrebno upoštevati,
da je struktura pripravljena kot usmeritev na ravni države, ki ne upošteva specifik lokalnih okolij
(mestna, ruralna, študijska središča,…), zato je podatke potrebno uporabljati izhajajoč tudi iz
organiziranosti športne dejavnosti posamezne lokalne skupnosti. V spodnji tabeli je prikazana struktura
odhodkov za področje športa v občini Jesenice od leta 2016 do leta 2020.
Tabela št. 2: Struktura odhodkov za področje športa v občini Jesenice po letih
USMERITEV GLEDE STRUKTURE IZDATKOV ZA
LETNE PROGRAME ŠPORTA PO NPŠ
Vsebina

NPŠ 2023 (%)

STRUKTURA IZDATKOV ZA LETNE PROGRAME ŠPORTA V OBČINI JESENICE
2016 - 2020

PROGRAMI ŠPORTA*
Prostočasna vzgoja otrok in
mladine
Športna vzgoja otrok in
mladine s posebnimi
potrebami
Obštudijske športne dejavnosti
Športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
(vključeno sofinanciranje
trenerjev)
Kakovostni šport

45,00

2016 (%)
24,69

2017 (%)
30,97

2018 (%)
33,30

2019 (%)

2020 (%)

32,12

26,72

3,50

1,75

1,80

1,99

1,83

1,22

0,04

0,06

0,06

0,06

0,06

0,03

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

16,98

23,00

24,75

23,92

13,78

2,20

4,21

4,32

4,61

4,45

2,41

Vrhunski šport

9,40

0,89

0,91

0,98

0,95

0,51

Šport invalidov

0,80

0,09

0,09

0,10

0,09

0,05

Športna rekreacija

4,36

0,73

0,54

0,54

0,57

0,30

Šport starejših

1,50

0,00

0,25

0,27

0,26

0,14
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USMERITEV GLEDE STRUKTURE IZDATKOV ZA
LETNE PROGRAME ŠPORTA PO NPŠ

STRUKTURA IZDATKOV ZA LETNE PROGRAME ŠPORTA V OBČINI JESENICE
2016 - 2020

ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE
POVRŠINE ZA ŠPORT**

35,25

33,10

27,10

18,30

20,32

48,19

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V
ŠPORTU***

5,00

0,39

0,42

0,27

0,17

0,26

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
(delovanje ZŠJ)****

8,00

39,54

39,16

43,25

43,94

28,00

ŠPORTNE PRIREDITVE IN
PROMOCIJA ŠPORTA

6,50

2,28

2,36

4,87

3,44

5,11

DRUŽBENA IN OKOLJSKA
ODGOVORNOST V ŠPORTU

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrazložitev postavk v tabeli:
Struktura izdatkov za obdobje 2016 – 2019 upošteva dodeljena sredstva iz proračuna (Vir: zaključni računi 2016
– 2019). Za leto 2020 so prikazani podatki sprejetega proračuna za leto 2020.
*Programi športa: pri vseh postavkah je potrebno upoštevati, da so izvajalci letnega programa športa, poleg
proračunskih sredstev, ki so namenjeni kritju stroškov izvajanja športnih programov, upravičeni do
subvencionirane cene najema v tistih objektih, ki so v upravljanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občine.
Primer športne rekreacije: želena struktura izdatkov do leta 2023 znaša 4,36, v letu 2020 je Občina Jesenice
namenila 0,44 %, vendar je potrebno upoštevati, da imajo izvajalci letnega programa športa subvencionirano
ceno najema (izvajalci plačajo le obratovalne stroške objekta, v katerem izvajajo vadbo). Šport starejših je bil v
letu 2016 sofinanciran v okviru športne rekreacije.
**Športni objekti in naravne površine: tu so poleg sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje vključeni tudi
stroški tekočega vzdrževanja objektov ter investicijski odhodki za obnovo telovadnic po osnovnih šolah.
*** Sredstva so dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja strokovnih delavcev v
športu.
****Organiziranost v športu: upoštevani so stroški delovanja Zavoda za šport Jesenice ter sredstva za izvedbo
različnih projektov (novoletna prireditev, muzejska zbirka).
*****Športne prireditve in promocija športa: vključeni so tudi športno preventivni projekti, ki jih izvaja Zavod za
šport Jesenice in tradicionalni pohod na Golico v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice.

Občina je od leta 2017 do leta 2020 na področju športnih programov in športnih prireditev ter
promocije športa povečala sredstva za 100.000,00 €. Prikaz v tabeli št. 2, v letu 2020, na omenjenih
postavkah odstotkovno sicer prikazuje manj sredstev, čeprav je šlo za nominalno povišanje. Do tega
prihaja predvsem na račun večjih sredstev na ukrepu/postavki športni objekti in naravne površine za
šport, saj se primerjava izdatkov za posamezne ukrepe/postavke prikazuje na ravni celotnih sredstev, ki
so namenjeni šport.
Realizacija ukrepov preteklega programskega obdobja je razvidna iz posebne obrazložitve, ki je priloga
1 tega dokumenta.
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4.3.

NOSILCI ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI JESENICE TER NJIHOVA VLOGA PRI
URESNIČEVANJU STRATEGIJE

Izvajalci športnih programov, ki jih določa področna zakonodaja14, so naslednji:
 športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
 športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
 zavodi za šport po zakonu, ki ureja področje športa;
 pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki
ureja ustanove;
 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
 lokalne skupnosti;
 samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki
Sloveniji;
 zasebni športni delavci.
V lokalni skupnosti so poleg Občine, ki je odgovorna za ustvarjanje čim bolj ugodnih pogojev za izvajanje
športnih dejavnosti na njenem ključni tudi ostali nosilci, in sicer:
Posameznik in družina
Zaradi vpliva na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega življenjskega
sloga ter pridobivanja socialnih kompetenc, predstavlja športna dejavnost otrok in mladine prednostno
vsebino Nacionalnega programa športa do leta 2023, prav tako pa je izjemnega pomena redna športno
rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na podlagi socialno-ekonomskega
statusa.
Zdrav življenjski slog, ki je osnova za zdravje, je pomembna naloga posameznika in družine in koristnosti
ukvarjanja s športom se dandanes tudi vedno bolj zavedamo. V mladostnem obdobju je predvsem
pomemben tekmovalni dosežek, pri čemer pa je v starejšem obdobju v ospredju predvsem želja in
potreba po kakršni koli obliki gibanja. Zato je pomembno, da so v lokalni skupnosti vzpostavljeni pogoji
(ter dostopnost) za vključevanje posameznika, družin oz. zainteresiranih skupin v različne oblike vadb,
pri tem pa je ključna samoodgovornost posameznika ter vključevanje v različne oblike vadb.
Športna društva in klubi
Športna društva in klubi so nosilci izvajanja športne dejavnosti v lokalnem okolju na področju
kakovostnega in vrhunskega športa, športne rekreacije in interesnih športnih dejavnosti mladih zunaj
učnih programov. Društva in klubi se pri svojem delu povezujejo z različnimi deležniki, ki so
zainteresirani za izvajanje aktivnosti na področju športa, spodbujajo vključevanje občanov v društva ter
imajo osrednjo vlogo pri nadaljnjem razvoju športa v občini.
V občini Jesenice je registriranih 48 športnih društev15, poleg športnih društev pa izvajanje športne
dejavnosti v obliki programov, projektov ali športno-promocijskih dogodkov zagotavljajo tudi osnovne
in srednje šole, ostala društva in organizacije (npr. društvi upokojencev, Društvo za razvoj turizma in

14
15

Zakon o športu, 6. člen, 2. odstavek
http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces, podatek na dan 4. 6. 2020
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športa Gorenjske, Zveza društev prijateljev mladine Jesenice,…) ter institucije (npr. Dom upokojencev
dr. Franceta Bergelja, …) ter na splošno tudi delodajalci v okviru promocije zdravja na delovnem mestu.
Izvajalci športnih programov lahko kandidirajo na javni razpis za športne programe, ki se letno
opredelijo v Letnem programu športa. V povprečju je sofinanciranih 175 različnih programov 33-ih
izvajalcev iz različnih športnih panog, v katere je vključenih nekaj več kot 3.000 udeležencev letno. V
seznamu Olimpijskega komiteja Slovenije za leto 2020, je v občini Jesenice registriranih in
kategoriziranih športnikov, ki so vključeni v tekmovalne sisteme, 176 registriranih športnikov in 102
kategorizirana športnika.
V okviru športnih panog, ki so sofinancirane na podlagi občinskih javnih razpisov, se v letu 2020 izvajajo
naslednje dejavnosti: hokej, drsanje, curling, smučanje, nogomet, košarka, kegljanje na ledu in na
asfaltu, odbojka, strelstvo, judo, aerobika, akrobatika, ples, balinanje, badminton, namizni tenis, karate,
plavanje, nogomet, planinstvo, pohodništvo, sankanje, šah, športno plezanje in tenis.
Športna zveza Jesenice, Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije za Gorenjsko
Športna zveza Jesenice združuje in povezuje večino športnih društev v občini, s čimer predstavlja
enakovrednega partnerja lokalni skupnosti pri zastopanju njihovih interesov in interesov športa
nasploh. Športna zveza Jesenice spodbuja športno-rekreacijsko dejavnost in pomembno prispeva k
razvoju športa tako na lokalni, regionalni kot tudi državni ravni.
V Športno zvezo Jesenice je vključenih 32 športnih društev s sedežem v občini Jesenice, ki so registrirani
za izvajanje športnih dejavnosti, kar predstavlja 67 % vseh registriranih društev.
Namen Zveze je vzpodbujati športno in rekreacijsko ter planinsko dejavnost in s tem pripomoči k razvoju
teh področij v občini Jesenice in državi. Ta namen dosega s tem, da:
 pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije ter
s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega
časa,
 pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih
dosežkov,
 usklajuje delo športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju,
 spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in deluje po
načelu enakopravnosti vseh članov Zveze,
 spodbuja združevanje Športnih društev v Zvezo po načelu svobodnega združevanja in samostojne
opredelitve vsakega športnega društva,
 skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih Zveze in športnih organizacijah,
 razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regijah, državi ter s
slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi športnimi organizacijami
sosednjih držav,
 druge naloge, ki so potrebne za razvoj športa in rekreacije v občini Jesenice16.
Športna zveza Jesenice od leta 2006 dalje opravlja tudi naloge regijske pisarne Olimpijskega komiteja
Slovenije za Gorenjsko.
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Zavod za šport Jesenice
Za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v
Občini Jesenice ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del
na področju športa na območju občine Jesenice je bil leta 2001 ustanovljen javni zavod Zavod za šport
Jesenice. Zavod deluje tudi na področju povezovanja in združevanja mladih Občine Jesenice, na
področju vzpodbujanja ustvarjalnosti mladih ter zagotavljanja osnovnih pogojev za razvoj, uresničitev
in uveljavitev njihovih idej in interesov.
Zavod za šport Jesenice opravlja naslednje naloge na področju športa, kot javno službo za katero je bil
ustanovljen17:
 skrbi za celovit razvoj športa v občini,
 upravlja s športnimi objekti,
 pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
 opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične
opreme, ki je v upravljanju zavoda,
 zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih
pripadajočih občinskih objektov,
 oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
skladno s področno zakonodajo,
 skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
 svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
 daje pobude in predloge ustanovitelju,
 pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje
z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
 daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
 sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vadbe in tekmovanj za otroke, mladino, invalide, pri
kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditev za mladino,
 usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to
potrebno,
 spremlja in analizira razmere na področju športa,
 zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu
Naloga Zavoda za šport je predvsem skrb za celovit razvoj športa v občini, pri čemer se javni zavod tudi
povezuje z ostalimi deležniki – društvi, vzgojno-izobraževalnimi zavodi, zdravstvom,…
Vrtec Jesenice in Osnovne šole Toneta Čufarja, Prežihovega Voranca, Koroška Bela in Poldeta
Stražišarja, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice ter Ljudska univerza Jesenice
Športno izobraževalni programi v vrtcu in šolah neposredno omogočajo in spodbujajo športno
dejavnost otrok, ki je ključna za zdrav življenjski slog prebivalcev in za zdravo ter aktivno staranje. Javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja zagotavljajo strokovno vodenje in izvedbo učnih programov
ter pogoje tako za vadbo kot tudi udeleževanje na šolskih športnih tekmovanjih. Pri samem izvajanju
interesnih športnih programov se v skladu z veljavno zakonodajo vključujejo tudi športna društva in
športne zveze. Športni prostor in telovadnice, ki so v upravljanju šol, se v popoldanskem času namenjajo
programom športnih društev in ostalih organiziranih skupin ali posameznikom.
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Poleg t.i. obveznih nalog pa vzgojno-izobraževalni zavodi na območju občine Jesenice izvajajo tudi
različne dodatne dejavnosti, pri čemer medsebojno sodelujejo in se povezujejo, dejavnosti oz. dogodke
pa tudi nadgrajujejo. Na področju izobraževanja odraslih pa je potrebno izpostaviti Univerzo za tretje
življenjsko obdobje, ki deluje od leta 2011 in ki (poleg različnih sekcij) vključuje tudi sekcijo za zdravje
in sekcijo za šport.
Osnovno zdravstvo Gorenjske - Zdravstveni dom Jesenice
Zdravstveno vzgojni center v Zdravstvenem domu Jesenice opravlja pomembne naloge s področja
svetovanja, vzgoje in promocije zdravja za različne skupine prebivalstva, med drugim tudi delavnice na
temo telesne dejavnosti. Javni zavod je pomemben partner pri različnih aktivnostih ostalih izvajalcev
športnih programov (zavodi, društva,…), predvsem v smislu strokovne podpore na področju vzgoje in
promocije zdravega načina življenja.
Cilj promocije zdravja je izboljšati splošno zdravstveno stanje ter preprečiti ali upočasniti pojav
dejavnikov tveganja, kot so previsoka telesna teža, visok krvni tlak, povišan holesterol, škodljive razvade
(alkohol, kajenje) in posledičnih kroničnih nenalezljivih bolezni, (kot npr. sladkorna bolezen tip 2, srčno
žilna obolenja, debelost…).
Je pomemben izvajalec preventivnih aktivnosti, pri izvajanju določenih športnih dejavnosti v lokalni
skupnosti sodeluje s strokovnim svetovanjem (o zdravi vadbi, športni prehrani otrok in odraslih, splošni
zdravi in uravnoteženi prehrani…), izvaja meritve telesne mase, krvnega tlaka, krvnega sladkorja,
obsega pasu, meritve telesne zmogljivosti in pripravljenosti, učenju temeljnih postopkov oživljanja in
uporabe AED,… Izvajajo tudi brezplačne vadbe in individualna svetovanja o varni in koristni vadbi za
zdravje za kronične bolnike (debelost, bolečine v hrbtenici, težave s sklepi) in z ostalimi aktualnimi
vsebinami glede na potrebe v lokalni skupnosti.

4.4.

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

Občina Jesenice je leta 1999 na podlagi takratnega zakona o športu določila javne športne objekte18
(športne objekte občinskega pomena), ki so večnamenski objekti, pomembni za razvoj športa v občini
Jesenice, na njih pa se izvajajo obvezni športni progami športne vzgoje, športne prireditve, ligaška
tekmovanja in ostali dogovorjeni športni programi.
Javni objekti na področju športa v občini Jesenice so naslednji:
 Kopališče Ukova (zemljišče in objekti),
 Športni park Podmežakla (zemljišče in objekti),
 RS Kres (zemljišče in objekti),
 Balinišče Baza.
Večina športnih objektov, ki so v lasti Občine Jesenice, je bila z Odlokom o ustanovitvi predana v
upravljanje javnim zavodom, in sicer Zavodu za šport Jesenice in osnovnim šolam, objekti oz. površine
pa so namenjeni športni vzgoji oz. vadbi.
V nadaljevanju so na kratko predstavljeni objekti v katerih poteka športna dejavnost in športna vzgoja
ter rekreacija za vse kategorije športnikov ter za vse starostne skupine.
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I. Športni park Podmežakla
S kompleksom upravlja Zavod za šport Jesenice, objekti in naprave, ki se nahajajo v parku pa so
naslednji:
 Športna dvorana Podmežakla: dvorana se je gradila oz. dograjevala od leta 1954 dalje, ko je bilo
zgrajeno umetno drsališče. Leta 1965 je bila v uporabo predana južna tribuna, leta 1966 je bila
zgrajena severna tribuna (ki je bila hkrati zasnovana kot podporna konstrukcija jekleni
konstrukciji prekritja drsališča), leta 1972 je bila zgrajena streha, leta 1977 zahodna stena
dvorane, leta 1980 montažno zaprtje vzhodne stene, leta 1988 pa je bil izveden spuščeni strop
v dvorani. Od leta 1988 dalje so se v dvorani izvajala le investicijsko-vzdrževalna dela. Zaradi
izkazanih potreb športnih klubov in drugih uporabnikov dvorane ter z vidika racionalne uporabe
prostora, ki bi zajemala obnovo zastarele infrastrukture z namenom zagotavljanja normativov
s tega področja, nenazadnje pa tudi z vidika izboljšanja pogojev za obiskovalce, so se v letu
2007 pričele aktivnosti za pričetek obnove Športne dvorane Podmežakla, ki so se nadaljevale z
izgradnjo vzhodne tribune v letu 2010 ter zaključile leta 2013 s celovito rekonstrukcijo objekta.
Športna dvorana kapacitete (zaokroženo) 4.500 obiskovalcev v primeru ledene dvorane oz.
5.500 obiskovalcev v primeru dvorane za letne športe oz. prireditve, je bila obnovljena z
namenom, da se zagotovi pogoje in prostor za razvoj športa na ledu, v dvorani pa so prostori
namenjeni tudi za namizni tenis, za športne in rekreativne programe (Fitnes Samson Jesenice,
Samurai gym in ostali programi) ter za različne prireditve. V dvorani se 9 mesecev v letu umetno
vzdržuje ledeno ploskev, v poletnih mesecih pa se dvorano opremi s plastično podlago, ki služi
za izvedbo posameznih dvoranskih športov (In-line hokej, mali nogomet….) in razne druge
prireditve za občane in širši krog obiskovalcev. Športna dvorana Podmežakla je vključena tudi v
mrežo panožnih športnih centrov pri Olimpijskem komiteju Slovenije, in sicer kot Regijski
panožni športni center za Curling.
 Glavno nogometno igrišče z atletsko stezo: travnato igralno igrišče dimenzij 100 m x 64 m ter
montažna tribuna na vzhodni strani in atletska steza v dolžini 340 m, ki pa ni primerna
(premajhni radij) za tekmovanja in vadbo atletskih tekaških disciplin, je locirano na vzhodni
strani Športnega parka Podmežakla. Igrišče je potrebno celovite obnove (vključno z vgradnjo
sistema avtomatskega zalivanja travne ruše oz. ureditev z umetno travo, elektronskim semafor
za igranje tekem,…), in sicer na način, da bi bilo možno primerno rekonstruirati tudi atletsko
stezo (npr. z dvigom nivoja igrišča).
 Pomožno nogometno igrišče: igrišče je locirano na zahodni strani Športnega parka Podmežakla,
poleg tenis igrišč ter v neposredni bližini stanovanjskega naselja. Obnova je bila zaključena leta
2015 in ima tlorisno dimenzijo 50,00 m x 95,00 m (igralni prostor). Na vzhodni in zahodni strani
sta ob igralni površini izvedeni varnostni površini širine 4,00 m, na južni in severni strani pa
varnostni površini širine 1,00 m. Na celotni površini je položena umetna trava na urejeni
peščeni podlogi, igrišče je ograjeno, urejena je tudi razsvetljava igrišča.
 Preostala zunanja igrišča (košarkarsko, asfaltirano območje kot večnamenski prireditveni
prostor, športni poligon ter teniška igrišča): pred športno dvorano se nahajata dve košarkarski
igrišči (ena z betonsko in ena z asfaltno talno prevleko) in asfaltirano območje kot večnamenski
prireditveni prostor (za odbojko, rokomet, zabavne igre, razne druge prireditve). Igrišča so
potrebna obnove oz. ustrezne ureditve (npr. tartan). V Športnem parku Podmežakla se nahajajo
tudi štiri peščena teniška igrišča, s katerimi upravlja Teniški klub Jesenice, v letu 2016 pa je bil
urejen tudi športni poligon, t.i. streetworkout, in sicer v okviru partnerstva Olimpijskega
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komiteja Slovenije in Skupine SIJ d.d., za izdelavo naprav ter montažo poligona pa je poskrbelo
podjetje Acroni d.o.o.).
 Kegljišče: kegljišče s 4 stezami služi za vadbo in tekmovanja ter rekreativno dejavnost občanov
in bi bilo potrebno obnove.
II. Kopališče Ukova
S kompleksom upravlja Zavod za šport Jesenice, na kopališču pa se nahaja odprti olimpijski bazen,
skakalni stolp (10 m) ter okrogel bazen premera 12 m in globine 0,5 m (otroški bazen), je
namenjeno za izvajanje vadbe in tekmovanj v plavanju ter določenih vodnih športov in skokih v
vodo. Celotno kopališče je bilo predano v uporabo leta 1960 (bife leta 1962) in glede na starost
infrastrukture, ki je sicer v celoti primerno vzdrževana ter visoke stroške obratovanja, bi bilo
potrebno pristopiti k aktivnostim za njegovo obnovo (preteklem programskem obdobju je bila
pridobljena idejna zasnova ureditve).
III. Balinišče Baza
S kompleksom upravlja Zavod za šport Jesenice. Balinišče v dvorani ima 4 steze ter na zunanjem
balinišču prav tako 4 steze, objekt pa služi za izvajanje tekmovalne in rekreativne vadbe občanov.
Glede na starost objekta bi bila potrebna vlaganja za njegovo posodobitev oz. ureditev.
IV. Plezalni stolp in plezalna stena na Tržnici, Stara Sava
V okviru projekta JULIUS, ki je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in sredstev
Občine Jesenice, sta bili leta 2013 nabavljeni ter predani v uporabo mobilna in balvanska plezalna
stena ter oprema za plezanje (čelade, vrvi, volumenski reliefi, tehnične dereze, plezalni oprimki,
plezalke, plezalni pasovi). Plezalna stena na Tržnici na Stari Savi je površine 240 m2, mobilna plezalna
stena/stolp s transportno prikolico, ki jo ima v upravljanju Zavod za šport, je višine 6 m. Plezalna
površina je iz 3D amforne poliestrske lupine s protidrsnim peščenim premazom. Plezalna stena oz.
stolp je narejen po standardu za plezalne stene EN-12572-1. Na lokaciji tržnice na Stari Savi bi bila
potrebna določena vlaganja, saj so razmere v objektu v zimskem delu leta zelo slabe.
V. Športno igrišče ter telovadnica na Blejski Dobravi
V letu 2016 je zaključena I. faza ureditve zunanjega športnega igrišča. Občina Jesenice je pričela z
izvedbo ureditve v letu 2015, izvedena pa so bila naslednja dela: vkop zaščitnih cevi za elektriko,
ureditev brežin, postavitev nove ograje okrog igrišča, prestavitev zračnega energetskega NN voda,
prestavitev zemeljskih komunalnih vodov in delna ureditev razvoda razsvetljave igrišča.
V II. fazi je predvidena še rekonstrukcija asfaltiranega igrišča ter montaža preostale elektro opreme.
Poleg možnosti za šport in rekreacijo igrišče služi tudi kot prireditveni prostor.
V objektu Krajevna skupnosti Blejska Dobrava je v kletnih prostorih stavbe na voljo tudi telovadnica,
ki je poleg uporabe za športno vzgojo s strani vrtca in šole, namenjena tudi rekreativni vadbi
(aerobika, g-judo, namizni tenis…) krajanov.
VI. Teniška igrišča na Kresu
Zemljišče z nekdanjima teniškima igriščema se nahaja na jugozahodnem delu rekreacijskega centra
Kres nad Koroško Belo. Igrišče je bilo klasično teniško igrišče z dvema igralnima poljema, igralna
podlaga je bila peščena (tenesit), zaradi konfiguracije terena sta igrišči ločeni z lastnima ograjama.
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Na vzhodni strani je igrišče z betonsko steno, ki ima betonsko podlago in je namenjeno različni vrsti
rekreacije. Okoli igrišč je postavljena ograja. Tloris enega igrišča je cca 17m x 37m, tloris igrišča z
betonsko steno pa cca. 17m x 12m.19 Igrišča so v zelo slabem stanju in niso uporabna ter so
potrebna celovite obnove (tudi v smislu preveritve namembnosti oz. zagotovitve druge oblike
igrišča).
VII. Šolski športni objekti
Z objekti in opremo v skladu s posameznimi odloki o ustanovitvi javnih zavodov upravljajo osnovne
šole, ti športni objekti oz. površine20 pa so naslednje:
 OŠ Toneta Čufarja Jesenice:
- velika telovadnica v izmeri 547 m2 (vrsta rabe: igre z žogo);
- mala telovadnica v izmeri 408 m2 (vrsta rabe: gimnastika, telovadba, rekreacija);
- fitnes v izmeri 57 m2;
- trim kabinet v izmeri 97 m2;
- zimski bazen 6x12 m;
- zunanje asfaltno športno igrišče z 200 m atletsko stezo.
V zvezi z notranjo športno infrastrukturo na šoli je potrebno izpostaviti potrebno zamenjavo
razsvetljave ter dobavo določene potrebne notranje opreme (blazine oz. gimnastični tepih v
mali telovadnici,…), medtem ko je pri zunanjih igriščih potrebno izpostaviti problematiko
povzročanja poškodb ter smetenja s strani občanov v popoldanskem času in med vikendi, je
pa dostopnost zunanjih športnih površin za zunanje uporabnike z vidika aktivnega preživljanja
prostega časa sicer zelo pomembna. V dolgoročnem načrtu šole je tudi izvedba fitnesa na
prostem, potrebna bo tudi sanacija skakalne jame.
 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice:
- velika telovadnica v izmeri 1.075 m2 (vrsta rabe: igre z žogo, badminton) s tribunami za
500 gledalcev, zgrajena leta 1999 z dvema pregradnima zavesama (velikost rokometnega
igrišča +2 m za vsakim golom, dve pregradni zavesi, dva centralna koša, 6 stranskih košev,
zarisana igrišča za rokomet, košarko, odbojko, floorball (centralno), košarko prečno 3 x,
odbojko prečno 3 x, badminton prečno 3 x,…). Pred 5 leti je bil obnovljen parket, v letu
2020 pa so zamenjana vsa svetila z led svetili. Potrebna bi bila določena nova oprema
(velike blazine za skok v višino, stojala za skok v višino, nova stojala za odbojko, ker so
obstoječa popolnoma dotrajana, mreže za odbojko, prav tako nekaj športnih klopi, gredi,
skrinjo (konja) za preskok, odrivne deske ter dvovišinsko bradljo);
- mala telovadnica v izmeri 327 m2 (vrsta rabe: igre z žogo, gimnastika, borilni športi),
zgrajena leta 1957, parket obnovljen pred 6 leti, zarisano centralno odbojkarsko igrišče ter
črte za mali nogomet, zaščita po vseh stenah v višini 2 m ter postavljena zaščita pod
stropom v obliki mreže čez celotno površino stropa. Potrebna bo zamenjava svetil z led
svetili, zaradi dotrajanosti so potrebne nove polivalentne blazine ter dodatno še telovadne
klopi in gredi;
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Cenitveno poročilo Ocena vrednosti dveh teniških igrišč in igrišče z betonsko steno ter pripadajočim stavbnim
zemljiščem na Kresu, sodni izvedenec in cenilec Klinar Danilo dipl.ing., Breg, december 2011
20
podatki o izmerah športnih površin so iz dokumenta Poročilo o oceni vrednosti tržnih najemnin za športnorekreativne prostore osnovnih šol na Jesenicah na dan 1. 10. 2012, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin mag. Matjaž Filipič, KF Finance, Ljubljana, oktober 2012 in se niso spreminjale
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zunanje asfaltno športno igrišče z 200 m atletsko stezo v izmeri 146 m (tartan, ki je star že
več kot 20 let in bo potreben zamenjave), na severni strani je bazen z mivko za skok v
daljino, na asfaltu je zarisan poligon za kolesarski izpit, na stezi so zarisane črte za različne
dolžine tekov. Asfaltno površino bo potrebno zaradi dotrajanega in poškodovanega
(luknje) asfalta zamenjati. Potrebna bo tudi obnova bazena z mivko za skok v daljino.
 OŠ Koroška Bela:
- velika telovadnica v izmeri 639 m2 (vrsta rabe: igre z žogo, badminton, borilni športi) s
tribunami za 500 gledalcev, zgrajena pred 35 leti, ki je potrebna prenove;
- mala telovadnica (na balkonu) v izmeri 133 m2 (vrsta rabe: aerobika, pilates…);
- zunanje asfaltno igrišče z 200 m atletsko stezo, ki je bilo pred 15 leti delno obnovljeno.
Tekaška steza je potrebna obnove (izvedba s tartanom), predlagana je tudi celostna
prenova površin (z bolj smotrno razporeditvijo za optimalnejšo uporabnost), vključno z
odstranitvijo vgrajene žlindre.
V notranjih športnih površinah je potrebna zamenjava razsvetljave, menjava dotrajane
športne opreme in orodij ter pripadajočih prostorov – garderob, potrebna je tudi
energetska sanacija telovadnice s sanacijo tlaka (odstranitev žlindre). Dolgoročno je
predlagana tudi ureditev atrija šole ter s tem pridobitev dodatnih površin za vadbo ter tudi
za pouk in igro na prostem.
 OŠ Poldeta Stražišarja:
- telovadnica v izmeri 201 m2 z umetno plezalno steno (vrsta rabe: plezanje – 7 m visoka
umetna plezalna stena), kjer so tla zaradi vgrajene žlindre poškodovana, prav tako je
dotrajana streha, objekt tudi ni izoliran, zato je nujno potrebna celostna obnova tega dela
šolskega objekta (predvideva se tudi nadzidava);
- zunanje asfaltno športno igrišče.
-

Ostali športni objekti in površine, pomembne za izvajanje programov športa
V nadaljevanju so na kratko predstavljeni še ostali pomembni športni objekti in površine v občini
Jesenice (nekateri od teh tudi niso v lasti Občine Jesenice in niso v upravljanju javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Jesenice):
 Trim steza Žerjavec
Trim steza Žerjavec poteka po naravnem pobočju in se prične pri vodnem zbiralniku na
Zgornjem Plavžu in poteka po pešpoti hriba Žerjavec. Trim steza vsebuje petnajst vadbenih
postaj različnih težavnostnih stopenj, za katere skrbi Zavod za šport Jesenice, dolga je 1.5 km,
ter ima 100 m višinske razlike. Trim steza ki poteka po zasebnih zemljiščih, za katere so sklenjeni
ustrezni pisni dogovori glede uporabe, je primerna za vse starosti rekreativcev, zanjo pa skrbi
Zavod za šport Jesenice.
 Sankaška proga v Savskih jamah
Sankaška proga v Savskih jamah je naravna sankaška proga, ki poteka po gozdni cesti.
Vzdrževana je od decembra do februarja, odvisno od snežnih razmer. Možno je rekreacijsko
sankanje. V času Interkontinentalnega pokala v januarju pa je uporaba možna le z dovoljenjem
Sankaškega kluba Jesenice, saj progo pripravljajo za tekmovanje, katerega se udeležujejo klubi
iz različnih držav sveta.
 Gimnazija Jesenice
Šolska športna infrastruktura Gimnazije Jesenice obsega malo in veliko telovadnico. Mala
telovadnica je namenjena izvajanju splošnih motoričnih vsebin, aerobike, plesa in individualni
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vadbi. Zaradi dotrajanosti stavbe se pojavljajo težave z zamakanjem. Velika telovadnica je
namenjena izvajanju igram z žogo, gimnastičnim vsebinam,… Je pa potrebno izpostaviti dokaj
dotrajan parket, slabšo razsvetljavo ter (občasno) zamakanje strehe na določenih mestih ter
potrebno prenovo garderob. Telovadnica je namenjena za izvajanje športne vzgoje dijakov,
prioritetno za izvedbo odbojke. Telovadnica ima tribuno za 500 gledalcev.
V času izven šolskega pouka v mali telovadnici izvaja vadbo 6 društev oz. vadbenih skupin
(večina uporabnikov so starejši, ki zvajajo preventivno oz. rehabilitacijsko vadbo, jogo,..). Veliko
telovadnico koristijo posamezna društva, zaključene rekreacijske skupine, posamezna podjetja
(ki zaposlenim omogočajo rekreacijo) ter Zavod za šport Jesenice. Prednjačijo športi z žogo
(košarka, odbojka, nogomet, dvoranski hokej).
Srednja šola Jesenice
Šolska športna infrastruktura Srednje šole Jesenice obsega: šolsko telovadnico, trim kabinet in
plesno učilnico. Infrastruktura je namenjena za pouk dijakov, v popoldanskem času ter ob
sobotah in nedeljah pa jo koristijo tudi zunanji uporabniki. Rekreativne skupine večinoma igrajo
nogomet, košarko, odbojko in floorball. Problemi se kažejo v eni neurejeni garderobi,
energetski potratnosti objekta, dotrajani strehi (z zamakanjem), zato je nujna obnova
telovadnice v sklopu celostne obnove šole s strani pristojnega ministrstva, kot lastnika in
ustanovitelja srednje šole.
Objekt Partizan Jesenice
V objektu, ki je v lasti društva Partizan Jesenice društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo,
je telovadnica, ki je primerna za izvedbo orodne telovadbe, plesnih tečajev in aerobne vadbe
za rekreativce. V prvem nadstropju je urejena judo dvorana z ogrevalnim prostorom in
garderobami.
Objekt TVD Partizan Javornik – Koroška Bela
Telovadnica v objektu, ki je v lasti Društva za telesno vzgojo Partizan Javornik – Koroška Bela, je
manjših dimenzij, primerna za rekreativno vadbo občanov in orodno telovadbo, namizni tenis.
Strelišče za zračno puško
Avtomatsko strelišče z zračno puško v objektu Dom Julke in Albina Pibernik na Slovenskem
Javorniku, ki je v lasti Občine Jesenice, uporablja pa ga Strelsko društvo Triglav Javornik –
Koroška Bela, ima 10 stez in služi za vadbo in tekmovanja strelcev.
CŠOD Trilobit Javorniški Rovt
Ob objektu sta večnamenski igrišči za odbojko, mali nogomet, badminton in košarko ter 5 m
plezalna stena. Na jezeru pa je možno izvajati vožnjo s kanuji in kajaki (tekmovalni šport ni
možen).
Igrišča in objekti Kulturno športnega društva Hrušica
Na Placu je izvedeno travno igrišče za mali nogomet, asfaltirano igrišče in dvostezno letno
balinišče. Obstoječe asfaltirano igrišče je velikosti 20 x 9 metrov in je namenjeno igri odbojke
in košarke, v letu 2016 pa je društvo KŠD Hrušica izvedlo tudi ureditev novega večnamenskega
igrišča notranjih dimenzij 40 x 20m,ograjeno z odbojno ograjo, in sicer za vadbo različnih
športnih panog, kot so in-line hokej, rokomet, košarka,…, v zimskem času, ob ugodnih
vremenskih razmerah pa tudi šport in rekreacijo na ledu.
Igrišča Športnega društva Lipce
Na Lipcah (po OPN je namenska raba Območje zelenih površin za šport in rekreacijo) sta urejeni
dve travnati igrišči za mali nogomet velikosti 30 x 60 m.
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 Balinišče Jurč na Blejski Dobravi
Na Blejski Dobravi je urejeno dvostezno balinišče.
 Igrišče Jernejc Podmežakla
Zunanje igrišče dimenzij 30 m x 60 m z ogrado na betonski podlagi. V zimskih mesecih služi kot
naravno hokejsko igrišče, v poletnih mesecih pa se uporablja kot igrišče za in-line hokej.
 Piknik in športni prostor Kamnolom Jesenice
Na območju kamnoloma je urejeno igrišče za odbojko na mivki ter poligon za paint ball
streljanje.
 Strelišče Belit – Zgornji Plavž
Urejeno strelišče s petimi strelskimi progami z avtomatiziranimi tarčami, z možnostjo streljanja
na razdalji do 15 metrov.
 O2 Fitnes center
O2 Fitnes center se nahaja v strogem centru mesta, nasproti železniške postaje. Center se
razprostira na več kot 700 kvadratnih metrov, opremljen pa je z vrhunskimi kardio in vadbenimi
napravami. V objektu je tudi telovadnica, ki je namenjena za skupinske vadbe in borilne veščine.
 Akumulacijsko jezero na Savi – Plavž, Moste
Na območju se izvajajo aktivnosti in tekmovanja v ribolovu in športnem ribolovu, na spodnji
akumulaciji pa so možne tudi druge aktivnosti na vodi (npr. supanje).

4.5.

SWOT ANALIZA

S pomočjo SWOT analize oz. analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti je ugotovljeno
trenutno stanje v občini Jesenice in predstavlja izhodišče za pripravo strateških usmeritev razvoja na
področju športa ter za opredelitev ukrepov in aktivnosti.
PREDNOSTI
SLABOSTI
- obmejna lega,
- neizkoriščene naravne zunanje površine
- bogata športna tradicija in dediščina ter
za športno rekreativne dejavnosti (tek na
prepoznavnost v regiji,
smučeh, odbojka, sprehajalne in tekaške
- velika možnost izkoriščanja naravnih
poti, gorsko kolesarjenje…),
površin za športno rekreativne
- pomanjkanje ustrezno usposobljenih
dejavnosti (pohodništvo, tek, gorsko
kadrov za vodenje društev in prevelika
kolesarjenje, sprehodi,…),
administrativna obremenitev,
- ustrezna športna infrastruktura za
- pomanjkanje znanj in izkušenj v društvih
izvajanje različnih športnih dejavnosti,
na področju trženja ter pridobivanja
- ponudba izvajalcev na javnem razpisu
sredstev sofinanciranja,
letnega programa športa zagotavlja
- društva ne prepoznajo vrednosti
raznoliko ponudbo,
povezovanja oz. sodelovanja s Športno
- velika ponudba kakovostnih športno
zvezo Jesenice,
rekreacijskih programov za vse starostne - pomanjkanje strokovno usposobljenih
skupine.
kadrov v društvih za izvedbo športnih
programov,
- organizacija – razpršenost ter pogosto
datumsko pokrivanje različnih dogodkov
v lokalnem okolju.
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PRILOŽNOSTI
šport kot vrednota,
bližina turističnih krajev,
mednarodno povezovanje (možnost
organiziranja priprav za športnike,
tekmovanja, ipd.),
interes občanov po vključitvi v
rekreativne oblike vadbe,
vključevanje športnih pedagogov v
izvajanje programov športa v društvih in
klubih,
spodbujanje prostovoljnega dela,
prepletenost športa z različnimi
družbenimi področji (turizem, zdravstvo,
kultura, izobraževanje…),
šport kot promotor lokalnega okolja,
vzpostavitev enotnega portala, kjer bodo
dosegljive informacije o športnih in
ostalih dogodkih v lokalnem okolju.

-

-

-

5.

NEVARNOSTI
upad zanimanja za delo v društvih,
vpliv epidemije COVID – 19 na delovanje
društev in izvedbo športnih prireditev,
vpliv epidemije COVID – 19 na upad
gibalnih sposobnosti in splošne gibalne
učinkovitosti prebivalcev,
upad števila strokovno usposobljenega
kadra za izvedbo športnih programov,
nezainteresiranost mladih za delovanje v
športnih društvih (tako pri vodenju
klubov, kot tudi pri organizacijah in
izvedbah športnih aktivnosti oz.
dogodkov),
vandalizem na zunanjih športnih
površinah,
sprememba življenjskega sloga (stvarnost
digitalnega sveta),
majhna zainteresiranost gospodarstva za
vlaganje v tekmovalni šport,
odhajanje perspektivnih športnikov v
druge klube izven občine.

REALIZACIJA UKREPOV, SPREJETIH V STRATEGIJI RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA
OBDOBJE 2017 – 2020

V programskem obdobju 2017 – 2020 je bilo potrebno za doseganje zastavljenih operativnih ciljev na
področju športa zagotoviti dodatna sredstva. Od leta 2017 so se sredstva za izvajanje športnih
programov (sredstva se dodelijo na podlagi javnih razpisov), povečala za 50.000,00 €. Ta sredstva so
bila prednostno namenjena za otroke in mladino. V letu 2020 so se še dodatno povečala sredstva, in
sicer za otroke in mladino ter športne prireditve v skupni vrednosti 50.000,00 €. Sredstva so se
namenjala tudi ostalim športnim programom, pri tem pa je potrebno poudariti, da imajo izvajalci
letnega programa športa subvencionirano ceno uporabnine v športnih objektih (v povprečju plačajo
cca. 40% celotne cene uporabe objekta), ki so v lasti Občine Jesenice, kar pomeni še dodaten prispevek
k razvoju športne dejavnosti.
Povečal se je tudi delež urejenih naravnih zunanjih rekreacijskih površin, ki so cenovno dostopne vsem
prebivalcem, ugotavljamo pa, da so le te še vedno precej neizkoriščene in jim bo potrebno nameniti
skrb v naslednjem programskem obdobju. Prav tako je Občina poskrbela za vzdrževanje športne
infrastrukture, ki je v upravljanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ter namenjala sredstva za
izvedbo različno športno preventivnih programov in prireditev.
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Na splošno lahko ocenimo, da smo bili pri uresničevanju teh ukrepov uspešni. Realizacija po
posameznih ukrepih je podrobno obrazložena v Prilogi št. 1 – Pregled uresničevanja strateških smernic
oz. izvajanja ukrepov za obdobje 2017 – 2020.

6.

STRATEŠKE SMERNICE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE Z UKREPI ZA OBDOBJE 2021 – 2024
V programskem obdobju 2021 – 2024 so strateške usmeritve razvoja športa v občini Jesenic naslednje:
1. Zagotavljanje sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni;
2. Zagotavljanje pogojev za upravljanje in razvoj športnih dejavnosti, tudi v povezavi z ostalimi
področji (izobraževanje, turizem, zdravstvo in gospodarstvo);
3. Športna infrastruktura – načrtovanje, gradnja in vzdrževanje lokalno pomembnih športnih
objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti.
Lokalno okolje ima ustrezno urejeno in vzdrževano športno infrastrukturo za izvajanje različnih športnih
dejavnosti in omogoča raznoliko ponudbo kakovostnih športnih programov kar omogoča razvoj
vrhunskega in kakovostnega športa, razvoj športa otrok in mladine in rekreacije. Več pozornosti bo
potrebo nameniti naravnim zunanjim površinam in jih izkoristiti kot danost za športno rekreativne
dejavnosti.
Ker je Občina prepoznavna predvsem po dolgoletni tradiciji in doseganju dobrih rezultatov na področju
hokeja, njegovi množičnosti in pomembnosti za mesto in širše, hokej kot športna panoga predstavlja
eno izmed prioritet v občini Jesenice.
Še tesneje bo potrebno povezovanje športa s turizmom, zdravstvom, izobraževanjem in gospodarstvom
ter z izvajanjem različnih programov okrepiti sodelovanje med društvi, zavodi in posamezniki.
Ukrepi oz. aktivnosti so prikazane v tabeli št. 3 v nadaljevanju.
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Tabela št. 3: Izvedbeni načrt strategije razvoja športa v občini Jesenice 2021 – 2024
1. Zagotavljanje sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni
Aktivnost/Projekt
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA
IZVAJANJE PROGRAMOV IN
PROJEKTOV
IZVAJALCEV
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

Opis aktivnosti

Nosilci

Rok Izvedbe

Cilji

Kazalci

Ocenjena vrednost

Za uresničevanje nacionalnega programa
športa (NPŠ), Občina Jesenice, na podlagi
javnega razpisa, zagotavlja sredstva za
izvedbo letnega programa športa na
lokalni ravni.
Občinski svet občine Jesenice sprejme akt
»Letni program športa na lokalni ravni«, ki
določa programe in področja športa, ki se
sofinancirajo v posameznem koledarskem
letu in obseg javnih sredstev, ki se
zagotavljajo v proračunu lokalne
skupnosti, pri čemer upošteva strukturo
in prednostne naloge, opredeljene v NPŠ.

- Občina Jesenice in
Komisija za vodenje
postopka javnega
razpisa
- Izvajalci letnega
programa športa

2021 – 2024

- zagotoviti
sofinanciranje
programov in področij
športa na podlagi
javnih razpisov
- zagotavljati intenzivno
in kakovostno vodeno
športno vadbo za vse
starostne skupine in za
športne programe, ki
jih predvideva NPŠ

- višina dodeljenih
sredstev in število
izvedenih športnih
programov letno
- število izvajalcev športnih
programov letno
- število vadečih
- višina dodeljenih
sredstev in število
izvedenih športnih
prireditev in promocije
športa letno
- višina dodeljenih
sredstev za razvojne
dejavnosti v športu in
število izvajalcev

300.000 € letno
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2. Zagotavljanje pogojev za upravljanje in razvoj športnih dejavnosti, tudi v povezavi z ostalimi področji (izobraževanje, turizem, zdravstvo in gospodarstvo)
Aktivnost/Projekt

Cilji

Kazalci

Ocenjena
vrednost

Opis aktivnosti

Nosilci

Rok Izvedbe

ZAGOTAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
NA PODROČJU ŠPORTA,
MEDPODROČNO POVEZOVANJE
JAVNIH ZAVODOV IN DRUŠTEV
TER NADGRADNJA
PROGRAMOV GLEDE NA NOVE
TRENDE TER TRŽENJE

Namen projekta je vključevanje obstoječih
javnih zavodov (tako s področja športa, kot
tudi s področja vzgoje in izobraževanja,
mladinske dejavnosti in kulture) in društev
k organizaciji in izvedbi skupnih prireditev,
dogodkov in programov na območju
občine Jesenice, ki so v javnem interesu ter
nadgradnja svojih programov, namenjeni
različnim ciljnim skupinam prebivalstva oz.
obiskovalcev, kot npr:
- izvedba obeležitve praznika Dan
slovenskega športa (23. september),
- organizacija dneva jeseniških športnih
društev, ipd.

Zavod za šport Jesenice z
Mladinskim
centrom
Jesenice, Oddelek za
družbene dejavnosti in
splošne zadeve, javni
zavodi s področja vzgoje
in
izobraževanja
in
kulture v občini Jesenice,
OZG – ZD Jesenice,
Regijska pisarna OKS za
Gorenjsko in jeseniška
društva ter mladinske
organizacije
in
organizacije za mlade

2021 – 2024

Pospeševati razvoj športa in - višina zagotovljenih sredstev ________________
rekreacije ter ozaveščati za izvajanje javne službe na
400.000,00 €/letno
prebivalce o pozitivnem področju športa
- višina zagotovljenih sredstev
učinku športa in rekreacije
za izvedbo prireditev in
ter zdravega življenjskega
dogodkov
sloga tudi v povezovanju z - število izvedenih prireditev
ostalimi področji.
in dogodkov in število
obiskovalcev
- število nadgrajenih, novih
programov

SOFINANCIRANJE IZVAJANJA
PROSTOČASNIH PROGRAMOV
ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN
MLADINE, KI NISO VKLJUČENI V
TEKMOVALNE SISTEME
PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL, V
ČASU ŠOLSKIH POČITNIC

Izvedba športnih programov v času šolskih Zavod za šport Jesenice
počitnic kot so košarka, mali nogomet na
umetni travi, in line hokej, kegljanje, prosto
drsanje, namizni tenis fitnes, nagradne igre
na trim stezi Žerjavec, aktivnosti na
kopališču Ukova, Mini olimpijada ter
ostalih aktualnih programov.

2021 – 2024

Zagotavljati kakovostne in - število izvedenih športnih
privlačne
prostočasne programov
programe športne vzgoje - število udeležencev
- višina dodeljenih sredstev
otrok in mladine.

1.500 € - 2.000 €/
letno

PRIPRAVA IN IZPELJAVA
ŠPORTNIH PROGRAMOV

Izvedba športnih programov za vse Zavod za šport Jesenice
starostne skupine prebivalstva kot so Dnevi
športa, Plavalni maraton, pomladni tek,
športne igre Jesenic, osvajalec Španovega
vrha, pohodi, kolesarski izleti, teki,

2021 – 2024

Zagotavljati kakovostne in - število izvedenih športnih
privlačne
športne programov
- število udeležencev
programe.
- višina dodeljenih sredstev

4.000 € – 5.000 €/
letno
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Aktivnost/Projekt

Opis aktivnosti

Cilji

Kazalci

Ocenjena
vrednost

Nosilci

Rok Izvedbe

V okviru projekta je zajeta zagotovitev Občina Jesenice
dodatnega učitelja športa na razredni
stopnji osnovne šole, saj je po podatkih šol
približno tretjina otrok, ki niso vključeni v
nobeno dodatno športno aktivnost ali
gibalno aktivni krožek, kar pomeni, da so
premalo gibalno aktivni za zdrav in
normalen razvoj

2021 – 2024

- zagotoviti kakovostno
- število izvedenih športnih
vodeno športno vadbo za
programov
osnovnošolske otroke
- število udeležencev
- usmeriti otroke v
- višina dodeljenih sredstev
organizirane popoldanske
gibalne dejavnosti in s
tem povečati športne
aktivnosti v lokalni
skupnosti
- usmeriti otroke v športne
aktivnosti, ki jih ponujajo
športne organizacije
- povečati delež športno
dejavnih otrok

15.000 € letno /
osnovno šolo
(½ plače občinski
proračun, ½ plače iz
lastnih sredstev
šole, npr. prispevek
staršev)

DOSTOPNOST DO KAKOVOSTNE Programi
športne
rekreacije
za Zavod za šport Jesenice
ŠPORTNE REKREACIJE ZA
upokojence, ki jih izvajajo usposobljeni in ostali izvajalci športnih
STAREJŠE
strokovni kadri
programov

2021 – 2024

Zagotoviti
kakovostno - število izvedenih športnih
programov
vodene športne dejavnosti
število udeležencev
tedensko za starejše.

Sredstva se bodo
zagotavljala
v
okviru javne službe
in v okviru javnih
razpisov

IZVAJANJE ORGANIZACIJSKE
PODPODRE PRI IZVEDBI
ŠPORTNIH PRIREDITEV

2021 – 2024

- zagotoviti podporo pri
- število izvedenih športnih
izvedbi športnih
prireditev
prireditev, ki imajo koristi - Število udeležencev
za družbo
- povečati ozaveščenost o
pomeni športne
dejavnosti za lastno
zdravje

Sredstva se bodo
zagotavljala
v
okviru
javnih
razpisov

plavanje, ples, igre z žogo ter ostalih
aktualnih programov

DODATNE OBLIKE ŠPORTNE
VZGOJE V OSNOVNIH ŠOLAH
TER SODELOVANJE Z DRUŠTVI

Lokalna društva, klubi in druge Zavod za šport Jesenice v
organizirane skupine poleg svoje redne sodelovanju z izvajalci
dejavnosti organizirajo še dodatne športnih prireditev
enkratne dogodke in aktivnosti z namenom
popularizacije dejavnosti, pridobivanja
novih članov in nabiranja izkušenj
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Aktivnost/Projekt

Opis aktivnosti

Nosilci

Cilji

Rok Izvedbe

Kazalci

Ocenjena
vrednost

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ
IN USPOSABLJANJ ZA
IZVAJALCEV ŠPORTNIH
PROGRAMOV

Organizacija izobraževanj in usposabljanj Zavod za šport v
ter prenos znanj med izvajalci športnih sodelovanju s Športno
programov, tako strokovnih delavcev, kot zvezo Jesenice
tudi drugih delavcev, povezanih s športom,
je prav tako pomembno za nadaljnji razvoj
športa v lokalni skupnosti. Zato se v ta
namen predvideva podpora organizaciji
različnih izobraževanj in usposabljanj ter
prenos znanja med različnimi izvajalci
programov športa, vključno z vsebinami, ki
se nanašajo na področje marketinga.

2021 – 2024

Zagotoviti prenos znanja - število izvedenih
med izvajalci športnih izobraževanj
- število udeležencev
programov.

Sredstva se bodo
zagotavljala
v
okviru javne službe
in v okviru javnih
razpisov

PROJEKT »ŠPORT NA ULICO«

Oblike mladinskega uličnega dela z mladimi
s področja športa v okviru katerega bi MCJ
kot NOE ZŠJ organiziral izvedbo uličnih
turnirjev v hokeju, košarki,… in na katerem
bi bili prisotni tudi predstavniki društev
(kot pogodbena obveza izvajalcev letnega
programa športa, ki so sofinancirani na JR,
kar bi se opredelilo tudi v pogodbi o
sofinanciranju
–
sodelovanje
na
promocijskih dogodkih v lokalni skupnosti).

Mladinski
center
Jesenice v sodelovanju z
jeseniškimi
športnimi
društvi

2021 – 2024

Približati šport mladim in s - število udeležencev
tem aktivno in zdravo - število izvedenih uličnih
turnirjev
preživljanje prostega časa
mladih.

Sredstva se bodo
zagotavljala
v
okviru javne službe
in v okviru javnih
razpisov

ŠPORTNA DEDIŠČINA

Nadaljevanje zastavljenih aktivnosti na Zavod za šport v
področju evidentiranja in prezentiranja sodelovanju z Regijsko
športne dediščine v občini Jesenice.
pisarno
OKS
za
Gorenjsko,
Gornjesavskim muzejem
Jesenice
in
Občino
Jesenice

2021 – 2024

Ohranjati
dediščino.

športno Evidenca enot dediščine s
5.000,00 € področja športa
10.000,00 € / letno

Stran 27

3. Športna infrastruktura – načrtovanje, gradnja in vzdrževanje lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti
Aktivnost/Projekt

Opis aktivnosti

Rok Izvedbe

Zavod
za
šport
Jesenice, Oddelek za
družbene dejavnosti in
splošne zadeve

2021 – 2024

- ureditev glavnega
- obnovljene športne
nogometnega igrišča
površine v m2
z atletsko stezo
- dodatne športne
- izdelan projekt
površine v m2
ureditve objekta
nekdanjega bowlinga
in obstoječega
kegljišča
- ureditev zunanjih
igrišč (košarkarsko in
odbojkarsko igrišče –
tartan), naprav in
opreme ter tekaških
poti v športnem
parku Podmežakla

300.000,00 €

Izvedba
investicij,
investicijskega Osnovne šole, Oddelek
vzdrževanja ter nabava potrebne opreme za družbene dejavnosti in
za šolske športne objekte.
splošne zadeve

2021 – 2024

- obnovitev razsvetljave v - obnovljene šolske športne
vseh šolskih športnih
površine v m2
objektih (telovadnicah) - nova šolska športna
- obnovitev spremljajočih
oprema
prostorov v šolskih
športnih objektih
(garderobe, sanitarije)
- obnovitev šolske
športne opreme
- ureditev zunanjih
šolskih športnih površin
- celovita obnova
telovadnice OŠ Poldeta
Stražišarja

920.000,00 €

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA Izvedba investicij, investicijskega
vzdrževanja ter nabava potrebne
opreme na območju Športnega parka
Podmežakla.

ŠOLSKI ŠPORTNI OBJEKTI

Cilji

Nosilci

Kazalci

Ocenjena vrednost
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Aktivnost/Projekt

Opis aktivnosti

Nosilci

Rok Izvedbe

Cilji

Kazalci

Ocenjena vrednost

- energetska sanacija
telovadnice OŠ Koroška
Bela

UREDITEV PLEZALIŠČA V NARAVI Soteska Dobršnik ima turistični potencial, Občina Jesenice, Zavod
- DOBRŠNIK
saj z ureditvijo zavarovane poti dopušča za šport Jesenice
bolj množičen obisk, ker so strmejša in
izpostavljena mesta zavarovana in je
soteska tako dostopnejša. Športne ferate,
ki so namenjene adrenalinskemu doživetju
in fizični aktivnosti tistih, ki jim telovadba in
trim steza ne nudita dovolj doživetja, so
čedalje bolj obiskane.
Za ureditev ferate bo treba pridobiti
ustrezna soglasja ter dogovoriti razmerja z
lastniki zemljišč.

BAZEN UKOVA

Izvedba nujnih vlaganj v objekt in naprave

Zavod za šport Jesenice,
Občina Jesenice

2021

2021 – 2024

Ureditev plezališča v naravi - urejene dodatne športne
površine v m2
in
oživitev
športno
plezalnega turizma.

- izdelava študije
izvedljivosti ter
projektne
dokumentacije
- ureditev bazena
(obstoječega objekta in
bazenske tehnike)

- obnovljene športne
površine v m2

42.000,00 €

1.600.000,00 €
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Aktivnost/Projekt

Opis aktivnosti

Cilji

Nosilci

Rok Izvedbe

UREDITEV ŠPORTNIH POVRŠIN Za oživitev območja bi bilo potrebno
NA KRESU, KOROŠKA BELA
pripraviti vsebine (programsko nalogo), ki
izhajajo iz potreb in pobud lokalnega okolja
ter nato izdelati idejno zasnovo ter izvesti
ureditev površin ter postavitev potrebne
opreme

KS Javornik – Koroška
Bela, Zavod za šport
Jesenice, Oddelek za
okolje
in
prostor,
Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve

2022 – 2023

Ureditev in revitalizacija - dodatne (športne)
površine v m2
opuščenega območja.

60.000,00 €

OSTALE ZUNANJE ŠPORTNE
POVRŠINE V MESTU IN V
NARAVI

Zavod za šport Jesenice,
Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne
zadeve, Oddelek za
gospodarstvo, Oddelek
za okolje in prostor,
Krajevne skupnosti

2021 – 2024

Ureditev dodatnih površin. - število novih športnih
poligonov in poti
- nova oprema

135.000,00 €

Predvideva se izvedba vlaganj oz. ureditev
na naslednjih površinah oz. objektih:
- plezalna stena Tržnica (toplotna
izolacija dvorane, povečava plezalne
stene in izgradnja boulder stene);
- Pump track poligoni;
- sprehajalne poti v okolici mesta in poti
za gorsko kolesarjenje
(projekt/aktivnosti se navezujejo na
Strategijo razvoja turizma v občini
Jesenice 2020 – 2030, ki v svojem
akcijskem načrtu opredeljuje t.i.
produktno področje Doživetja v naravi);
- ureditev območja nekdanjega letnega
gledališča nad Ukovo.

Kazalci

Ocenjena vrednost
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7.

URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE IZVAJANJA STRATEGIJE ŠPORTA V OBČINI JESENICE

Strategijo razvoja športa v občini Jesenice 2021 – 2024 sprejme Občinski svet občine Jesenice, za
njegovo izvajanje pa je odgovorna Občina Jesenice ter javni zavodi oz. organizacije, ki zagotavljajo javno
službo oz. izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni.
Občinski svet občine Jesenice v skladu z zakonodajo obravnava in sprejema tudi letni izvedbeni načrt,
ki je usklajen s proračunom Občine za posamezno leto, kjer se, v okviru zmožnosti, zagotovijo finančna
sredstva za izvajanje ukrepov oziroma različnih aktivnosti v okviru posameznega ukrepa.
Izvajanje opredeljenih ukrepov in aktivnosti bo razvidno iz letnih zaključnih računov občine ter iz letnih
poročil javnega zavoda Zavod za šport Jesenice oz. organizacij, ki zagotavljajo javno službo oz. izvajanje
nacionalnega programa športa na lokalni ravni. Izvajanje ukrepov pa bodo spremljali tudi drugi organi,
kot to predvideva zakonodaja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Svet javnega zavoda ter
pristojni organi v društvih, ki spremljajo izvajanje oz. realizacijo programov).
Pregled za celotno programsko obdobje se pripravi ob obravnavi oz. sprejetju Strategije razvoja športa
v občini Jesenice za novo programsko obdobje.

8.

ZAKLJUČEK

Kot najpomembnejše bogastvo občine so prepoznani prebivalci, katerim želimo zagotoviti razvito
mrežo storitev, vključno s športnimi in rekreativnimi možnostmi ter zagotoviti kvalitetne in
konkurenčne programe ob hkratnem upoštevanju trenda staranja prebivalstva in posvečanju skrbi za
ranljive skupine prebivalstva. Samo s povečevanjem kakovosti življenja lahko gradimo privlačno okolje,
ustvarjamo prostor za ustvarjalne ljudi tudi iz drugih lokalnih okolij ter ustavimo trend izseljevanja.
Z izvedbo predlaganih ukrepov bo Občina skupaj z nosilci športne politike in ostalimi pomembnimi
deležniki s športnega področja, ki v okviru svojega dela zaznavajo potrebe oziroma problematiko na
tem področju, spodbujala razvoj športa ter na ta način prispevala k uresničevanju javnega interesa na
področju športa v občini Jesenice.

Številka:

671-37/2020-37
Blaž Račič
ŽUPAN OBČINE JESENICE

9.

PRILOGA 1: Pregled izvajanja ukrepov za obdobje 2017 – 2020
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PRILOGA 1
PREGLED URESNIČEVANJA STRATEŠKIH SMERNIC OZ.
IZVA JAN JA UKREPOV ZA OBDOBJE 2017 – 2020

UKREPI NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA POGOJEV ZA ŠPORT IN REKREACIJO

1. Aktivnost / Projekt: Ureditev 400 m atletske steze v Športnem parku Podmežakla
Atletska steza, ki se nahaja v Športnem parku Podmežakla, glede na veljavne normative ne ustreza
pogojem, ki veljajo za take površine (dolga je le 340 m in zaradi premajhnega radia ni primerna za
tekmovanja in vadbo). Za dosego normativov s tega področja je v prvi fazi potrebno pridobiti idejno
zasnovo z variantnimi rešitvami ter možnimi lokacijami za ureditev atletske steze, ki bo podlaga za
sprejem odločitve o nadaljnjih aktivnostih.
Cilj: dolgoročni cilj je urejena ustrezna in nujno potrebna atletska steza, ki bo namenjena tako za vadbo
atletskih tekaških disciplin kot za vadbo oz. treninge v ostalih športnih disciplinah
Kazalnik: pridobljena idejna zasnova (kazalec kratkoročnega cilja) in zgrajena 400 m atletska steza
(kazalec dolgoročnega cilja)
Realizacija ukrepa: Aktivnost je terminsko zamaknjena in bo v skladu z možnostmi (prostorskimi)
prilagojena aktualnim potrebam uporabnikov športnega parka Podmežakla. Ureditev atletske steze je
odvisna od ureditve glavnega nogometnega igrišča z naravno travo. Slednje nima drenaže in
avtomatskega zalivanja trave, zato tudi kakovost trave ni najboljša. Igrišče potrebuje tudi dva metra
širine za delo sodnikov. To pomeni, da bi morali najprej urediti igrišče, in sicer ga dvigniti za cca 30 cm,
razširiti, urediti drenažo in avtomatsko zalivanje trave in temu prilagoditi atletsko stezo. Ker pa je
prostor utesnjen, je širitev igrišča z ureditvijo 400 m atletske steze povezana z visokimi stroški.
Trenutno optimalna rešitev terja zgoraj opisano ureditev nogometnega igrišča (oz. tudi ureditev v obliki
umetne trave) in temu primerno prilagoditev tartanske atletske steze glede na sprejemljive stroške.

2. Aktivnost / Projekt: Ureditev bazena na Ukovi
Kopališče Ukova je edino zunanje kopališče v občini Jesenice. Glede na starost objekta in naprav
predstavlja kopališče precejšnje stroške vzdrževanja, zato bi bila potrebna njegova temeljita obnova.
V prvi fazi se predvideva pridobitev idejne zasnovo z variantnimi rešitvami za bazen na Ukovi, ki bo
podlaga za sprejem odločitve o nadaljnjih aktivnostih.
Cilj: za dosego dolgoročnega cilja, to je obnove bazena na Ukovi, ki bo omogočal aktivnosti za
rekreativne plavalce in tekmovalce oz. za vse starostne skupine, je potrebno pridobiti idejno zasnovo
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Kazalnik: pridobljena idejna zasnova (kazalec kratkoročnega cilja) in urejen bazen (kazalec
dolgoročnega cilja)
Realizacija ukrepa: Za ureditev kopališča na Ukovi je bila v letu 2019 izdelana Idejna zasnova ter
izveden odkup nepremičnin Elektra Gorenjske – izpraznjene transformatorske postaje ter zemljišča ob
kopališču, ki bodo namenjene za potrebe ureditve območja kopališča. Idejna zasnova vključuje dve
varianti – obnovo kopališča v obstoječih okvirih in predvideva fazno izvedbo (postopno rekonstrukcijo,
skupna vrednost izvedbe vseh treh faz je 2,6 mio € neto) ter obnovo kopališča z novim zimskim
bazenom (v ocenjeni višini 2,8 mio € neto), skupaj torej 5,4 mio € neto. Dodatno je bila v letu 2019
pridobljena tudi magistrska naloga študentke Fakultete za arhitekturo, ki prav tako obdeluje obnovo
bazena na obstoječi lokaciji, vključuje pa ureditev območja kopališča tudi na delu nepremičnin v
neposredni bližini bazena, ki niso v lasti Občine Jesenice (za potrebe celovite ureditve in dograditve,
vključno z manjšim zimskim bazenom).
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) bi bilo v primeru
projektiranja rekonstrukcije, ki vključuje izgradnjo novega zimskega bazena, potrebno izvesti projektni
natečaj (100. člen določa, da mora naročnik izvesti projektni natečaj za javno naročilo storitve
projektiranja novih objektov v javni rabi, kot jih določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov v
naslednjih primerih: za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in druge objekte za prosti čas skladno
z enotno klasifikacijo vrst objektov iz skupine 241, kot jih določa uredba, ki ureja klasifikacijo vrst
objektov in objektov državnega pomena, če ocenjena investicijska vrednost presega 500.000 €).
V okviru obnove kopališča na obstoječi lokaciji bi bilo potrebno za trženje zagotoviti tudi določeno
število parkirnih prostorov za osebna vozila in avtobuse. Visoki stroški obnove namreč terjajo tudi temu
primerno trženje objekta. Ob pridobivanju idejne zasnove se je izkazalo, da brez ustreznih parkirnih
prostorov učinkovito trženje ne bo izvedljivo. Kopališče bi v tem primeru imelo lokalen značaj in je malo
verjetno, da bi prispevalo k turistični ponudbi, vprašljiva pa je izvedba tudi večjih tekmovanj in
prireditev. Ureditev manjšega zaprtega bazena (25 m), ki bi omogočal pogoje za delovanje plavalnega
kluba in wellness centra bi bila veliko bolj primerna za obstoječo lokacijo; samo kopališče pa bi bilo
smiselno preseliti na Hrušico in urediti vodni park kot ga imajo v Radljah ob Dravi (povezave:
https://siol.net/trendi/potovanja/naravni-bazen-ki-ga-cistijo-s-pescenimi-filtri-in-pa-s-pomocjorastlin-video-503511,

http://www.sktmradlje.si/vodni_park_radlje_ob_dravi) ter atletsko stezo,

igrišča za odbojko, košarko, nogomet, camp in gostinsko ponudbo, kar bi ugodno vplivalo tudi na
turistično ponudbo, zlasti ob povezavi s kolesarsko stezo. Graditev vodnega parka bi bila zagotovo
cenejša kot obnova bazena na Ukovi z gradnjo zaprtega bazena, poleg tega pa bi bili stroški vzdrževanja
tudi manjši. Biološki vodni park izkorišča naravne potenciale in kot tak predstavlja tudi prostor za
aktivno preživljanje počitnic. Vodni park kot potencial omenja tudi strategija turizma, ki je bila sprejeta
na 13. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 24. 9. 2020.
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3. Aktivnost / Projekt: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih športnih objektih ter
nadgradnja opreme
Za zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne dejavnosti ter gospodarno ravnanje oz.
upravljanje s premoženjem, je potrebno redno izvajati posege na objektih in napravah, ki se izvršujejo
na podlagi programa investicijskega vzdrževanja in nabav potrebne opreme. Program bodo pripravili
upravljavci športnih objektov (Zavod za šport Jesenice, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ
Koroška Bela in OŠ Poldeta Stražišarja), izvedba teh del pa je potrebna za ohranjanje obratovalne
sposobnosti objektov, podaljševanja dobe koristnosti osnovnih sredstev ter zagotovitev varnosti in
splošne urejenosti objektov oz. površin.
Cilj: zagotavljati funkcionalno uporabnost objektov ter podaljševanje dobe koristnosti osnovnih
sredstev ter s tem ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju športa
Kazalnik: število izvedenih investicijskih posegov ter število nove opreme
Realizacija ukrepa: V obdobju 2016 - 2019 je bilo za ta namen namenjenih 142.504,68 € proračunskih
sredstev in 69.303,79 € iz ostalih virov. V celotnem programskem obdobju so se zagotavljala sredstva
za investicijske posege. Pregled po posameznih javnih zavodih je podan v tabelah in opisih v
nadaljevanju:

Zavod za šport Jesenice
Višina v EUR
Proračunsko
leto

Izvedeni investicijski posegi in število nove
opreme

Proračun Občine

Drugi viri – MIZŠ,

Jesenice

Fundacija za
šport, lastni viri

2016

nakup potopne črpalke v Športni dvorani

4.566,80

Podmežakla
sanacija poškodb obstoječega epoksidnega

10.287,23

tlaka na hodniku 1. nadstropja severne
tribune Športne dvorane Podmežakla
servis črpalke za NH₃ v strojnici Športne

4.050,14

dvorane Podmežakla za pripravo ledu
Športna dvorana Podmežakla – odprava

46.433,65

napak v garancijski dobi
vzdrževanje in obratovanje kolesarskega

5.588,96

sistema
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Višina v EUR
Proračunsko
leto

Izvedeni investicijski posegi in število nove
opreme

Proračun Občine

Drugi viri – MIZŠ,

Jesenice

Fundacija za
šport, lastni viri

2017

SKUPAJ 2016

20.442,99

50.483,79

obnova dotrajane avtomatike kegljišča

12.673,96

demontažne tribune za glavno nogometno

35.172,76

14.918,00

SKUPAJ 2017

47.846,72

14.918,00

nakup čistilca za bazen - sesalec za bazensko

18.247,53

igrišče

2018

dno na Ukovi
sanacijo zunanjega stopnišča na severni

14.296,72

strani Športne dvorane Podmežakla
SKUPAJ 2018
2019

32.544,25

nakup dveh sesalnikov (za mokro in suho
čiščenje

športnih

objektov,

ki

so

762,39

v

upravljanju Zavoda za šport Jesenice)
nakup snemalnika za video nadzora in

1.620,83

kamer v Športni dvorani Podmežakla
nakup

mobilnega

ozvočenja

z

USB

959,68

adapterjem za Kopališče Ukova
nakup strelskih tarč

6.014,65

izdelava idejne zasnove za Kopališče Ukova

23.052,16

nakup

29.704,00

nepremičnin

Elektra

Gorenjska

3.902,00

(izpraznjena transformatorska postaja ter
zemljišča ob kopališču)
SKUPAJ 2019

62.113,71

3.902,00

V skladu s sprejetim proračunom za leto 2020 so za Zavod za šport Jesenice zagotovljena sredstva iz
občinskega proračuna v skupni višini 45.000,00 €, in sicer za ureditev kanalizacije na zahodnem delu
Športne dvorane Podmežakla, za ureditev priklopa na kanalizacijo v Balinišču Baza, za nakup sistema
avtomatskega kloriranja vode na Bazenu Ukova ter za injektiranje razpok na bazenski školjki na Bazenu
Ukova. Zagotovljena so tudi sredstva v višini 60.000,00 € za izvedbo predinvesticijskih aktivnosti
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(izdelava potrebnih študij oz. dokumentacije), vendar se aktivnosti na tem področju niso izvajale oz. so
se terminsko zamaknile v naslednje programsko obdobje.

OŠ Toneta Čufarja Jesenice
Višina v EUR
Proračunsko

Izvedeni investicijski posegi in število nove

leto

opreme

Proračun Občine

Drugi viri – MIZŠ,

Jesenice

Fundacija za
šport, lastni viri

2018

nakup

kolesarskega

spretnostnega

741,88

poligona.
IKT oprema in stenski drog v telovadnici

20.706,16

V letu 2020 je bila zaključena investicija v Energetsko sanacijo OŠ Toneta Čufarja, v sklopu katere se je
obnavljala streha in fasada, vključno s streho in fasado telovadnice in bazena šole (okna na celotnem
šolskem kompleksu so bila zamenjana že v letu 2013). Vrednost posegov na strehi in fasadi, ki se
nanašajo na telovadnico, znaša 464.273,45 € bruto.

OŠ Koroška Bela
Višina v EUR
Proračunsko

Izvedeni investicijski posegi in število nove

leto

opreme

Proračun Občine

Drugi viri – MIZŠ,

Jesenice

Fundacija za
šport, lastni viri

2018

vrata telovadnice

2.342,15

2019

vrata telovadnice

2.420,68

nakup predelne stene v telovadnici

1.490,00

SKUPAJ 2019

3.910,68

OŠ Prežihovega Voranca Jesenice
V skladu s sprejetim proračunom za leto 2020 so za OŠ Prežihovega Voranca zagotovljena sredstva
občinskega proračuna (med drugim tudi) za zamenjavo obstoječih svetil v športni dvorani z novimi LED
svetili (17.084,00 EUR) ter za zamenjavo svetil v sanitarijah športne dvorane in male telovadnice
(1.229,00 EUR), skupaj 18.313,00 EUR.
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OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
V skladu s sprejetim proračunom za leto 2020 so za OŠ Poldeta Stražišarja zagotovljena sredstva
občinskega proračuna v višini 5.500 EUR, in sicer za izdelavo Idejne zasnove celovite obnove
telovadnice z možnostjo nadzidave (vključno s statično presojo objekta ter geološko-geomehanskim
poročilom).

4. Aktivnost / Projekt: Ureditev dodatnih zunanjih rekreacijskih površin
Potrebno je urediti površine, ki jih ponuja okoliška narava, ki bodo namenjene različnim športnim
dejavnostim in bodo tudi cenovno dostopne za vse prebivalce (npr. ureditev tekaške poti za tek na
smučeh na trasi kolesarske steze, ureditev pešpoti…).
Prav tako bi bilo potrebno na zapuščenih oz. neurejenih zemljiščih v lasti Občine Jesenice ali na
primerni lokaciji v centru mesta postaviti t.i. pump track oz. tlačilne kolesarske poligone, v zadnjem
času so priljubljeni asfaltirani poligoni, ki imajo dve veliki prednosti - zelo malo vzdrževanja in primerni
so tudi za poganjalce, rolke, skiroje ipd. oz. na drugi primerni lokaciji (tudi na podeželju – v tem primeru
brez asfaltne podlage).
Cilj: povečati delež zunanjih urejenih rekreacijskih površin, ki bodo dostopne vsem prebivalcem
Kazalnik: število novih urejenih rekreacijskih površin
Realizacija ukrepa: V programskem obdobju je bilo v okviru tega ukrepa izvedeno:

-

Street Workout poligon v Športnem parku Podmežakla (izvedeno že v letu 2016 v sodelovanju med
Občino Jesenice, Zavodom za šport Jesenice in podjetjem Acroni Jesenice v povezavi s Slovensko
industrijo jekla). Ob nogometnem igrišču (pri opuščeni hišici NKJ) z naravno travo je na voljo še
nekaj prostora na katerem bi lahko uredili poligon za vrtce in prvo triado in s tem vplivali na
zanimanje za šport najmlajših ter doprinesli k izboljšanju njihovih motoričnih sposobnosti, ki se bo
nadgrajeval (v neposredni bližini se predvideva nov poligon...).

-

JeseNICE Bikes – v letu 2015 so bile v okviru mednarodnega projekta IDAGO izvedene 3 kolesarnice
ter vzpostavljen kolesarski sistem, ki se v letu 2020 nadgrajuje s tremi novimi kolesarnicami, ki jih
Občina Jesenice zagotavlja v okviru projekta Hitro s kolesom.

-

Gorenjska bike – Jesenicebikes (2020) – izgradnja treh novih kolesarnic z avtomatiziranem
sistemom izposoje (Plavž, Slovenski Javornik, Blejska Dobrava) in dobava 18 tracking koles od tega
9 električnih koles.

-

Gorski kolesarski učni center Pristava (2019) je bil vzpostavljen v okviru projekta Alpe Adria
Karavanke/Karawanken in se nahaja v neposredni bližini turno kolesarske poti Trans Karavanke.
Na voljo je zunanji prostor s kolesarskim poligonom in kolesarsko opremo. V objektu je 8 ležišč v
treh sobah, kuhinja, družabni prostor, toaletni prostori, skupna kopalnica in prostor za
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shranjevanje koles. V gorsko kolesarskem učnem centru udeleženci po predhodni rezervaciji lahko
prenočijo. V gorsko kolesarskem centru Pristava si udeleženci programa lahko izposodijo tudi
kolesarsko opremo. Na voljo so BMX kolesa, dirt, kros in vse-gorska kolesa (all mountain oz. "AM"
kolesa). Ostala oprema za izposojo: čelade, majice, hlače, čevlji, rokavice, ščitniki za telo, servisni
komplet, mini prva pomoč, nahrbtniki z mehom za hidracijo, rokavice, kolesarski računalniki.
-

Turnokolesarska pot Trans Karavanke (2019) se razteza od Jezerskega do Tromeje, vozna pa je tudi
v nasprotni smeri. Večinoma poteka po gozdnih cestah na prisojnih pobočjih Karavank, do grebena
in meje z Avstrijo se povzpne le na svoji najbolj zahodni točki na Peči oz. Tromeji. Na 132 kilometrih,
ki so razdeljeni v 5 etap, med drugim obišče Slovenski planinski muzej v Mojstrani ter nekaj
popularnih planinskih postojank (Valvasorjev dom pod Stolom, Dom Pristava v Javorniškem Rovtu,
Planinski dom na Zelenici, Dom na Kofcah), a največja nagrada so čudoviti razgledi in uživanje v
neokrnjeni naravi. Pot je primerna je za kondicijsko dobro pripravljene gorske kolesarje, saj so
dnevne etape praviloma dolge od 25 do 35 km.

-

Gorenjsko kolesarsko omrežje (2018) – Trasiranje regijskih kolesarskih poti in označitev po terenu.

-

Trim steza Žerjavec je solidno vzdrževana in obiskana. Poškodovane naprave ob sečnji gozda so
bile popravljene leta 2018.

-

Info tabla turno smučanje (2018) je postavljena pri spodnji postaji Španov vrh.

-

Info tabla doživetja v Karavankah (2018) s poudarkom na pohodništvu je postavljena pri Domu
Pristava.

-

Vintgar (2016 – 2020) – opravljena so bila vzdrževalna dela pohodniških poti in označitev
pohodniških poti za Vintgar.

-

Pot Meteorita po Mežakli - Vzpostavitev tematske pohodniške poti in označitev po terenu.

-

Naravoslovna in rudarska učna pot v Javorniškem Rovtu - trasiranje, vsebina in označitev na terenu.
Učna pot je dolga 8 km, z višinsko razliko 600 m. Na njej je 12 opazovalnih točk, na katerih so
postavljene ustrezne table in smerokazi. Pot je polna naravnih in zgodovinskih značilnosti, ki jih
mladi raziskujejo in tako na podlagi svojih izkušenj odkrivajo zakonitosti narave in ostankov
preteklosti. Učna pot ni namenjena le šolskim skupinam, ampak jo odkrivajo tudi občani in turisti.

UKREPI NA PODROČJU UPRAVLJANJA IN TRŽENJA ŠPORTA
1. Aktivnost / Projekt: Trženje športne infrastrukture
Potrebno je izdelati usmeritve za učinkovito upravljanje, organiziranost in trženje atraktivnih
programov in trženje športne infrastrukture.
Cilj: izdelane podlage za učinkovito upravljanje in trženje športa
Kazalnik: izdelane podlage za učinkovito upravljanje in trženje športa
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Realizacija ukrepa: Trženje športne infrastrukture je odvisno predvsem od uporabe infrastrukture s
strani športnih društev in zvez ter raznih zabavnih dogodkov. Športna dvorana Podmežakla je v večji
meri zasedena, delno so prosti le dopoldanski in nočni termini ter obdobje od maja do julija termini,
ko v dvorani ni ledu in je ta primerna za prireditve. Ugotovimo lahko, da je trženje dvorane optimalno
glede na razmere, ki so veljale do marca 2020 (epidemije COVID-19). Večji napori pri trženju športne
dvorane za druge namene oz. vsebine namreč niso dali rezultatov. Sicer uspešen in večkrat razprodan
mjuzikl »Moje pesmi moje sanje« je bil zaradi premalo prodanih vstopnic na Jesenicah odpovedan,
prav tako se ni obneslo sodelovanje s HIT Alpineo in HDD Jesenice z namenom trženja dvorane za
priprave KHL lige. Trženje kopališča Ukova je omejeno na lokalno skupnost in redke organizatorje
skokov v vodo, saj zaradi dotrajanosti objekta ter tudi težavnega parkiranja ni privlačno. Balinišče Baza
je v uporabi Športnega društva Jesenice, ki tudi organizira tekmovanja v objektu.
Na podlagi sprejete Strategije razvoja turizma v občini Jesenice 2020 – 2030 bo trženju v obliki
promocije doživetij oz. vsebin (tudi s področja športa) v prihodnjem programskem obdobju namenjen
večji poudarek.

2. Aktivnost / Projekt: Vzpostavitev muzejske zbirke »Muzej športa«
Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu predstavljata prav tako pomemben del aktivnosti
promocije in nadaljnjega razvoja te dejavnosti. Na podlagi bogate dediščine na tem področju
predlagamo zagotovitev pogojev za vzpostavitev “Muzeja športa” ter za izdajanje spominskih biltenov,
različnih publikacij, almanahov in druge literature s tega področja.
Cilj: vzpostaviti “Muzej športa”, izdajanje spominskih biltenov, publikacij, almanahov in druge
literature.
Kazalnik: vzpostavljen Muzej športa ter število izdane literature
Realizacija ukrepa: V letu 2017 so se pričele aktivnosti za vzpostavitev oz. predstavitev muzejske zbirke
s področja športne dediščine. V ta namen je bila imenovana tudi posebna delovna skupina, ki zagotavlja
ustrezno strokovno podporo. Projekt predstavitve športne dediščine se uresničuje v zaporednih fazah.
Aktivnosti potekajo na način, da se v Športni dvorani Podmežakla predstavi športne panoge, povezane
s športom na ledu, predvidi se tudi prostor za digitalne predstavitve. V sodelovanju med Športno zvezo
Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice poteka tudi popis športne dediščine.
V prvi fazi priprave muzeja so bile v letu 2018 izvedene aktivnosti v dvoranskem delu (izobešene so bile
zastave državnih prvakov v hokeju na ledu, za kar je bilo namenjenih 8.209,61 €). V drugi fazi, v letih
2019 in 2020, so potekale aktivnosti za ureditev notranjega stopnišča na zahodnem delu dvorane
(namestitev fotografij večjega stenskega formata) ter predvsem aktivnosti, vezane na ureditev
recepcije v Športni dvorani Podmežakla (za kar je bilo v obeh letih zagotovljenih 21.060,00 €). Tako je
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ob praznovanju 1. slovenskega športnega praznika dne 23. 9. 2020 v avli svoj prostor dobila
predstavitev zgodovine dvorane s športi na ledu.

3. Aktivnost / Projekt: Podpora pri razvoju različnih (novih) oblik zimskega turizma v Španovem vrhu
V zimskem času je možno območje smučišča nameniti za nove oblike zimskega turizma, npr. za turno
smučanje, sankanje, pohodništvo, krpljanje.... Glede na to, da je določena oprema že zagotovljena
(opremo za krpljanje si zainteresirani lahko sposodijo v Planini pod Golico, lokacija za izposojo: v
spodnji postaji žičnice), bi bilo potrebno oblikovati nove turistične produkte za to območje.
Cilj: izkoristiti naravne danosti in omogočiti razvoj različnih oblik zimskega turizma
Kazalnik: število novih turističnih produktov ter število športnikov oz. rekreativcev
Realizacija ukrepa: Na podlagi pobude oz. izkazanega interesa zasebnih investitorjev, je bila žičniška
naprava ter nepremično premoženje (spodnja postaja s pomožnim objektom, del srednje postaje ter
zgornja postaja žičnice) na podlagi Poziva za javno zbiranje ponudb za prodajo v letu 2017 prodano
podjetju Športni center Španov vrh d.o.o.. Za aktivnosti na tem območju tako skrbi omenjeno podjetje,
dodatno pa pri programskem delu sodeluje tudi Zavod za šport Jesenice, in sicer z vsakoletnim
rekreativnim programom Osvajalec Španovega vrha, ki poteka od leta 2014, ki se zaključi s podelitvijo
priznanj (nočnim pohodom ob polni luni v Španov vrh), s pohodom v Španov vrh pa se zaključijo tudi
posamični letni rekreativni programi (npr. vadba za upokojence, ki poteka v telovadnici Športne
dvorane Podmežakla).

4. Aktivnost / Projekt: Organizacija večjih tekmovanj, zimskih in športnih kampov ter športno
rekreativnih prireditev
Organizacija in izvedba tekmovanj, kampov in prireditev je pomembna iz vidika promocije lokalnega
okolja in športa, hkrati pa so aktivnosti usmerjene predvsem k povečanju števila športno dejavnega
prebivalstva.
Cilj: povečati število športno dejavnega prebivalstva
Kazalnik: število prebivalcev, ki so vključeni v različne aktivnosti in prireditve
Realizacija ukrepa: Domača društva, klubi in druge organizirane skupine poleg svoje redne dejavnosti
organizirajo še dodatne enkratne dogodke in aktivnosti z namenom popularizacije dejavnosti,
pridobivanja novih članov in nabiranja izkušenj. Zavod za šport Jesenice pomaga pri izpeljavi teh
aktivnosti.
Hokejska zveza Slovenije vsako leto organizira priprave svojih reprezentanc pred odhodom na svetovna
prvenstva in druga tekmovanja. Na Jesenice (kljub določenim omejitvam lokacije) prihajajo tudi druge
reprezentance z namenom priprav na velika tekmovanja.
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Športna dvorana Podmežakla je primerna tudi za izvedbo snemanja reklam in filmov s športno
tematiko, zato vsako leto potekajo snemanja s športno vsebino.
V športni dvorani in športnem parku Podmežakla so poleg redne dejavnosti in tekem v zadnjem
štiriletnem obdobju potekali drugi večji tradicionalni in enkratni dogodki:
-

Hokejska zveza Slovenije s svojimi selekcijami (člani, U20, U18, U16) redno prihaja na Jesenice.
Organizirajo se treningi, prijateljske tekme in turnirji. Februarja 2020 smo gostil pred kvalifikacijski
hokejski turnir za nastop na Olimpijskih igrah leta 2020 v Pekingu na Kitajskem, na katerem so
poleg slovenske nastopile še Japonska, Hrvaška in Litvanska reprezentanca;

-

priprave drugih hokejskih reprezentanc in ekip na tekmovanja (Japonska, Francija, Italija, Hrvaška,
Litva, KAC, …);

-

CCM hokejski turnir, v koledarskem letu se po svetu izvede 5 turnirjev za mlade hokejiste. Zaradi
velikega števila prijavljenih ekip iz Evrope, Amerike in Kanade slovenski turnir hkrati poteka na
Bledu, Jesenicah in Ljubljani;

-

Železarčkov turnir hokejskih šol, na katerem nastopajo ekipe iz Slovenije in okoliških držav;

-

tekmovanja v umetnostnem drsanju: Triglav Trophy, Narcisa cup, Bellman cup in državno
prvenstvo;

-

državna in mednarodna tekmovanja v kegljanju na ledu v konkurenci posameznikov in ekip;

-

hokejski in umetnostno - drsalni kampi z mednarodno udeležbo, nogometni in košarkarski kampi;

-

prireditve za vrtce in učence prve triade osnovnih šol (Mini cicibanova olimpijada, Iz majhnega
raste veliko);

-

koncerti v dvorani;

-

snemanje reklam in spotov;

-

dnevi športa z različnimi športno rekreativnimi vsebinami;

-

nogometni mednarodni prijateljski turnirji za mlajše selekcije;

-

športne igre zaposlenih;

-

rekreativni turnirji v nogometu, košarki, kegljanju, namiznem tenisu;

-

državna prvenstva, rekreacijska tekmovanja in mednarodne tekme v kegljanju na asfaltu na
kegljišču.

5. Aktivnost / Projekt: Razvoj športnega in klimatsko zdraviliškega turizma
Projekt je vključen v Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 - 2020. Cilj projekta je razviti turistični
produkt, ki upošteva vsa načela sodobnega dobrega poučujta, tako za preventivo, kot tudi kurativo, v
povezavi z zdravstvenimi nameni.
Cilj: razvoj novega konkurenčnega turističnega produkta (ki bo pozitivno vplival na fizično in psihično
počutje ljudi, povezal šport in turizem in hkrati omilil odvisnost od sezon)
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Kazalnik: oblikovan nov regijski turistični produkt
Realizacija ukrepa: Projekt je regijskega značaja in je bil opredeljen v Regionalnem razvojnem
programu Gorenjske 2014 – 2020. Kot nosilec projekta je bila predvidena Občina Kranjska Gora,
partnerstvo pa bi tvorili: RDO Gorenjska, Turizem Bled, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in
alergijo Golnik, RTC Žičnice Kranjska Gora, RTC Krvavec, STC Stari vrh, MGM Engineering, Žičnice Vogel
Bohinj, Hit Alpinea, Zavod za šport Jesenice, občine: Bohinj, Jezersko, Jesenice, Škofja Loka, Gorenja
vas – Poljane, Železniki in MO Kranj.
V okviru projekta naj bi se razvil turistični produkt, ki bi upošteval vsa načela sodobnega dobrega
počutja tako za preventivo kot tudi kurativo v povezavi z zdravstvenimi nameni. Predvidena je bila
vzpostavitev centra, ki razvija in uporablja vse aktivnosti, vključno s športom, telesno in duhovno nego
in treningi, lepotilnimi postopki, sproščanjem v naravi in terapevtskimi ter zdravstvenimi pregledi,
usmeritvami in terapijami. V tem okviru se je načrtoval razvoj zdraviliško-medicinske turistične
ponudbe in dopolnitev ponudbe zdravniških storitev s turistično, preventivno in rehabilitacijsko
oskrbo. Zdravilna alpska klima na prenekaterih območjih Gorenjske je osnova za manjša vlaganja v bolj
inovativno turistično ponudbo, ki sloni na naravnih elementih (Bohinj, Pokljuka, Mojstrana). Povezano
s tem bi bile zaradi klimatskih sprememb dane tudi spodbude za prestrukturiranje razvoja gorskih
smučarskih centrov, da bi prinašali ustrezen turistični prihodek tudi v pomladanskem in jesenskem
času. Predvidena je bila obnova in nadgradnja nekaterih žičniških naprav, vlaganja v širitev in
prilagojeno dodatno ureditev smučišč tudi v poletni sezoni, predvsem pa obogatitev obstoječe
ponudbe zimskih aktivnosti v naravi (sankanje, tek na smučeh, krpljanje, otroška igrišča, eskimska vas
in podobno). Projekt na ravni regije ni bil realiziran, Občina Jesenice je žičnico Španov vrh v letu 2017
prodala podjetju Športni center Španov vrh d.o.o..

UKREPI ZA IZVAJANJE IN RAZVOJ ŠPORTNIH PROGRAMOV

1. Aktivnost / Projekt: Zagotavljanje pogojev za izvedbo lokalnega programa športa
Aktivnost zajema naslednje naloge: priprava in sprejem Letnega programa športa, izvedba javnega
razpisa za sofinanciranje športnih programov ter izvedba javnega razpisa za sofinanciranje dela plače
trenerjev, ki izvajajo programe, namenjeni športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovosti in
vrhunski šport.
Cilj: zagotovljeni pogoji za ohranjanje in razvoj športnih dejavnosti
Kazalnik: število izvedenih športnih programov, število vadečih, število ustrezno usposobljenih
strokovnih kadrov
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Realizacija ukrepa:

Občina Jesenice vsako leto na podlagi javnega razpisa dodeli sredstva za

sofinanciranje športnih programov in športnih prireditev ter dodatno sofinancira del plače trenerjem,
ki izvajajo programe, namenjeni športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovosti in vrhunski
šport. Načrtovana sredstva za izpeljavo LPŠ 2016 – 2019 je razvidna iz tabele št. 1 v nadaljevanju.
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Tabela št. 1: Podatki o izvajanju letnega programa športa v občini Jesenice v letih 2016 – 2019
Športni programi

Število izvedenih športnih
programov po letih

Število vadečih

Število izvajalcev športnih
programov

Število ustrezno
usposobljenih strokovnih
kadrov

2016
47

2017
30

2018
32

2019
33

2016
793

2017
436

2018
544

2019
600

2016
28

2017
17

2018
19

2019
21

2016
36

2017
40

2018
37

2019
34

14

14

14

13

1000

1000

1150

1100

1

1

1

1

8

8

8

8

1

1

2

2

6

3

13

12

1

1

2

2

2

1

3

1

70

71

77

74

619

560

648

650

27

16

16

16

51

41

56

47

14

13

13

11

99

106

121

103

14

13

13

11

33

11

15

10

Vrhunski šport

3

3

3

4

3

26

6

6

2

3

4

4

2

2

3

4

Šport invalidov

11

4

3

3

95

45

24

25

4

4

3

3

6

5

4

3

Športna rekreacija

33

28

24

29

648

488

401

330

12

11

11

12

22

20

23

22

Šport starejših

0

10

13

15

0

193

210

300

0

3

4

2

0

3

2

2

193

174

181

184

89

69

73

72

160

131

151

131

Programi prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine
Šolska športna tekmovanja
Programi športne vzgoje otrok in
mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Kakovostni šport

Skupaj

3.263 2.857 3.117 3.126

Podatki za leto 2020 bodo pripravljeni ob zaključnem računu Občine Jesenice za leto 2020.
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2. Aktivnost / Projekt: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
Kakovostni kadri v športu so ključni pri razvoju in uspešnosti športa, zato lokalna skupnost podpira to
področje preko javnega razpisa za dodelitev sredstev sofinanciranja za izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, vse z namenom izboljševanja kompetenc strokovnega
kadra, ki organizira in izvaja športne programe.
Cilj: zagotovljeni pogoji za pomoč pri izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih
kadrov za delo v športnih društvih, ki delujejo v občini Jesenice
Kazalnik: število strokovnih delavcev, ki organizirajo in izvajajo športne programe, katerim je bila
dodeljena pomoč za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Realizacija ukrepa: V obdobju 2016 – 2019 je bilo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
izobraževanj strokovnih kadrov namenjenih 10.836,71 €. Finančna pomoč za izobraževanje je bila
dodeljena 72 strokovnim delavcem, ki organizirajo in izvajajo športne programe v jeseniških športnih
organizacijah. Podatki za leto 2020 bodo pripravljeni ob zaključnem računu Občine Jesenice za leto
2020.

3. Aktivnost / Projekt: Spodbujanje prostovoljnega dela v društvih in klubih
Prostovoljno delo je prostovoljna dejavnost, ki ni plačana ali pa zanjo prostovoljec prejme le povračilo
stroškov. Prostovoljstvo predstavlja zelo pomemben vir delovanja športa, zato mora biti delo
prostovoljcev čim bolj strokovno.
Cilj: zagotovitev podpore za nadaljnji razvoj prostovoljnega dela ob povečanju kakovosti dela
prostovoljcev
Kazalnik: število strokovno usposobljenih prostovoljcev
Realizacija ukrepa: Športu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri spodbujanju k prostovoljnemu
delu in k dejavni udeležbi v družbi, pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, pri
prispevanju k trajnostnemu razvoju ter k drugim pozitivnim družbenim vrednotam in narodni
identifikaciji1. Prostovoljstvo, ki ga sicer ureja posebna zakonodaja2, je izvirno in osnovno gibalo
delovanja društev in klubov, društva pa so že po svojem bistvu neprofitna združenja, ki so ustanovljena
zaradi uresničevanja skupnih interesov3. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014 – 2023 opredeljuje, da je prostovoljno delo prostovoljna dejavnost, ki ni plačana ali pa zanjo
prostovoljec prejme le povračilo stroškov ter da je prostovoljno delo zelo pomemben vir delovanja

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Ur. list RS, št.
26/14)
2
Zakon o prostovoljstvu (Ur. list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)
3
Zakon o društvih (Ur. list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
1
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slovenskega in evropskega športa zunaj izobraževalnega sistema. Hkrati je izpostavljeno, da pa, kljub
temu, da prostovoljci delujejo brezplačno, mora biti njihovo delo čim bolj strokovno.
Društva v občini Jesenice ter prostovoljci, ki delujejo v teh društvih, imajo zelo pomembno vlogo na
področju razvoja športne dejavnosti, njihovo kvalitetno delo, znanje in bogate izkušnje pa bo ključno
tudi v prihodnje. Poleg redne društvene dejavnosti je kot poseben primer potrebno izpostaviti tudi
aktivnosti s področja prezentacije športne dediščine v občini Jesenice, v okviru katerih so se kot
prostovoljci vključili predvsem člani obeh društev upokojencev, ki pod strokovnim mentorstvom
Gornjesavskega muzeja Jesenice evidentirajo oz. popisujejo gradivo.

4. Aktivnost / Projekt: Organizacija športno promocijskih prireditev za podelitev priznanj v športu
Organizacija t.i. športno promocijskih prireditev je pomembna za športne organizacije in za
posameznike, ki so neposredno, pa tudi posredno povezani s športom. V ta namen se predvideva
sofinanciranje lokalno športno promocijskih prireditev za podelitev priznanj v športu.
Cilj: promocija športa
Kazalnik: število podeljenih priznanj
Realizacija ukrepa: V obdobju 2016 – 2019 je bilo na podlagi javnega razpisa za izvedbo prireditev za
podelitev priznanj v športu namenjenih 2.703,95 €. Športnikom so se priznanja podelila na podlagi
predlogov društev v katerih športniki delujejo in tudi z glasovanjem po radiu. Podatki za leto 2020 bodo
pripravljeni ob zaključnem računu Občine Jesenice za leto 2020.

5. Aktivnost / Projekt: Sodelovanje med društvi in zavodi
Potrebno je nadaljevati s sodelovanjem med društvi in zavodi, predvsem s šolami. Že v osnovni šoli je
potrebno ozaveščati otroke, da sta športna dejavnost in gibanje del zdravega življenjskega sloga in
pozitivne življenjske naravnanosti.
Cilj: ozaveščati otroke in mlade ter njihove starše o pozitivnem učinku športa in rekreacije na zdrav
življenjski slog
Kazalnik: število učencev, vključenih v društva
Realizacija ukrepa: Zavod za šport Jesenice in Športna zveza Jesenice sodelujeta z lokalnimi športnimi
društvi in šolami. Izvajale so se naslednje tradicionalne prireditve:
-

Pomladni tek s sodelovanju z osnovnimi šolami,

-

Dan Evrope – športno srečanje jeseniških srednješolcev,

-

Mini cicibanova olimpijada (za vrtce in prvo triado, ter predstavitev društev),

-

otvoritev kopališča (za učence 5. in 6. razredov),

-

medobčinski kros občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica,

-

Dnevi športa (predstavitev lokalnih športnih društev),
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-

sodelovanje pri izvedbi tečaja drsanja za OŠ.

Z omenjenimi prireditvami skušamo ozaveščati udeležence o pomeni športne dejavnosti in gibanja.

6. Aktivnost / Projekt: Zagotovitev pogojev za vključevanje vseh starostnih skupin prebivalcev v
redno rekreativno vadbo
Potrebno je zagotavljati pogoje za vključevanje prebivalcev vseh starostnih skupin v športne programe
rekreacijskega značaja z uvajanjem novih in privlačnih programov, vse s ciljem ohranjanja zdravja, zato
vse pomembnejši del športne rekreacije predstavlja tudi šport starostnikov. Prav tako je potrebno
spodbujati nadaljnji razvoj ženskega športa in vključevanje žensk v njim primerne in prijazne
rekreativne programe.
Cilj: spodbuditi čim več prebivalcev v redno rekreativno vadbo z uvajanjem novih in privlačnih
programov ter spodbuditi ženski šport z namenom, da se vanje vključi čim večje število žensk
Kazalnik: delež prebivalcev, vključenih v redno vadbo ter število žensk, vključenih v ženske športe
Realizacija ukrepa: Športni programi rekreacijskega značaja, kamor spada tudi šport starostnikov, se
izvajajo v okviru športnih društev in javnih zavodov. Število vadečih v športnih društvih je razvidno iz
tabele št. 1 (Podatki o izvajanju letnega programa športa v občini Jesenice v letih 2016 – 2019), pri tem
pa je potrebno upoštevati tudi ostale organizacije v občini, ki izvajajo tovrstne programe in niso
sofinancirane iz občinskega proračuna. Poleg izvajalcev športne dejavnosti tovrstne aktivnosti
omogoča tudi Ljudska univerza Jesenice v okviru sekcije za šport Univerze za starejše.
Vadba za starejše, ki jo organizira Zavod za šport Jesenice poteka vsak ponedeljek od oktobra do aprila
v Športni dvorani Podmežakla. Vadba je bila dobro obiskana (povprečje več kot 20 obiskovalcev) in je
potekala po strokovnim vodstvom profesorjev športne vzgoje. Zavod za šport sodeluje z ZD Jesenice,
ki vsakoletno pripravi 2 vadbeni enoti, kjer vadečim izmerijo sestavo telesa, svetovanje o prehrani, ter
delavnico sproščanja.

7. Aktivnost / Projekt: Zagotovitev pogojev za razvoj kakovostnega športa
Ohranjanje in nadaljnji razvoj nivoja kakovostnega športa temelji na kakovostni športni vzgoji, ki se
odvija v športnih društvih in njihovih zvezah in ga izvaja izobražen oz. usposobljen strokovni kader (v
ta namen zagotavljamo dodatna sredstva za trenerje). V teh društvih so otroci in mladi deležni
kakovostne športne vzgoje in tekmujejo v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez in praviloma
tudi kasneje ostajajo povezani s športom, zato je razvoj kakovostnega športa pomemben dejavnik
širjenja vključenosti čim večjega števila športnikov v šport za dosežek in vzpostavljanja konkurenčnega
okolja v posameznih športnih panogah na državni ravni.
Cilj: zagotavljanje pogojev za izvajanje programov kakovostnega športa, usmerjanje otrok in mladine v
kakovostni in vrhunski šport ter ohranjanje stika otrok in mladostnikov s športom tudi v odrasli dobi
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Kazalnik: število izvedenih programov kakovostnega športa na letni ravni ter število športnikov s
statusom športnika državnega razreda
Realizacija ukrepa: Število izvedenih programov je podano v spodnji tabeli.

Tabela 2: Pregled programov za otroke in mladostnike, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostnih programov in števila športnikov s statusom državnega razreda
Leto

št. izvedenih programov št. izvedenih programov št. športnikov s statusom
otrok in mladostnikov,
kakovostnega športa
državnega razreda (nad
usmerjenih v kakovostni
18 let)
in vrhunski šport

2016
70
14
30
2017
71
13
25
2018
77
13
26
2019
74
11
35
Skupaj
292
51
116
Podatki za leto 2020 bodo pripravljeni ob zaključnem računu Občine Jesenice za leto 2020.

8. Aktivnost / Projekt: Zagotovitev pogojev za razvoj (najmanj) ene vrhunske športne panoge v
ženskem in moškem športu
Ker predstavlja vrhunski šport eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa in ima
pomembno vlogo tudi z vidika vključevanja mladih v šport (vrhunski športniki so vzorniki mladim),
želimo spodbujati društva, ki imajo vzpostavljen t.i. piramidni sistem od cicibanov/cicibank do
članov/članic.
Cilj: zagotavljanje pogojev za izvajanje programov vrhunskega športa
Kazalnik: število izvedenih programov vrhunskega športa na letni ravni ter število športnikov v
programih vrhunskega športa
Realizacija ukrepa: Občina Jesenice zagotavlja sredstva skozi letni program športa za delovanje
vrhunskega športa, ter zagotavlja pogoje za izvedbo treningov in tekmovanj za panoge, ki se izvajajo v
Športni dvorani Podmežakla in šolskih telovadnicah. V preteklem obdobju se v vrhunski šport redno
uvršča hokej na ledu in alpsko smučanje, občasno pa tudi alpinizem, curling in ženska odbojka. Podatki,
ki se nanašajo na vrhunski šport, so razvidni iz tabele v nadaljevanju.
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Tabela 3: Pregled števila programov vrhunskega športa in števila športnikov v programih vrhunskega
športa
Leto

št. izvedenih programov
vrhunskega športa

št. športnikov v
programih vrhunskega
športa

2016
3
3
2017
3
10
2018
3
6
2019
4
6
Skupaj
13
25
Podatki za leto 2020 bodo pripravljeni ob zaključnem računu Občine Jesenice za leto 2020.

7. Aktivnost / Projekt: Organizacija izobraževanj in usposabljanj za izvajalce športnih programov
Organizacija izobraževanj in usposabljanj ter prenos znanj med izvajalci športnih programov, tako
strokovnih delavcev, kot tudi drugih delavcev, povezanih s športom, je prav tako pomembno za
nadaljnji razvoj športa v lokalni skupnosti. Zato se v ta namen predvideva podpora organizaciji različnih
izobraževanj in usposabljanj ter prenos znanja med različnimi izvajalci programov športa, vključno z
vsebinami, ki se nanašajo na področje marketinga.
Cilj: zagotavljanje prenosa znanj med izvajalci športnih programov
Kazalnik: število izvedenih akcij ter število aktivnih udeležencev akcij
Realizacija ukrepa: Zavod za šport Jesenice v sodelovanju s Športno zvezo Jesenice vsako leto pripravi
dve izobraževanji, ki sta namenjeni trenerjem, strokovnim delavcem, staršem ali rekreativnim
športnikom. V obdobju 2016 – 2019 so bila izvedena naslednja predavanja:
-

Zdrava hrbtenica in telo – predavateljica Mojca Svetina,

-

predavanje o fascialnem fitnesu,

-

Zdrava prehrana za vsakogar s Katjo Simič,

-

predavanje Nevenke Vrhovnik o zdravi prehrani, namenjeno staršem in športnikom,

-

Newyorški maraton z Mirom in Francijem – predavanje,

-

predavanje za zaposlene na Občini Jesenice – Zdrav življenjski slog z gibanjem za zdravje na
delovnem mestu,

-

praktični prikaz uporabe defibrilatorja za športne delavce,

-

predavanje za strokovne kadre – Športna prehrana,

-

trening hitrosti in agilnosti, praktični prikaz,

-

predavanje za strokovne kadre – psiholog Matej Lunežnik.
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8. Aktivnost / Projekt: Organizacija in izvedba akcij ter različnih športnih aktivnosti
Z namenom doseganja športne dejavnosti vseh starostnih skupin, je potrebno redno izvajati različne
akcije in športne aktivnosti, kot npr. športne igre Jesenic, osvajalec Španovega vrha, pohodi, kolesarski
izleti, teki, plavanje, ples, igre z žogo, ipd.
Cilj: povečati število ljudi, ki se rekreativno ukvarjajo s športom
Kazalnik: število izvedenih akcij ter število aktivnih udeležencev akcij
Realizacija ukrepa: V obdobju 2016 – 2019 je Zavod za šport Jesenice v povprečju izvedel med 30 in
40 športno rekreativnih dejavnosti letno za vse starostne skupine (točnega podatka o številu aktivnih
udeležencev akcij in različnih športnih aktivnosti pa ni možno podati, ker se ne beležijo).
V športnem parku Podmežakla so se odvijali:
-

redni programi vadbe društev,

-

organizirana rekreativna dejavnost,

-

letni in zimski športni dnevi osnovnih in srednjih šol in

-

prireditve in dogodki različnih športnih društev.

Zavod za šport Jesenice izvaja tudi programske vsebine, aktivnosti pri katerih sodeluje tudi Športna
zveza Jesenice. Zavod je sprva zasnoval nekatere programe, ki pa so bili zaradi sprememb
sofinanciranja in lažjega in bolj uspešnega kandidiranja programov na Fundaciji za financiranje športnih
organizacij formalno prenešeni na Športno zvezo Jesenice. Uspešno medsebojno sodelovanje se je
prilagodilo novim pogojem ter nadaljevalo z izvedbo programov.
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