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1. VIZIJA RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE DO LETA 2020
Vizija športa v občini Jesenice izhaja iz Novelacije Občinskega razvojnega programa
Občine Jesenice za obdobje 2011-2025. Jesenice si prizadevajo postati Regijsko
zdravstveno

središče,

hkrati

pa

nadaljevati

s

slovesom

kulturnega

ter

športnorekreacijskega središča Zgornje Gorenjske. (Vir: povzeto po NORP Občine
Jesenice 2011-2025).
V občinskem razvojnem programu je področje športa vključeno v okvir prioritete
»Kakovost življenja«, ki poleg športa zajema še zdravstvo, socialno varstvo, kulturo in
razvoj mladinskega dela.
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, saj samo s povečevanjem kakovosti
življenja lahko ustvarjamo prostor za ustvarjalne ljudi tudi iz drugih občin, ustavljamo
trend izseljevanja iz občine in gradimo privlačno poslovno okolje, ki bo privabilo nove
vlagatelje. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi trend staranja prebivalstva in skrb za
ranljive skupine prebivalstva.
Šport in rekreacija sta priljubljeni obliki preživljanja prostega časa, zato je bila tudi
Športna dvorana Podmežakla obnovljena z namenom, da se zagotovi prostor in
ustvari pogoje, ki bodo omogočali razvoj vrhunskega športa, razvoj športa otrok in
mladine ter razvoj amaterskega športa in rekreacije v vseh športnih panogah na ledu.
Ker je Občina Jesenice 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.
Glavni operativni cilji, ki se nanašajo na področje športa, so naslednji:
-

povečati delež zunanjih urejenih rekreacijskih površin,

-

povečati delež prebivalcev, vključenih v redno rekreativno vabo,

-

obdržati vsaj eno vrhunsko športno dejavnost (v ženskem in moškem športu) in
obdržati nivo razvitosti amaterskega športa,

-

obnoviti in nadgraditi športnorekreacijsko infrastrukturo.

Nenazadnje pa je pomembno tudi dejstvo, da bomo pri zasledovanju zastavljenih
ciljev hkrati posredno zasledovali in uresničevali tudi cilje, ki se nanašajo na druga
področja (medgeneracijski dialog, krepitev medkulturnega dialoga ter vzpostavitev
boljših pogojev za aktivno udeležbo mladih posameznikov ter skupin mladih).
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2. UVOD
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih
učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi
in da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost1.
Občina Jesenice bo javni interes na področju športa uresničevala v skladu z
Nacionalnim programom, ki določa usmeritve celostnega razvoja športa tako na
državni kot na lokalni ravni. Poleg občine, ki bo, z zagotavljanjem sredstev in pogojev
za razvoj športnih dejavnosti ter z gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih
športnih objektov in površin za šport v naravi, skrbela 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,
športne organizacije, vrtec, šole in posamezniki.
Športna dejavnost in gibanje sta del zdravega življenjskega sloga in pozitivne
življenjske naravnanosti, ki morata biti prisotna v vrtcih, šolah, društvih in nenazadnje
tudi v individualnih dejavnostih občanov, zato je potrebno o pozitivnem učinku športa
in rekreacije ozaveščati otroke že v vrtcih in osnovnih šolah.
Glavne usmeritve na področju športa se nanašajo na zagotavljanje pogojev za šport in
rekreacijo, upravljanje in trženje športa ter izvajanje športnih programov. Pri tem
želimo izkoristiti prednosti in priložnosti, ki jih nudi okolje ter v čim večji meri odpraviti
slabosti, ki se kažejo na tem področju.
Za doseganje zastavljenih operativnih ciljev in za ustvarjanje prijaznega športnega
okolja bi bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Sredstva bodo prednostno še
naprej namenjena za otroke in mlade, za šport starejših in za športno rekreacijo, hkrati
pa bomo spodbujali društva, ki imajo vzpostavljen t.i. piramidni sistem od
cicibanov/cicibank do članov/članic. Več pozornosti in sredstev bo potrebno nameniti

1

Nacionalni program športa v RS 2014-2023
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ureditvi naravnih površin, ki jih ponuja okoliška narava, kjer bo možno izvajati različne
športne dejavnosti in bodo cenovno dostopni vsem prebivalcem.
Nadaljevati bo potrebno povezovanje športa s področjem turizma, zdravstva,
izobraževanja in gospodarstva ter z izvajanjem različnih programov okrepiti
sodelovanje med društvi, zavodi in posamezniki.
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3. IZHODIŠČA IN NAMEN PRIPRAVE STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V
OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE 2017-2020

3.1.

Izhodišča

Pri pripravi Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017-2020 smo
izhajali iz Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014 – 2023 (Ur. list RS, št. 26/2014), ki s svojo vsebino določa usmeritve celostnega
razvoja športa v Republiki Sloveniji, hkrati pa lokalnim skupnostim omogoča sprejem
ustreznih razvojnih usmeritev in ukrepov v športu, določa vsebine športa, ki so v
javnem interesu ter finančne okvirje za financiranje športnih programov.
Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o športu uresničuje javni interes v športu:
-

z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni,

-

z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov
in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti, v skladu z načelom
trajnostnega razvoja ter

-

s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih
dejavnosti.

Javni interes na področju športa uresničujejo tudi posamezniki, ki s svojim delom,
znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti ukvarjanja s športom in k
razvoju solidarnega, humanega in enakopravnega športnega okolja. Izvajanje
nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski
svet, z letnim programom športa na lokalni ravni (Vir: Nov predlog Zakona o športu).

3.1.1.

Zakonodaja in strateški dokumenti, ki urejajo področje športa

Predpisi na področju športne dejavnosti
-

Zakon o športu (v pripravi nov Zakon o športu)

-

Resolucija o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014 – 2023 (Ur.
list RS, št. 26/2014)

-

Novelacija občinskega razvojnega programa 2011-2025 (sprejeta na 12. seji os,
dne 31.3.2016)
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-

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« (Ur. list RS, št.
26/2011 – UPB1 s sprem.)

-

Odlok o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice
(v pripravi sprememba Odloka)

-

Merila za vrednotenje športnih programov in merila za vrednotenje dela plačila
trenerjev, ki izvajajo programe namenjeni športni vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice (v pripravi nova
Merila)

Predpisi na področju športnih objektov
-

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)

-

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15
– ZUUJFO in 76/15)

-

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

-

Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani
ceni najema za izvajalce letnega programa športa (Ur. list RS, št. 9/2012)

Splošni predpisi
-

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)

-

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07– UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)

-

Zakon o društvih (UL RS, št. 64/11 – UPB)

-

Zakon o prostovoljstvu (Ur. list RS, 10/2011, 16/2011 – popr. 82/2015)

3.2.

Namen

Glavni namen Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017-2020 je
določiti usmeritve in srednjeročne cilje za razvoj športa v občini Jesenice ter z njimi
pričakovane rezultate, vključno s kazalci, s katerimi bo na koncu posameznega
obdobja mogoče izmeriti oz. preveriti doseganje zastavljenih ciljev.
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4. ANALIZA STANJA NA PODROČJU ŠPORTNE DEJAVNOSTI
4.1.

Delovanje športnih organizacij

4.1.1.
Zavod za šport Jesenice
V občini Jesenice je bil leta 2001 ustanovljen javni zavod Zavod za šport Jesenice, ki
upravlja športne objekte ter opravlja administrativna, strokovna, organizacijska in
tehnična dela, skrbi za izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni in v
lokalnem okolju predstavlja pomemben člen med društvi, posamezniki, občino in
ostalimi deležniki (daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega
programa športa, sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami, svetuje pri
načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov, spremlja in
analizira naloge v športu ter izvajanja letnih programov športa in opravlja druge naloge
v skladu z zakoni in drugimi predpisi).

4.1.2.
Športna zveza Jesenice
Pomembno vlogo na področju športne dejavnosti opravlja Športna zveza Jesenice, ki
od leta 2006 dalje upravlja naloge regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije.
Športna zveza Jesenice spodbuja športno, rekreacijsko in planinsko dejavnost in s
tem prispeva k razvoju teh področij tako na lokalni, regionalni kot državni ravni. V
Športno zvezo Jesenice je vključenih 49,27 % vseh društev s sedežem v občini
Jesenice, ki so registrirani za izvajanje športnih dejavnosti.

4.1.3.
Športna društva in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa
V
občini
Jesenice
je
registriranih
53
športnih
društev
(Vir:
http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces),

poleg

društev

pa

se

s

športno

dejavnostjo ukvarjajo tudi osnovne in srednje šole, društvi upokojencev in
medobčinsko društvo invalidov. Izvajalci športnih programov lahko kandidirajo na javni
razpis za športne programe, ki se letno opredelijo v Letnem programu športa. Od leta
2013 do 2016 je bilo na podlagi javnega razpisa, letno, v povprečju sofinanciranih 180
različnih programov 35-ih izvajalcev iz različnih športnih panog, v katere je bilo
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vključenih približno 3.500 udeležencev, od tega jih je okoli 25% registriranih in
vključenih v tekmovalne sisteme.
V okviru športnih panog, ki so sofinancirane na podlagi občinskih javnih razpisov, se
izvajajo naslednje dejavnosti: hokej, in line hokej, atletika, alpsko smučanje, curling,
drsanje, judo, košarka, kegljanje na ledu in na asfaltu, nogomet, odbojka, strelstvo,
aerobika, akrobatika, balinanje, badminton, floorball, kolesarjenje, karate, mali
nogomet, twirling, plavanje, planinstvo, pohodništvo, sankanje, šah in športno
plezanje.
Tabela 1: Športne panoge v občini Jesenice (stanje avgust 2016)
Z. št.

Individualne panoge

Tekmovalni
sistem

Z. št.

Kolektivne (moštvene)

Tekmovalni

panoge

sistem

1

Umetnostno drsanje

DP DL

1

Hokej na ledu - člani

ML

2

Strelstvo

DP DL

2

Hokej na ledu - mladi

ML in DL

3

Atletika

/

3

Curling

DL

4

Alpsko smučanje

DP in MT

4

Košarka - moški

DL

5

Judo

DP

5

Košarka - ženske

DL

6

Aerobika

/

6

Kegljanje na ledu

DP in DL

7

Akrobatika

DP

7

Kegljanje na asfaltu

DL

8

Kolesarjenje

/

8

Nogomet

DL in RL

9

Karate

DP

9

Odbojka - ženske

DL

10

Plavanje

/

10

Balinanje

DL in RL

11

Športno plezanje

DP in DL

11

Floorball

DL

12

Sankanje

DP

12

Mali nogomet

/

13

Twirling

DP

14

In line hokej

/

15

Planinstvo

/

16

Pohodništvo

/

17

Šah

RL

Seznam kratic
ML – mednarodna liga
MT – mednarodno tekmovanje
DP – državno prvenstvo
DL – državna liga
RL – regijska liga
OL – občinska liga
/ - niso vključeni v tekmovalni sistem
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4.2.

Kategorizirani športniki

Kategoriziran športnik je športnik, ki je državljan Republike Slovenije, star najmanj 14
let in ima naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega
ali olimpijskega razreda.
Pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika,
ločeno za individualne in za kolektivne športne panoge, določi strokovni svet, na
predlog OKS-ZŠZ in jih objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za šport in
OKS-ZŠZ.
Strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na
podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status
kategoriziranega

športnika

Republike

Slovenije

svetovnega,

mednarodnega,

perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda.
Tabela 2: Število kategoriziranih športnikov in število prebivalcev2
Število/leto
Število prebivalcev v občini Jesenice
Število kategoriziranih športnikov v občini
Jesenice
Kategorizirani športniki v občini Jesenice
na 1000 prebivalcev
Število prebivalcev v Republiki Sloveniji
Število kategoriziranih športnikov v
Republiki Sloveniji
Kategorizirani športniki v Republiki
Sloveniji na 1000 prebivalcev

2013
21.309

2014
21.097

2015
20.945

2016
20.858

54

82

86

56

2,53

3,89

4,11

2,68

2.059.114

2.061.623

2.063.077

2.064.188

5.517

5.510

5.582

5.492

2,68

2,71

2,67

2,66

Iz tabele lahko razberemo, da je občina Jesenice, glede na število kategoriziranih
športnikov, še vedno nad slovenskim povprečjem, kar dokazuje, da imamo v občini
perspektivne športnike.

Vir: (Spletna stran Statističnega urada RS - Število prebivalcev in naravno gibanje prebivalstva, letno in spletna
stran Olimpijskega komiteja Slovenije – Registracija in kategorizacija športnikov, avgust 2016)
2
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4.3.

Športni objekti

4.3.1. Športni objekti, ki so v lasti Občine Jesenice
Športni objekti, ki so v lasti Občine Jesenice, so bili z Odlokom o ustanovitvi predani 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 predstavljeni objekti v katerih poteka športna dejavnost in športna
vzgoja ter rekreacija za vse kategorije športnikov ter za vse starostne skupine.

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
Športna dvorana Podmežakla 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 rekreativne programe
(fitness, telovadba, aerobika za različne ciljne skupine 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, katera
služi za izvedbo posameznih dvoranskih športov (In-line hokej, mali nogomet….)
in razne druge prireditve za občane in širši krog obiskovalcev. Športna dvorana
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Podmežakla je vključena tudi v mrežo panožnih športnih centrov pri Olimpijskem
komiteju Slovenije, in sicer kot Regijski panožni športni center za Curling za
obdobje 2014 - 2018.
 Glavno nogometno igrišče z atletsko stezo
Sestavljajo ga travnato igralno igrišče 100m x 64m in atletska steza v dolžini 340
m, ki pa ni primerna (premajhni radij) za tekmovanja in vadbo atletskih tekaških
disciplin. Igrišče je potrebno obnove (vgradnja sistema avtomatskega zalivanja
travne ruše, obnova travne ruše, elektronski semafor za igranje tekem in
postavitev montažne tribune.
 Pomožno nogometno igrišče
Pomožno nogometno igrišče je locirano na vzhodni strani Športnega parka
Podmežakla, poleg tenis igrišč ter v neposredni bližini stanovanjskega naselja.
Zaradi dotrajanosti ter nenehnega obremenjevanja površine, je bila izvedena
celostna ureditev igrišča – ureditev igrišča z umetno travo, ki je bila zaključena v
letu 2015. Novo pomožno nogometno igrišče 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). 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 komiteja Slovenije in
Skupine SIJ d.d., za izdelavo naprav ter montažo poligona pa je poskrbelo
podjetje Acroni d.o.o.).
 Kegljišče na asfaltu
Kegljišče na asfaltu s 4 stezami služi za vadbo in tekmovanja ter rekreativno
dejavnost občanov.

13

II. Kopališče Ukova
Kopališče Ukova, v katerem se nahaja odprti olimpijski bazen, skakalni stolp (10m) ter
okrogel bazen premera 12m in globine 0,5m (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, bo potrebno pristopiti k aktivnostim za njegovo obnovo.
III. Balinišče Baza
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. Španov vrh
Sedežnica Španov vrh je žičnica enoseda, ki je bila zgrajena leta 1964, od leta 2004
pa je v upravljanju Zavoda za šport Jesenice. Na trasi je postavljeno 19 podpornih
stebrov, ki nosijo žično vrv (dolžina – 1.650 m v eno smer in debeline 24 mm), na
katero je vpeto 165 sedežev, smučišča pa poteka po zahodnem pobočju vrha Španov
vrh preko ravninskega dela v Črnem vrhu in po zahodnem pobočju pašnikov do
spodnje postaje žičnice v Planini pod Golico. Območje je v lasti zasebnikov s katerimi
so podpisane služnostne pogodbe za uporabo zemljišča za potrebe obratovanja
smučišča ter za opravljanje vzdrževalnih del na žičnici. Zaradi naravnih danosti oz.
trenda zelenih zim se je čas obratovanja žičnice močno skrajšal (pretekli dve zimski
sezoni smučišče ni obratovalo, kljub temu, da so bile vse naprave v celoti pripravljene
na zagon), zato nadaljnja vlaganja v naprave oz. v izgradnjo umetnega zasneževanja
niso predvidene in se predvideva zaustavitev obratovanja ter razgradnja žičniških
naprav in opreme v skladu z zahtevami koncesijske pogodbe za sedežnico Španov
vrh. Je pa v nadaljevanju predvidena oz. potrebna podpora pri oblikovanju novih
turističnih produktov za to območje.
V. Plezalni stolp in plezalna stena na Tržnici, Stara Sava
V okviru projekta JULIUS, ki je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj, nacionalnih sredstev in sredstev Občine Jesenice, sta bili leta 2013 nabavljeni
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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 240m2, mobilna plezalna
stena/stolp s transportno prikolico, ki jo ima v upravljanju Zavod za šport, je višine 6m.
Plezalna površina je iz 3D amforne poliestrske lupine s protidrsnim peščenim
premazom. Plezalna stena oz. stolp je narejen po standardu za plezalne stene EN12572-1.
VI. 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, dolga je 1.5 km, ter ima 100 m višinske
razlike. Trim steza je primerna za vse starosti rekreativcev, zanjo pa skrbi Zavod za
šport Jesenice.
VII. 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 potem 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.

VIII.

Teniška igrišča na Kresu

Zemljišče s teniškima igriščema se nahaja na jugozahodnem delu rekreacijskega
centra Kres nad Koroško Belo. Igrišče je klasično teniško igrišče z dvema igralnima
poljema, igralna podlaga je peščena (tenesit), zaradi konfiguracije terena sta igrišči
ločeni z lastnima ograjama. 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.
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17m x 12m.3 Igrišča so v zelo slabem stanju in potrebna celovite obnove saj v
trenutnem stanju niso uporabna.
IX. Šolski športni objekti – z objekti in opremo v skladu s posameznimi odloki o
ustanovitvi javnih zavodov upravljajo osnovne šole, ti objekti oz. površine pa so
naslednje:
 OŠ Toneta Čufarja Jesenice4:
- velika telovadnica v izmeri 547 m2 (vrsta rabe: igre z žogo);
- mala telovadnica v izmeri 408 m2 (vrsta rabe: gimnastika, telovadba);
- fitnes v izmeri 57 m2;
- trim kabinet v izmeri 97 m2;
- zimski bazen 6x12 m;
- zunanje asfaltno športno igrišče z 200m atletsko stezo.
 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice5:
- velika telovadnica v izmeri 1.075 m2 (vrsta rabe: igre z žogo, badminton) s
tribunami za 500 gledalcev;
- mala telovadnica v izmeri 327 m2 (vrsta rabe: igre z žogo, gimnastika);
- zunanje asfaltno športno igrišče z 200m atletsko stezo.
 OŠ Koroška Bela6:
- velika telovadnica v

izmeri 639 m2 (vrsta rabe: igre z žogo, badminton) s

tribunami za 500 gledalcev;
- mala telovadnica v izmeri 133 m2 (vrsta rabe: aerobika, pilates…);
- zunanje asfaltno igrišče z 200m atletsko stezo.
 OŠ Poldeta Stražišarja7:
- telovadnica v izmeri 201 m2 z umetno plezalno steno (vrsta rabe: košarka,
plezanje – 7 m visoka umetna plezalna stena);
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
4
Poročilo o oceni vrednosti tržnih najemnin za športno-rekreativne prostore osnovnih šol na Jesenicah na dan 1.
10. 2012, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin mag. Matjaž Filipič, KF Finance, Ljubljana, oktober
2012
5
Poročilo o oceni vrednosti tržnih najemnin za športno-rekreativne prostore osnovnih šol na Jesenicah na dan 1.
10. 2012, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin mag. Matjaž Filipič, KF Finance, Ljubljana, oktober
2012
6
Poročilo o oceni vrednosti tržnih najemnin za športno-rekreativne prostore osnovnih šol na Jesenicah na dan 1.
10. 2012, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin mag. Matjaž Filipič, KF Finance, Ljubljana, oktober
2012
7
Poročilo o oceni vrednosti tržnih najemnin za športno-rekreativne prostore osnovnih šol na Jesenicah na dan 1.
10. 2012, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin mag. Matjaž Filipič, KF Finance, Ljubljana, oktober
2012
3
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- zunanje asfaltno športno igrišče.

4.3.2. Ostali športni objekti in površine, pomembne za izvajanje programov
športa
V nadaljevanju so na kratko predstavljeni športni objekti in površine, ki niso v lasti
Občine Jesenice in niso v upravljanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina
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
Telovadnica je namenjena za izvajanje športne vzgoje dijakov, prioritetno za
izvedbo odbojke. Telovadnica ima tribuno za 500 gledalcev.
 Srednja šola Jesenice
Telovadnica je namenjena za izvajanje pouka dijakov. V njej se lahko igra odigrajo
tekme v košarki in je primerna za vadbo rokometa. Pomanjkljivost telovadnice je,
da nima tribun za gledalce.
 Objekt Partizan Jesenice
V objektu, ki je v lasti Športne unije Slovenija, z njim pa upravlja 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 Športne unije Slovenija, z njim pa upravlja
Društvo 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 ima 10 stez in služi za vadbo in tekmovanja strelcev.
 CŠOD Trilobit Javorniški Rovt
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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 20x9 metrov in
je namenjeno igri odbojke in košarke, v letu 2016 pa društvo KŠD Hrušica načrtuje
ureditev novega

večnamenskega igrišča notranjih dimenzij 40x20m in bo

ograjeno z odbojno ograjo. Omogočalo bo 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 sta urejeni dve travnati igrišči za mali nogomet velikosti 30 x 60 m.
 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.
 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)
 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.
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4.4. Delež financiranja športa za obdobje 2013 – 2016 glede na celotni
proračun
V nadaljevanju je prikazan obseg sredstev, ki je bil v posameznem letu namenjen za
področje športa, razvidne pa so tudi posamezne vsebine, za katere so bila sredstva
namenjena.
Tabela 3: Javna sredstva za področje športa v občini Jesenice v obdobju 2013 - 2016
Naziv proračunske postavke
2013
Proračun Občine Jesenice
Dejavnost Zavoda za šport Jesenice

Znesek v EUR
2014
2015

23.618.422,47 19.433.392,53 21.142.693,13
558.773,67

2016
18.421.218,37

384.192,03

204.644,04

416.314,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje 224.090,32
športnih objektov
Investicije
in
investicijsko 201.534,97
vzdrževanje športnih objektov
Športna dvorana Podmežakla
5.816.422,77

169.644,08

342.519,74

175.026,00

226.124,33

157.603,23

75.120,87

309.696,77

12.369,51

0,00

Športne prireditve

200.000,00

19.972,75

0,00

1.693,46

2.529,01

2.183,00

211.164,97

227.320,11

230.000,00

17.553,35

155,18

0,00

1.520.068,99

967.113,57

898.643,87

7,82

4,57

4,88

207.175,60

Tradicionalne športne prireditve 2.118,24
Pohod na Golico
Programi športa (Javni razpis za 210.203,00
športne programe, sofinanciranje
trenerjev, izobraževanje strokovnih
kadrov)
Športna
in
rekreacijska
60.306,45
infrastruktura - Julius
Skupaj
7.280.625,02
Delež sredstev za šport glede na
celotni proračun Občine Jesenice

30,83

19

Grafikon 1: Javna sredstva za področje športa v občini Jesenice v obdobju 2013 2016

5. GLAVNE USMERITVE NA PODROČJU ŠPORTA
Glavne usmeritve so naravnane tako, da bo možno udejanjiti javni interes na področju
športa, pri tem pa upoštevati in izkoristiti prednosti, ki so nam na tem območju dane.
Poleg športne tradicije na Jesenicah in njene prepoznavnosti po hokeju, je v občini
Jesenice, glede na število aktivno delujočih športnih društev in organizacij, ki so
registrirane za izvajanje športne dejavnosti, zaznati visoko stopnjo športne kulture in
interesa občanov za športno dejavnost in rekreacijo.
Poleg prednosti, se kažejo tudi slabosti, ki jih želimo v naslednjih štirih letih v čim večji
meri odpraviti. Pri tem mislimo predvsem na neurejene naravne površine za športno
rekreativne dejavnosti, visoke obratovalne stroške nekaterih zastarelih objektov,
pomanjkljivi prepoznavnosti/označenost obstoječih rekreacijskih oz. tematskih poti ter
pomanjkanje znanja in ustreznega strokovnega kadra za razvoj marketinške
dejavnosti.
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Na področju športa je opaziti trend povečevanja potreb po povezovanju športa in
rekreacije z ostalimi področji, predvsem turizma in zdravstva. V tem delu vidimo
priložnost za spodbujanje zdravega načina življenja, druženja in aktivnega preživljanja
prostega časa. Kot priložnost za večjo promocijo Jesenice vidimo v organizaciji večjih
športnih tekmovanj, festivalov in prireditev. Določeno oviro sicer predstavlja dejstvo,
da v mestu ni prenočitvenih zmogljivosti za večjo skupino ljudi (npr. športne ekipe),
zato bi bilo smiselno s programi in ukrepi pospeševanja in podpore te gospodarske
dejavnosti nameniti večjo pozornost (zagotovitev finančnih vzpodbud za ta namen).
Priložnost za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva je
tudi uporaba naravnih danosti (naravne površine), ki so lahko namenjene teku,
kolesarstvu, pohodništvu, pešačenju, rolanju, ipd), skladno z načeli trajnostnega
razvoja.
Za doseganje zastavljenih ciljev v okviru letnega programa športa, je v tem obdobju
potrebno povečati sredstva za 20%.
Glavne usmeritve na področju športa za obdobje 2017-2020 so:
1. Zagotavljanje pogojev za šport in rekreacijo
V občini Jesenice obstaja relativno dobro razvita mreža objektov (predvsem pokrite
dvorane), ki so namenjeni športni dejavnosti, se pa kaže potreba po dodatni ureditvi
športno rekreativnih površin na prostem, predvsem v športnem parku Podmežakla, ki
predstavlja osrednji prostor športnega dogajanja, ki je namenjen vrhunskemu športu in
rekreaciji, tako na lokalni, regionalni kot mednarodni ravni. Potrebno bo urediti
zapuščena oz. neurejena zemljišča, ki so v lasti Občine Jesenice, eden od predlogov
je, da se te površine uredi in nameni za pump track poligone. Prav tako bo potrebno
proučiti možnosti izvajanja športnih dejavnosti, ki jih ponuja okoliška narava in ki poleg
zdravega načina življenja, predstavlja tudi cenovno dostopen šport in rekreacijo za vse
prebivalce.
2. Upravljanje in trženje športa
V naslednjem obdobju bo pomembno povezovanje, usklajevanje in trženje športa
predvsem

v

povezavi

s

turizmom,

zdravstvom,

kulturo,

okoljem,

naravo,

izobraževanjem in športno infrastrukturo.
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3. Izvajanje športnih programov
Vsakemu posamezniku želimo zagotoviti možnost za dejavno sodelovanje v športu.
Poleg društev, športno rekreativne programe izvajata tudi Zavod za šport Jesenice in
Športna zveza Jesenice, ti programi pa so namenjeni vsem prebivalcem, predvsem
tistim posameznikom, ki niso vključeni v organizirano obliko vadbe.

Sredstva bodo prednostno namenjena za otroke in mladino (tako za interesno
dejavnost otrok, kot za otroke in mlade, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport),
šport starejših in športno rekreacijo. Sledita kakovostni in vrhunski šport, hkrati pa
bomo

spodbujali

društva,

ki

imajo

vzpostavljen

t.i.

piramidni

sistem

od

cicibanov/cicibank do članov/članic.
Za ohranjanje nivoja razvitosti kakovostnega športa in doseganje vrhunskih športnih
dosežkov, se bo del sredstev namenil za sofinanciranje plač trenerjem oz. strokovno
usposobljenim kadrom, ki vodijo programe za otroke in mladino.
Pogoji in merila za razporeditev sredstev so pogojeni z vrsto programov. Eno izmed
izhodišč za vrednotenje programov športa je razvrstitev športnih panog v skupine
glede na različne kazalnike (tradicionalnost, organizacija dela v društvu, pomen
športne panoge za okolje, število ustrezno izobraženega in usposobljenega kadra,
kakovost športnih dosežkov, ipd.) in bodo upoštevani pri pripravi novih meril, ki bodo
podlaga za vrednotenje športnih programov.
Pomemben prispevek lokalne skupnosti k spodbujanju in razvoju športnih dejavnosti
ter za izvajanje športnih programov, predstavlja subvencionirana cena najema
športnih objektov, ki so v lasti občine Jesenice, in so namenjena tistim izvajalcem
letnega programa športa v občini Jesenice, ki izvajajo športne programe, s katerimi se
uresničuje javni interes na področju športne dejavnosti.
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Strategija razvoja športa v Občini Jesenice za obdobje 2017-2020

6. URESNIČEVANJE STRATEŠKIH SMERNIC
6.1.

Ukrepi na področju zagotavljanja pogojev za šport in rekreacijo

Aktivnost/Projekt

Opis

Nosilci

Rok izvedbe

Kazalci

Vrednost

Zavod za šport

2017-2020

pridobljena idejna

ocena: 7.000 €

UREDITEV 400 M

Opis aktivnosti: atletska steza, ki se nahaja v

ATLETSKE STEZE V

Športnem parku Podmežakla, glede na veljavne

Jesenice in

ŠPORTNEM PARKU

normative ne ustreza pogojem, ki veljajo za take

Občina Jesenice

PODMEŽAKLA

površine (dolga je le 340 m in zaradi

cilja) in zgrajena

premajhnega radia ni primerna za tekmovanja in

400 m atletska

vadbo). Za dosego normativov s tega področja

steza (kazalec

je v prvi fazi potrebno pridobiti idejno zasnovo z

dolgoročnega

variantnimi rešitvami ter možnimi lokacijami za

cilja)

zasnova (kazalec
kratkoročnega

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.
UREDITEV BAZENA

Opis aktivnosti: kopališče Ukova je edino

Zavod za šport

NA UKOVI

zunanje kopališče v občini Jesenice. Glede na

Jesenice in

starost objekta in naprav predstavlja kopališče

Občina Jesenice

2017-2020

pridobljena idejna
zasnova (kazalec
kratkoročnega

precejšnje stroške vzdrževanja, zato bi bila

cilja) in urejen

potrebna njegova temeljita obnova. V prvi fazi

bazen (kazalec

se predvideva pridobitev idejne zasnovo z

dolgoročnega

variantnimi rešitvami za bazen na Ukovi, ki bo

cilja)

ocena: 15.000 €

Aktivnost/Projekt

Opis

Nosilci

Rok izvedbe

Zavod za šport

2017-2020

Jesenice,

(stalna naloga)

Kazalci

Vrednost

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.
IZVEDBA

Opis aktivnosti: za zagotovitev ustreznih

INVESTICIJSKO

pogojev za izvajanje športne dejavnosti ter

VZDRŽEVALNIH DEL

gospodarno ravnanje oz. upravljanje s

NA OBSTOJEČIH

premoženjem, je potrebno redno izvajati posege

ŠPORTNIH OBJEKTIH

na objektih in napravah, ki se izvršujejo na

TER NADGRADNJA

podlagi programa investicijskega vzdrževanja in

oz. površinami) in

OPREME

nabav potrebne opreme. Program bodo pripravili

Občina Jesenice

število izvedenih
investicijskih

osnovne šole (ki

posegov ter

upravljajo s

število nove

športnimi objekti

ocena:
50.000 € letno

opreme

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
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Aktivnost/Projekt

Opis

Nosilci

Rok izvedbe

2017-2020

Kazalci

Vrednost

za izvajanje programov na področju športa
UREDITEV DODATNIH

Opis aktivnosti: potrebno je urediti površine, ki

Občina Jesenice

ZUNANJIH

jih ponuja okoliška narava, ki bodo namenjene

in Zavod za šport

REKREACIJSKIH

različnim športnim dejavnostim in bodo tudi

POVRŠIN

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.

Jesenice

število novih
urejenih
rekreacijskih
površin

ocena:
50.000 € za
posamezni poligon
(možnost
sofinanciranja do
višine 85%
stroškov)

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
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6.2.

Ukrepi na področju upravljanja in trženja športa

Aktivnost/Projekt

Opis

TRŽENJE ŠPORTNE

Potrebno je izdelati usmeritve za učinkovito

INFRASTRUKTURE

upravljanje, organiziranost in trženje atraktivnih

Nosilci

Rok izvedbe

Kazalci

Vrednost

Zavod za šport

2017

izdelane podlage

brez dodatnih

za učinkovito

Jesenice

programov in trženje športne infrastrukture.

upravljanje in

Cilj: izdelane podlage za učinkovito upravljanje

trženje športa

finančnih posledic

in trženje športa.
VZPOSTAVITEV

Športna dediščina in muzejska dejavnost v

MUZEJSKE ZBIRKE

športu predstavljata prav tako pomemben del

Jesenice in

»MUZEJ ŠPORTA«

aktivnosti promocije in nadaljnjega razvoja te

Športna zveza

dejavnosti. Na podlagi bogate dediščine na tem

Zavod za šport

2017-2020

Gornjesavski

vzpostavitev “Muzeja športa” ter za izdajanje

muzej Jesenice,

spominskih biltenov, različnih publikacij,

Občina Jesenice

ocena: 10.000 €

Muzej športa ter
število izdane

Jesenice,

področju predlagamo zagotovitev pogojev za

vzpostavljen

literature

almanahov in druge literature s tega področja.
Cilj: vzpostaviti “Muzej športa”, izdajanje
spominskih biltenov, publikacij, almanahov in
druge literature.
PODPORA PRI

V zimskem času je možno območje smučišča

RAZVOJU RAZLIČNIH

nameniti za nove oblike zimskega turizma, npr.

(NOVIH) OBLIK

za turno smučanje, sankanje, pohodništvo,

ZIMSKEGA TURIZMA

krpljanje.... Glede na to, da je določena oprema

V ŠPANOVEM VRHU

že zagotovljena (opremo za krpljanje si
zainteresirani lahko sposodijo v Planini pod

Občina Jesenice
(Oddelek za
gospodarstvo) v
sodelovanju s KS
Planina pod
Golico,

2017-2020

število novih
turističnih

ocena celotnega
ukrepa Spodbujanje

produktov ter

podjetništva in

število športnikov

inovativnosti v

oz. rekreativcev

turizmu – Inovativni
turistični produkti in
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Aktivnost/Projekt

Opis
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.

Nosilci

Rok izvedbe

Kazalci

Turističnim

paketi za obdobje

društvom Planina

2016-2025:

pod Golico in

100.000 €8

Zavodom za šport
Jesenice
Občina Jesenice,

število

ocena stroška je

prebivalcev, ki so

odvisna od vrste

ORGANIZACIJA

Organizacija in izvedba tekmovanj, kampov in

VEČJIH TEKMOVANJ,

prireditev je pomembna iz vidika promocije

ZIMSKIH IN ŠPORTNIH

lokalnega okolje in športa, hkrati pa so aktivnosti

Jesenice, Športna

vključeni v

KAMPOV TER

usmerjene predvsem k povečanju števila

zveza Jesenice in

različne aktivnosti

ŠPORTNO

športno dejavnega prebivalstva.

REKREATIVNIH

Cilj: povečati število športno dejavnega

PRIREDITEV

prebivalstva.

RAZVOJ ŠPORTNEGA

projekt je vključen v Regionalni razvojni program

Občina Jesenice

IN KLIMATSKO

Gorenjske 2014-2020. Cilj projekta je razviti

ZDRAVILIŠKEGA

turistični produkt, ki upošteva vsa načela

TURIZMA

sodobnega dobrega poučujta, tako za
preventivo, kot tudi kurativo, v povezavi z
zdravstvenimi nameni.

Vrednost

2017-2020

Zavod za šport

športne

in prireditve

tekmovanja ali
prireditev oz.
dogodkov in je ni
možno opredeliti

organizacije

2017-2020

oblikovan nov

ocenjena vrednost

in Zavod za šport

regijski turistični

regijskega projekta

Jesenice sta dva

produkt

znaša 20 mio €9

od partnerjev v
predvidenem
regijskem projektu

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).

Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011-2025, Priloga 1, Prednostno področje Napredno gospodarstvo, Podpodročje: Podjetništvo, turizem,
podeželje
9 Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020, Razvojno področje: turizem, Projekt: Razvoj športnega in klimatsko-zdraviliškega turizma (str. 65 in 66)
8
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6.3.

Ukrepi za izvajanje in razvoj športnih programov

Aktivnost/Projekt

Opis

Nosilci

Rok izvedbe

Občina Jesenice,

2017-2020
(stalna naloga)

Kazalci
število izvedenih

ZAGOTAVLJANJE

Aktivnost zajema naslednje naloge: priprava in

POGOJEV ZA

sprejem Letnega programa športa, izvedba

Zavod za šport

IZVEDBO

javnega razpisa za sofinanciranje športnih

Jesenice,

programov,

LOKALNEGA

programov ter izvedba javnega razpisa za

Strokovna

število vadečih,

PROGRAMA ŠPORTA

sofinanciranje dela plače trenerjev, ki izvajajo

komisija za

število ustrezno

športnih

programe, namenjeni športni vzgoji otrok in

imenovana za

usposobljenih

mladine, usmerjene v kakovosti in vrhunski

vrednotenje in

strokovnih kadrov.

šport.
Cilj: zagotovljeni pogoji za ohranjanje in razvoj
športnih dejavnosti

Vrednost
ocena:
280.000 € letno

razdelitev
sredstev na
področju športa

ZAGOTAVLJANJE

Kakovostni kadri v športu so ključni pri razvoju in

Občina Jesenice,

2017-2020

Zavod za šport

(stalna naloga)

število strokovnih

POGOJEV ZA

uspešnosti športa, zato lokalna skupnost

IZOBRAŽEVANJE,

podpira to področje preko javnega razpisa za

Jesenice in

organizirajo in

program športa

USPOSABLJANJE IN

dodelitev sredstev sofinanciranja za

Strokovna

izvajajo športne

(prva aktivnost v

IZPOPOLNJEVANJE

izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje

komisija za

programe, katerim

STROKOVNIH

strokovnih kadrov v športu, vse z namenom

imenovana za

je bila dodeljena

KADROV V ŠPORTU

izboljševanja kompetenc strokovnega kadra, ki

vrednotenje in

pomoč za

delavcev, ki

organizira in izvaja športne programe.

razdelitev

Cilj: zagotovljeni pogoji za pomoč pri

sredstev na

usposabljanje in

področju športa

izpopolnjevanje

izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju
strokovnih kadrov za delo v športnih društvih, ki

v okviru sredstev za
lokalni – letni

okviru sklopa 6.3.)

izobraževanje,

strokovnih kadrov

delujejo v občini Jesenice.
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Aktivnost/Projekt

Opis

Nosilci

Rok izvedbe

SPODBUJANJE

Prostovoljno delo je prostovoljna dejavnost, ki ni

Občina Jesenice,

2017-2020

PROSTOVOLJNEGA

plačana ali pa zanjo prostovoljec prejme le

DELA V DRUŠTVIH IN
KLUBIH

Kazalci
število strokovno

Vrednost
v okviru sredstev za

Zavod za šport

usposobljenih

lokalni – letni

povračilo stroškov. Prostovoljstvo predstavlja

Jesenice, Športna

prostovoljcev

program športa

zelo pomemben vir delovanja športa, zato mora

zveza Jesenice in

(prva aktivnost v

biti delo prostovoljcev čim bolj strokovno10.

športne

okviru sklopa 6.3.)

Cilj: zagotovitev podpore za nadaljnji razvoj

organizacije

prostovoljnega dela ob povečanju kakovosti dela
prostovoljcev.
ORGANIZACIJA

Organizacija t.i. športno promocijskih prireditev

Občina Jesenice,

ŠPORTNO

je pomembna za športne organizacije in za

PROMOCIJSKIH

posameznike, ki so neposredno, pa tudi

Jesenice, Športna

program športa

PRIREDITEV ZA

posredno povezani s športom. V ta namen se

zveza Jesenice in

(prva aktivnost v

PODELITEV

predvideva sofinanciranje lokalno športno

športne

okviru sklopa 6.3.)

PRIZNANJ V ŠPORTU

promocijskih prireditev za podelitev priznanj v

2017-2020

Zavod za šport

število podeljenih
priznanj

v okviru sredstev za
lokalni – letni

organizacije

športu. Cilj: promocija športa.
SODELOVANJE MED

Potrebno je nadaljevati s sodelovanjem med

Zavod za šport

2017-2020

DRUŠTVI IN ZAVODI

društvi in zavodi, predvsem s šolami. Že v

Jesenice, vrtec,

(stalna naloga)

osnovni šoli je potrebno ozaveščati otroke, da

osnovne in

sta športna dejavnost in gibanje del zdravega

srednje šole in

življenjskega sloga in pozitivne življenjske

število učencev,
vključenih v

brez finančnih
posledic

društva

društva

naravnanosti.
Cilj: ozaveščati otroke in mlade ter njihove
starše o pozitivnem učinku športa in rekreacije
na zdrav življenjski slog.
10

Nacionalni program športa v RS 2014-2023, poglavje 6.4.2. Prostovoljno delo v športu
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Aktivnost/Projekt

Opis

ZAGOTOVITEV

Potrebno je zagotavljati pogoje za vključevanje

POGOJEV ZA

prebivalcev vseh starostnih skupin v športne

VKLJUČEVANJE

programe rekreacijskega značaja z uvajanjem

VSEH STAROSTNIH

Nosilci

Rok izvedbe

Kazalci

Vrednost

Zavod za šport

2017-2020

delež prebivalcev,

v okviru sredstev za

Jesenice in

(stalna naloga)

vključenih v redno

lokalni – letni

športna društva

vadbo ter število

program športa

novih in privlačnih programov, vse s ciljem

žensk, vključenih

(prva aktivnost v

SKUPIN

ohranjanja zdravja, zato vse pomembnejši del

v ženske športe

okviru sklopa 6.3.)

PREBIVALCEV V

športne rekreacije predstavlja tudi šport

REDNO

starostnikov. Prav tako je potrebno spodbujati

REKREATIVNO

nadaljnji razvoj ženskega športa in vključevanje

VADBO

žensk v njim primerne in prijazne rekreativne

število izvedenih

v okviru sredstev za

programe
Cilji: 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.
ZAGOTOVITEV

Ohranjanje in nadaljnji razvoj nivoja

Občina Jesenice

POGOJEV ZA

kakovostnega športa temelji na kakovostni

in Zavod za šport

RAZVOJ

športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih in

KAKOVOSTNEGA
ŠPORTA

2017-2020

programov

lokalni – letni

kakovostnega

program športa

njihovih zvezah in ga izvaja izobražen oz.

športa na letni

(prva aktivnost v

usposobljen strokovni kader (v ta namen

ravni ter število

okviru sklopa 6.3.)

zagotavljamo dodatna sredstva za trenerje). V

športnikov s

teh društvih so otroci in mladi deležni

statusom

kakovostne športne vzgoje in tekmujejo v

športnika

tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez in

državnega

praviloma tudi kasneje ostajajo povezani s

razreda

Jesenice
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Aktivnost/Projekt

Opis

Nosilci

Rok izvedbe

2017-2020

Kazalci

Vrednost

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
ravni11.
Cilji: 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.
ZAGOTOVITEV

Ker predstavlja vrhunski šport eno najvišjih oblik

Občina Jesenice

POGOJEV ZA

človekove ustvarjalnosti na področju športa in

in Zavod za šport

programov

lokalni – letni

RAZVOJ (NAJMANJ)

ima pomembno vlogo tudi z vidika vključevanja

Jesenice

vrhunskega

program športa

ENE VRHUNSKE

mladih v šport (vrhunski športniki so vzorniki

športa na letni

(prva aktivnost v

ŠPORTNE PANOGE V

mladim) 12, želimo spodbujati društva, ki imajo

ravni ter število

okviru sklopa 6.3.)

ŽENSKEM IN

vzpostavljen t.i. piramidni sistem od

športnikov v

MOŠKEM ŠPORTU

cicibanov/cicibank do članov/članic.

programih

Cilj: zagotavljanje pogojev za izvajanje

vrhunskega

programov vrhunskega športa.

športa

ORGANIZACIJA

Organizacija izobraževanj in usposabljanj ter

IZOBRAŽEVANJ IN

prenos znanj med izvajalci športnih programov,

USPOSABLJANJ ZA

tako strokovnih delavcev, kot tudi drugih

11
12

Zavod za šport

2017-2020

Jesenice in

(stalna naloga)

Športna zveza

število izvedenih

v okviru sredstev za

število izvedenih

v okviru rednega

izobraževanj

letnega programa
dela Zavoda za

Nacionalni program športa v RS 2014-2023, poglavje 6.1.6. Kakovostni šport
Nacionalni program športa v RS 2014-2023, poglavje 6.1.7. Vrhunski šport
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Aktivnost/Projekt

Opis

IZVAJALCE

delavcev, povezanih s športom, je prav tako

ŠPORTNIH

pomembno za nadaljnji razvoj športa v lokalni

PROGRAMOV

skupnosti. Zato se v ta namen predvideva

Nosilci

Rok izvedbe

Kazalci

Vrednost
šport Jesenice

Jesenice

(okvirno 400.000 €
letno)

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.
ORGANIZACIJA IN

Z namenom doseganja športne dejavnosti vseh

IZVEDBA AKCIJ TER

starostnih skupin, je potrebno redno izvajati

RAZLIČNIH ŠPORTNIH

različne akcije in športne aktivnosti, kot npr.

aktivnih

dela Zavoda za

AKTIVNOSTI

športne igre Jesenic, osvajalec Španovega vrha,

udeležencev akcij

šport Jesenice

pohodi, kolesarski izleti, teki, plavanje, ples, igre
z žogo, ipd.

Zavod za šport
Jesenice

2017-2020

število izvedenih

v okviru rednega

akcij ter število

letnega programa

(okvirno 400.000 €
letno)

Cilj: povečati število ljudi, ki se rekreativno
ukvarjajo s športom.
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7. ZAKLJUČEK
Strategija razvoja športa v Občini Jesenice za obdobje 2017-2020 je strateški
dokument razvojnega načrtovanja športne politike, ki izhaja iz Resolucije o
Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2020, Zakona o športu in
Novelacije občinskega razvojnega programa za obdobje 2011-2025.
Občina Jesenice bo skupaj z nosilci športne dejavnosti zasledovala zastavljene
strateške cilje za obdobje 2017-2020 in tako prispevala k razvoju prijaznega okolja za
prebivalce občine Jesenice.
Številka: 671-33/2016
Datum: 28. 10. 2016

Župan:
Tomaž Tom Mencinger

