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1. UVOD

Predlog razvojnega programa Občine Jesenice je pripravljen v skladu z Nacionalnim 
programom športa v Republiki Sloveniji (NPS, Ul. RS, št. 24-1065/2000), Zakonom o športu 
(Ul. RS, št. 001-22/37/98), Načrtom razvojnih programov občine Jesenice v obdobju 
2004-2007 (Ul. RS, št. 135/2003), Pravilnikom za vrednotenje programov športa v občini 
Jesenice ter Pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa v občini Jesenice 
(OS občine Jesenice, 7. seja 13.5.1999, spremenjen 26.9.2002, spremenjena merila 
10.12.2003), ter Programom razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 1999 – 2003 ( OS 
občine Jesenice, 6. oktober 1998).
Predlog  razvojnega programa občine Jesenice za šport  2004 – 2007, smo pripravili po 
izkušnjah  z upoštevanjem možnosti, ki jih v občini  Jesenice imamo. Gradivo je obravnaval 
Strokovni  svet Zavoda za šport Jesenice, na  7. redni seji  31.3.2004 in Odbor uporabnikov 
Zavoda za šport Jesenice na 4.seji, dne 6.4.2004. Po pozitivnem mnenju  Strokovnega sveta 
zavoda in Odbora uporabnikov smo  29.4.2004 posredovali  predlog  Strategije  športa  vsem 
društvom v Občini   Jesenice. Dne 12.maja  2004 smo na predstavitvi športnih  društev  za 
svetnike Občinskega sveta občine Jesenice ponovno pozvali  društva naj nam posredujejo 
pripombe in predloge za spremembe na objavljeno gradivo.  Do  31.maja 2004 smo prejeli 
pisne pripombe od Hokejskega kluba Jesenice- mladi, Hokejskega kluba Acroni  Jesenice, 
Nogometnega kluba Jesenice , TVD partizan Jesenice in Kegljaškega kluba na asfaltu 
Jesenice in Namizno teniškega kluba. Vse pripombe se nanašajo  na predlagani program 
investicij in investicijskega vzdrževanja , torej na področje objektov. 
Pri pripravi  strategije za obdobje 2004 –2007 smo poizkušali upoštevati  potrebe in želje 
športnikov, ki lahko dosegajo uspehe le če  jim nudimo  kvalitetne pogoje za vadbo in 
tekmovanja  na dobro pripravljenih in  vzdrževanih objektih ( s stalnim spremljanjem 
tehnoloških  novitet  na posameznih objektih). 

2. ŠPORTNA TRADICIJA

Dolgoletna športna dejavnost se prikazuje v visokih obletnicah delovanja športnih društev na 
Jesenicah. V letu 2004 praznujemo 100 obletnico delovanja društev, ki v zadnjih letih delujejo 
pod imenom TVD Partizan in 50 obletnico delovanja košarkarskega kluba  Jesenice, leta 2002 
je praznoval 90 letnico delovanja Nogometni klub Jesenice. Športno društvo Jesenice, ki 
združuje 11 najstarejših in tradicionalnih športnih klubov (smučarski, sankaški, kegljaški na 
ledu, kegljaški na asfaltu, nogometni, košarkarski - ženske, košarkarski - moški, drsalni, 
namiznoteniški, balinarski in plavalni klub) bo leta 2005 praznovalo 60 obletnico svojega 
skupnega delovanja. V letu 2005 bo praznoval 100 obletnico TVD Partizan Javornik – 
Koroška bela. Hokejsko društvo Jesenice je naj trofejni športni kolektiv na
Jesenicah in že 57 let predstavlja mesto Jesenice doma in po svetu. Tradicija na področju 
planinstva in alpinizma je tudi že zelo dolga.
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V dolgoletni športni aktivnosti je veliki večini društev uspelo obdržati neprekinjeno delovanje 
v vseh časih sprememb z večjimi in manjšimi uspehi. V zadnjih dvajsetih letih so prenehali z 
delovanjem skakalna in tekaška sekcija pri smučarskem klubu Jesenice zaradi različnih 
organizacijskih povezovanj z društvi iz Planice in Žirovnice, atletski klub Jesenice, katerega 
dejavnost poizkušamo v letošnjem letu ponovno oživiti, sekcija skoki v vodo pri plavalnem 
klubu Jesenice, in gimnastična sekcija pri TVD Partizanu Jesenice, ki je v letošnji sezoni 
ponovno začela s tekmovalnim programom v mlajših kategorijah.
Visoke obletnice delovanja športnih kolektivov kažejo, da Jesenice so športno mesto in da je 
veliko posameznikov in ekip sodelovalo v različnih športnih panogah v državnih 
reprezentancah, ki so osvajali odličja na najvišjih tekmovanjih (državnih, evropskih, 
svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah). Naj trofejne športne panoge so: smučanje, tek na 
smučeh, smučarski skoki, hokej na ledu, orodna telovadba, kegljanje na ledu in asfaltu, 
padalstvo, plavanje, alpinizem, judo, umetnostno drsanje in drugi. 

Poleg delovanja tradicionalnih športnih panog na Jesenicah pa vzpodbujamo delovanje tudi 
novim modernim trendom in poizkušamo dati novo razvijajočim športom prave možnosti za 
razvoj (razni borilni športi, kolesarstvo, ponovno prebujena atletika, plavanje, tenis, ples, IN-
LINE hokej, floor ball….). 
Kljub upoštevanju tradicije pa je potrebno upoštevati tudi zanimanje občanov za nove športne 
discipline. 

3. ANALIZA STANJA

Športna dejavnost  v Občini  Jesenice je  v zadnjih letih  kljub težavnim gospodarskim  
razmeram v občini  uspela obdržati  raven  iz preteklih let. Najbolj  verodostojni  so podatki, 
ki nam jih posredujejo  društva ob prijavah na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Občini Jesenice. Na razpis za leto 2004 so svoje programe iz različnih  
segmentov prijavilo 44 organizacij (športnih društev oziroma klubov, planinskih društev, 
rekreativnih društev, šol, invalidskih in upokojenskih organizacij, Zavod za šport Jesenice in 
Športna zveza Jesenice). 
Za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine se je prijavilo 27 izvajalcev, za 
programe  športne vzgoje otrok in mladine  usmerjene  v  kakovostni in vrhunski šport  se je 
prijavilo 18 izvajalcev, za program športne vzgoje otrok in mladine  s posebnimi potrebami 
sta se prijavila 2 izvajalca, za program vrhunskega športa se je prijavilo 8 izvajalcev, za 
programe kakovostnega športa so izvajalci  prijavili  28 programov,  15 izvajalcev  je prijavilo 
programe iz področja športne rekreacije, po en izvajalec pa je prijavil  program  športa 
invalidov, delovanje športne zveze, informatike in založništva, propagandne dejavnosti, 
izobraževanja kadrov, ter  športnih  prireditev  pomembnih za promocijo občine .
V programe  športnih aktivnosti je vključenih več kot   3500 občanov različnih  starosti. Od 
tega jih je v programe, ki zahtevajo redno  vadbo  več kot trikrat tedensko ( tekmovalni šport ) 
vključenih  blizu  2300 udeležencev, 1200 pa jih vadi enkrat ali dvakrat  tedensko. V te 
podatke nismo zajeli tiste občane, ki se občasno rekreirajo kot pohodniki na planinskih 
pohodih, ali se občasno udeležujejo raznih množičnih rekreativnih prireditev. V občini  
Jesenice je registriranih tudi nekaj  športnih  društev, ki začenjajo z novimi  dejavnostmi 
(tekwando, drugi borilni športi, fitness  centri itd.).
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Po podatkih, s katerimi  razpolagamo so v zadnjih štirih letih  z dejavnostjo povsem prenehali 
le v dveh  društvih (ŠD Golica in Avto moto klub Integral) v Občini Jesenice . Na novo  pa so  
se  v dejavnost vključila  štiri  nova  društva.
Večina  športne dejavnosti v občini je odvisna od delavnosti amaterskih športnih  delavcev (od 
organizatorjev, trenerjev in drugih športnih delavcev). Profesionalnega kadra je v občini glede 
na veliko število udeležencev v programih  športa in športne rekreacije relativno malo, pa še ti 
v glavnem  delujejo  na področju kakovostnega in vrhunskega športa. 
Trenutno je na področju športa zaposlenih 14 delavcev v Zavodu za šport Jesenice (3 
administrativno tehnični  delavci, 2 izvajalca športnih programov in 9 tehnično vzdrževalnih 
delavcev), v Športnem društvu Jesenice 3 trenerji (1 smučarski in 2 drsalni klub), 1 igralec 
(nogometni klub), v HD Mladi Jesenice 2 trenerja, HD Acroni 1 vodstveni delavec in igralci 
pogodbeno, Planinsko društvo Jesenice 2 administrativni delavki, TVD Partizan 1 hišnik. V 
društvih in klubih pa deluje še amatersko preko 105 trenerjev in vaditeljev, ki dnevno 
organizirano vodijo preko 3500 občanov na rekreativni in tekmovalni športni dejavnosti, ter 
okoli 500 vodstveno-organizatorskih delavcev po športnih društvih.
Iz  navedenega je razvidno da je šport  v občini  Jesenice pomembna družbena dejavnost in da 
združuje veliko število športnikov, ki se redno tekmovalno ukvarjajo s športno dejavnostjo. 
Pri tem pa niso všteti ljubitelji športa, ki spremljajo športna tekmovanja in se občasno 
vključujejo v različne rekreativne športne programe (ocena 1200). 

Organizacijske oblike športne dejavnosti na Jesenicah:
Športna Društva – delujejo po zakonu o društvih in po načelih civilne družbe. Prostovoljno 
združujejo občane na osnovi programov, ki predstavljajo skupne interes članov društva.
Športno društvo Jesenice – deluje po zakonu o društvih. Prostovoljno se združuje 11 klubov 
zaradi lažjega izvajanja svojih programov (smučarski, sankaški, kegljaški na ledu, kegljaški 
na asfaltu, nogometni, košarkarski - ženske, košarkarski - moški, drsalni, namiznoteniški, 
balinarski in plavalni klub).
Športna zveza Jesenice - delujejo po zakonu o društvih in po načelih civilne družbe. Včlani se 
lahko vsaka športna organizacija, ki sprejema statut zveze.  Združuje 32 društev iz Jeseniške 
občine. Organizirana je zaradi enotnejšega in lažjega reševanja skupne problematike.
Zavod za šport Jesenice – je organiziran kot javni zavod na področju športa. Ustanovitelj je 
občina Jesenice. Glavne naloge so opravljanje strokovnih del - priprava gradiv, izobraževanje 
strokovnih delavcev, opravljanje informativne dejavnosti in informatike s področja športa za 
občino Jesenice in upravljanje s športnimi objekti v lasti občine Jesenice.

4. IZHODIŠČA  STRATEGIJE RAZVOJA  ŠPORTA
V OBČINI JESENICE

Izhodišča za pripravo strategije razvoja športa v občini Jesenice so:
• s športno dejavnostjo se občina Jesenice predstavlja v slovenskem in širšem prostoru 

(šport predstavlja  Občino  Jesenice),
• šport  postaja vsakodnevna potreba človeka, sestavina  življenjskega sloga,
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• vedno bolj  šport  in rekreacija postajata  gospodarska  dejavnost (vsaj kot dopolnilna 
storitev turizmu),

• šport in rekreacija  sta   pomembna preventivna  sredstva za zdravje  občanov,
• šport je   tudi  pomembna dejavnost  pri mnogih negativnih  spremljevalcih sodobne 

civilizacije, predvsem pri vzgoji mladih, 
• tradicija doseganja  odličnih  rezultatov v kakovostnem in vrhunskem športu ostaja 

obveza, da se poizkušajo tudi v bodoče dosegati odmevni  rezultati,
• spremembe  na področju športa v zadnjih  desetletjih  zahtevajo  tudi  zasuk v miselnosti  

in načinu  dela  v društvih, ki nosijo  glavno  breme  športa v občini,
• z vstopom v EU bo nastalo veliko  sprememb, ki bodo  še bolj  spremenile razmere v 
športni-rekreativni  dejavnosti. To bo povzročilo  vrsto  negativnih, pa tudi pozitivnih  
sprememb, tako, da bo  glavna naloga ostati konkurenčen v slovenskem športnem 
prostoru,

• vlaganje v obnovo in rekonstrukcijo športnih objektov  na območju Športnega parka 
Podmežakla, kopališča Ukova, balinišča Baza ter v objekte, ki so širšega pomena za 
rekreacijo občanov,

• vključevanje občanov, otrok in mladine v športne programe rekreacijskega  značaja,
• vključevanje čim večjega števila otrok in mladine v programe športnih šol in usmerjanje  

otrok in mladine v  kakovostni in vrhunski šport,
• razširiti možnosti  za šport  in rekreacijo oseb s posebnimi potrebami,  
• razširiti  možnost  vključevanja  starejših v njim primerne in prijazne rekreativne 

programe,
• poskrbeti  za  izobraževanje strokovnega  kadra na področju športa,
• bogata zgodovina jeseniškega športa  zasluži tudi  večjo dejavnost na področju izdajanja 

spominskih  biltenov, almanahov ali  druge literature, 
• postavitev  muzejske zbirke, oziroma muzeja športa bo ena od pomembnih  usmeritev v 

prihodnjem obdobju,
• sodelovanje športnih organizacij s VVO, šolami in drugimi zainteresiranimi 

organizacijami v občini,
• zagotavljanje  neodvisnosti športa v občini s krepitvijo delovanja Športne zveze Jesenice, 

kot povezovalne organizacije vseh športnih organizacij v občini,
• zagotavljanje vzdrževanja  športnih objektov in izvajanja  drugih  strokovnih  nalog s 

področja športa  v Zavodu za šport Jesenice,
• druge naloge in cilji, ki  pomembno vplivajo na razvoj športa v občini Jesenice.

ODGOVORNOST  POSAMEZNIH  DEJAVNIKOV

Družina 
vse bolj prevzema odgovornost, za finančno breme  za udeležence v športu, ter skupnega 
načina preživljanja prostega časa  družin. 

Vrtci in šole 
s športno izobraževalnimi programi spodbujajo dejavnost otrok in mladine, zagotavljajo 
strokovno vodenje in izvedbo učnih programov in zagotavljajo pogoje za vadbo v svojih  
telovadnicah in na športnih zunanjih objektih.
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Društva
so  nosilci  športne dejavnosti na področju  rekreacije, kakovostnega in vrhunskega športa. 
Povezujejo se z vsemi  dejavniki, ki imajo interes delovanja  na področju športa, spodbujajo  
vključevanje občanov  v društva.

Športna zveza  Jesenice
združuje večino  društev  v občini zato mora postati  enakovreden partner državi in lokalni  
skupnosti  ob zastopanju  interesa  športa  v občini.

Zavod  za šport Jesenice
izvaja strokovne naloge, načrtovanje  in spodbujanje dejavnosti, izobraževanje strokovnih 
delavcev na področju športa, informiranje javnosti in vzpostavljanje informativne dejavnosti 
za področje športa v občini. Zagotavlja kvalitetno  vzdrževanje športnih objektov in vodenje 
investicij v športne objekte v lasti Občine Jesenice.

Lokalna skupnost - občina (ob pomoči  države):
nosi  odgovornost za pripravo in ustvarjanje pogojev za izvajanje športnih programov v 
občini. Z letnimi programi športa zagotavlja sofinanciranje osnovnih materialnih pogojev za 
izvedbo športne dejavnosti društev, urejenosti športnih objektov in izvedbo investicij v 
športne objekte v lasti Občine Jesenice.

5. ŠPORTNA DEJAVNOST

V občini Jesenice se zavedamo pomembnosti športne dejavnosti pri vzgoji mladine, 
rekreativni dejavnosti občanov vseh starostnih skupin in potreb. Spodbujamo kakovostni in 
vrhunski šport v kolektivnih in posameznih športnih panogah, vzdrževanju in investiranju v 
športne objekte v lasti občine Jesenice in pripravi strokovnih del s področja športa. Zato bomo 
podpirali in razvijali naslednje programe:  

a) INTERESNA ŠPORTNA  VZGOJA OTROK IN MLADINE

Če želimo doseči optimalni razvoj otrok in mladine  je področje  interesne športne vzgoje 
temelj na katerem gradimo zdravo ustvarjalno življenje.  In jih na ta način pripravljamo za 
kakovostno življenje tudi v njihovih zrelih  letih in starosti. 

Program interesne športne vzgoje otrok in mladine v Občini  Jesenice:

a. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok :
• vsakodnevna športna vzgoja  v vrtcih (vsaj  eno uro športno gibalnih  aktivnosti na dan),
• gibalni programi v društvih  s katerimi bomo poizkušali zajeti vse otroke (tudi tiste, ki  

niso v vrtcih),
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• programi Zlati sonček I, Ciciban planinec, smučarski, drsalni, plavalni tečaji, drugi 
programi v obliki  tečajev ali športnih  delavnic, (razen za vsako dnevno športno vzgojo v 
vrtcih, so to programi v trajanju   od 20 do  80 ur  v letu),

• drugi programi za predšolske otroke,
• kombinirani programi za starše in predšolske otroke, 
• osnovne športne šole (od pet do sedem let), ki že vključujejo elemente kasnejše  vključitve 

v šport otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski  šport,

b. Interesna športna vzgoja šolskih otrok :
• programi Zlati sonček II., Krpan,
• tečaji plavanja, smučanja, drsanja, 
• vadba v interesnih skupinah  na šolah  in v društvih, (programi v trajanju  od 20 do  80 ur)
• šolska  tekmovanja, 
• občinska oziroma medobčinska šolska tekmovanja (z možnostjo nadaljnjih  tekmovanj  na 

regijskem in državnem nivoju) . Osnova je razpis tekmovanj Ministrstva za šolstvo in 
šport (vse panoge zajete v razpisu). Možnost pa je izvedba tekmovanj na ravni občine  v 
panogah, ki so specifične za športno dejavnost v občini,

• množične športne prireditve (Veter v laseh, počitniški programi, ter druge množične 
prireditve).

c. Interesna športna vzgoja mladine :
• interesne skupine na srednjih šolah ali v društvih v različnih športnih panogah (80 urni 

programi),
• tekmovanja na medobčinski  in regijski ravni, z možnostjo nadaljevanja na državni  ravni  

(v skladu z razpisom Ministrstva za šolstvo in šport),
• množične rekreativne prireditve (Veter v laseh, počitniške aktivnosti, posamezna 

tekmovanja  namenjena študentom).

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih  v kakovostni in vrhunski šport

Zagotavljati moramo redno športno  vadbo  otrok in mladine, ki  hočejo na športnem področju 
doseči višjo raven  v svojem športnem  delovanju. To področje vključuje ves tekmovalni šport 
v občini Jesenice. Pogoj je, da za  posamezne stopnje (starostne skupine – selekcije) program 
zajema več kot  120 ur treningov, oziroma treniranje  več krat na teden (najmanj trikrat 
tedensko) v obdobju najmanj desetih mesecev. Pri tem upoštevamo  specifičnost  športnih 
panog v občini. Raven  tekmovanj je višja od področnih (vsaj tretja državna liga v mladinski 
ali članski  konkurenci). Praviloma mora program zajemati vsaj tri stopnje (starostne skupine 
– selekcije) tekmovalcev.

Panoge v katerih se izvajajo programi  : 
• alpsko smučanje, drsanje, hokej na ledu, sankanje, kegljanje na ledu (zimski športi), 
• balinanje, kegljanje na asfaltu, košarka, odbojka, nogomet , namizni tenis, tenis,
športno plezanje, alpinizem, judo, šah,  lokostrelstvo, badminton, strelstvo,

(panoge v teh športih imajo več kot deset letno tradicijo organiziranega delovanja v občini),
• atletika, plavanje, gimnastika (kot osnovne športne panoge),
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• druge panoge z manjšo tradicijo na Jesenicah: in-linne hokej, kolesarstvo, floor ball, razni 
borilni športi, športni plesi itd. (delujejo manj kot pet let).

  Programi  vadbe obsegajo  od 120 do 1100 ur  vadbe na skupino   v letu.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

V občini Jesenice bomo zagotavljali tudi programe za populacijo otrok, mladine s posebnimi 
potrebami (osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, osebe z 
gibalnimi ovirami oziroma različno stopnjo invalidnosti).
Organizirana  je vadba  v manjših skupinah v programih od 80 do 100 ur. Izvajalci  
programov pa so lahko  društva, osnovna šola Polde Stražišar, Varstveno delovni  center in 
drugi).

b) VRHUNSKI  ŠPORT

V  program vrhunskega športa  se  uvrščajo programi društev, ki imajo v svojih  vrstah  
kategorizirane športnike  po  kriterijih  Olimpijskega komiteja Slovenije v  svetovnem, 
mednarodnem, perspektivnem, mladinskem ali  državnem merilu.  Praviloma športniki  iz 
društev, ki jih uvrščamo v program vrhunskega športa nastopajo v državnih  reprezentancah, 
so  nosilci  kolajn iz  državnih prvenstev ali  še z  višjimi  dosežki na mednarodni  ravni.
Program vadbe  obsega  od  600 do  1100 ur vadbe.

c) KAKOVOSTNI ŠPORT

V program  kakovostnega športa uvrščamo športne panoge oziroma programe društev, ki  s 
svojimi  članskimi  ekipami  ali posamezniki v članski konkurenci  nastopajo  v državnih 
ligah oziroma prvenstvih ali  kot predstavniki  Slovenije  v Mednarodnih ligah  in Evropskih 
pokalih. 
Program  vadbe  obsega  600 do  1100 ur vadbe . 

d) ŠPORTNA REKREACIJA

Področje športne rekreacije  zajema celoten sklop   športnih  aktivnosti vadbe in tekmovanj, na 
občinski, oziroma področni  ravni za različne starostne skupine izvajalcev (od 18 leta starosti  
dalje). V program  rekreacije  so  vključeni  vsi programi  društev, ki jih nismo zajeli v 
prejšnjih odstavkih  tega srednjeročnega programa. Izvajalci  rekreacijskih programov so  
predvsem: Društva za telesno  vzgojo,  ki nimajo v svojih programih  športnikov v vrhunskem 
in v kakovostnem športu, Športna zveza Jesenice  s programom  množičnih  tekmovanj in 
občinskih  rekreacijskih  tekmovanj, ter drugi izvajalci, ki skrbijo  za športno  rekreacijsko  
dejavnost občanov.
Za ta segment športa v  občini  bomo  tudi  v bodoče zagotavljali  objekte in strokovni kader. 
Programi bodo  vsebovali  80 ur vadbe v letu . Tekmovanja pa bodo  namenjena predvsem  
spodbujanju  redne rekreacijske vadbe v  občini .
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e) ŠPORT INVALIDOV

V občini  bomo pripravljali in sofinancirali  rekreacijsko – tekmovalno  dejavnost invalidov s 
ciljem  pritegniti v rekreativno – športno  dejavnost tudi  invalide (starejše od osemnajst let).

f) ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH  KADROV

Brez šolanih  in izobraženih  vaditeljev, trenerjev in drugih  strokovnih  kadrov si  težko 
predstavljamo delovanje  športa. Zakon o športu  je točno opredelil zahteve  o  izobrazbi in 
usposobljenosti ljudi , ki  delajo  na področju  športa.  Zato  bomo v Občini  Jesenice  vsako 
leto poizkušali  izšolati  ali  došolati  več  trenerjev, vaditeljev, ki bodo  sposobni  dvigniti 
raven in kvaliteto vadbe in treniranja v posameznih športnih panogah. Ker pa je posamezna 
oblika izobraževanja zelo  draga, bo Zavod za šport Jesenice v prihodnjih letih pripravljal 
razne seminarje in tečaje.

g) INFORMATIKA IN ZALOŽNIŠTVO

Zavod za šport Jesenice bo opravljal dela s področja informatike, ki jih opravlja kot javno službo:
• vzdrževanje spletnih strani s področja športa v občini Jesenice (organiziranost športnih 

organizacij, obratovanje športnih objektov, urniki vadbe in tekmovanj, veljavna 
zakonodaja s področja športa),

• vodenje kadrovskih evidenc.

h) PROPAGANDNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Zavod za šport Jesenice bo opravljal dela s področja propagandne dejavnosti, ki jih opravlja 
kot javno službo:
• izdajanje tedenskih, mesečnih in letnih informacij o nastopih jeseniških športnikov 

(objave na radiu Triglav, mesečniku JON, Gorenjskem glasu, GTV, itd.),
• predstavitve delovanja športnih društev v občini Jesenice,
• predstavitev novih športnih panog.

i) ŠPORTNE PRIREDITVE

Podpirali bomo organizacijo množičnih športnih prireditev domačega in mednarodnega 
značaja.

6. ŠPORTNI OBJEKTI
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Občina Jesenice je lastnik športnih objektov v Športnem parku Podmežakla, na kopališču 
Ukova in balinišču Baza. Zavod za šport Jesenice upravlja z zgoraj omenjenimi športnimi 
objekti , ki so opredeljeni s Sklepom o določitvi javnih športnih objektov občine Jesenice 
(Občinski svet občine Jesenice na 4. redni seji dne 11.3.1999, ter na redni 5.seji dne 
25.3.1999). Občina Jesenice je  prenesla omenjene objekte v upravljanje z sprejetjem Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice (Občinski svet  občine Jesenice na 28. 
seji dne 25.4.2001). Knjižna vrednost športni objektov v lasti občine Jesenice, znaša 
1.605.086,00 tolarjev. 

Športne objekte so občani gradili s prostovoljnim delom, sponzorskimi sredstvi, sredstvi 
donatorjev    in sredstvi lokalne skupnosti, ki je vsa leta vlagala sredstva v urejanje, 
vzdrževanje in investicije v športne objekte glede na zmožnosti.
Trenutna urejenost športnih objektov je na različni stopnji. Nekateri so dobro urejeni in je 
možna izvedba športnih tekmovanj na državnem nivoju, drugi so nedokončani in ne 
omogočajo izvedbo tekmovanj na najvišji ravni. Nekateri objekti potrebujejo dodatna 
vlaganja zaradi dotrajanosti ali spremenjenih normativov ali drugačnih potreb uporabnikov.

V zadnjih 10 letih so bila vlaganja v športne objekte v občini Jesenice namenjena predvsem 
urejanju športnih telovadnic ob šolah (Gimnazija Jesenice, o.š. Prežihov Voranc, o.š.Koroška 
Bela). Investicije v druge športne objekte v lasti občine Jesenice so bile tako okrnjene, kar se 
glede na starost objektov odraža kot, da so ti objekti slabše vzdrževani, neudobni tako za 
izvajalce športne vadbe kot za  obiskovalce športnih prireditev. Neurejeni objekti so 
energetsko potratni in v skrajnih oblikah tudi nevarni za uporabnike. 

6.1 STANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

V tem poglavju je opisano stanje športnih objektov v občini Jesenice in predlog potrebnih 
investicijskih del, ki bi na obstoječih športnih objektih izboljšali pogoje za tekmovalno in 
rekreativno vadbo občanov.

KOPALIŠČE UKOVA

Kopališče je bilo zgrajeno kot varnostni vodni rezervoar za potrebe Železarne Jesenice leta 
1960. Leta 1971 je bil zgrajen garderobni objekt ob organizaciji Sredozemskih iger (skoki v 
vodo). Od takrat so se v objekt kopališča vlagala le manjša sredstva za investicijsko in redno 
vzdrževanje, za doseganje normativov za legalno obratovanje kopališča.
Kopališče služi kot komunalni objekt za rekreativno plavanje in kopanje občanov, v večernih 
urah pa ga uporabljajo člani plavalnega kluba Jesenice za vadbeno in tekmovalno dejavnost. 
Kopališče je odprtega tipa in obratuje v poletni kopalni sezoni. Ostale dni v letu sta bazenski 
školjki izpraznjeni in izpostavljeni vremenskim vplivom, kar negativno vpliva k obratovalni 
sposobnosti objekta in zahteva velike stroške pred pričetkom kopalne sezone.
Kopališče ima urejeno uporabno dovoljenje za bazena, skakalni stolp in poslovni objekt 
buffeta.
Kopališče sestavljajo naslednji objekti:
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1. Garderobni objekt (2 garderobi, soba za reševalce, pisarna, sanitarije, kopalnica, 
kletni prostori).

• Problematika:
Prostore garderobe je potrebno klimatizirati, popraviti plastično streho, vgraditi okna v 
prostore, nakupiti novo opremo za garderobe, pisarno in prostor reševalcev. Kletne 
prostore urediti za skladiščni prostor za opremo.

2. Otroški bazen (okrogle oblike premera 12 m in globine 0,5 m).
• Problematika:

V letu 2002 so bile obnovljene stopnice, betonski okvir in prebarvana školjka. 
Potrebna je temeljita obnova bazenske školjke, izdelava filtracije in priprava, odtoka 
in dovoda  bazenske vode  malega bazena po novih normativih.

3. Veliki bazen (olimpijskih dimenzij 50m x 21m x 4,5;2,2; 1,2m).
• Problematika:

Potrebna je celovita predelava bazenske školjke (obstoječa betonska školjka je 
razpokana in spušča vodo, znižati je potrebno globino bazena na 1,8 m, ostati morajo 
olimpijske dimenzije bazena 50m x 21m). Potrebno je izvesti nove dovode in odtoke 
bazenske vode preko prelivnega robu.

4. Strojnica za pripravo vode (filtriranje bazenske vode).
• Problematika:

Izdelava nove enotne strojnice za pripravo vode z novimi filtrirnim sistemom, 
kompenzacijskim bazenom, lastnim ogrevanjem bazenske vode na plin.

5. Podkletena terasa:
V kleti objekta je strojnica za ogrevanje in pripravo bazenske vode. V pritličju je gostinski 
lokal in v 1 nadstropju terasa.
• Problematika:

Potrebna celovita obnova objekta gradbeno, elektro in strojne instalacije, sanacija 
terase v pritličju in 1 nadstropju.

6. Skakalni stolp višine 10m.
• Problematika:

Varianta A:
Ob zmanjšanju globine velikega olimpijskega bazena bo potrebno skakalni stolp zaradi 
dotrajanosti podreti.
Varianta B:
Izdelava novega skakalnega bazena za skakalnico (izdelava novega projekta) in gradbeno 
sanirati stolp.
Po prenovi olimpijskega bazena ne bo več mogoče  uporabljati isti bazen za plavanje in 
skakanje.

7. Prostor za kopalce:
Prostor za kopalce je urejen deloma z betonsko deloma z peščeno podlago.
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• Problematika:

Prostor za kopalce je potrebno po novih normativih ločiti od bazenskega prostora z 
pregrado ali živo mejo in urediti razkuževalne bazene za kopalce. Prostor je potrebno 
deloma urediti v travnati obliki in zasenčenjem. Pridobiti je potrebno dodatne površine za 
kopalce na vzhodni strani bazena (zemljišče v lasti občine Jesenice). Na zahodni strani 
kopališča je možno urediti  povezavo s športnim igriščem pri o.š. Prežihov Voranc in 
urediti terasasto plažo. Zato je potreben celovit projekt prenove.

8. Parkirni prostori:
• Problematika:

Potrebno pridobiti vsaj 50 parkirnih prostorov ob severni ograji kopališča.
Glede na energetsko potratnost, starost, dotrajanost opreme in objektov in potrebo po 
celoletnem  obratovanju kopališča, ki ima v svoji neposredni bližini dve osnovni in dve 
srednji šoli in na dejstvo, da je plavanje kot osnovna športna disciplina primerna za vse 
starostne skupine občanov za vadbo in rekreativnega in tekmovalnega plavanja je potrebno 
izdelati celovit projekt ureditve zimsko letnega kopališča Ukova.

BALINIŠČE BAZA

Objekti balinišča Baza so zgrajeni na območju med železniško progo Jesenice-Beljak in 
industrijsko cesto in med potokom Jesenica in podjetjem JEM Jesenice. Celotno območje ni 
dokončno urejeno, potrebno je pripraviti program za ureditev zunanjih športnih in 
rekreativnih igrišč.
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Potrebno bo povezati športni center Baza z naseljem Plavž s peš potjo in kolesarsko stezo 
(pod ali nad železniško progo). Športni center bi moral biti zavarovan z ograjo na severni 
strani ob železniški progi Jesenice-Beljak. Objekti nimajo urejenih obratovalnih dovoljenj.

Območje sestavljajo naslednji objekti:

Balinišče dvorana:
Dvorana je urejena do te stopnje, da so v njej možna tekmovanja v balinanju na vseh nivojih. 
Izdelana so groba gradbena dela, prenovljena električna inštalacija, plinsko ogrevanje dvorane  
in dovoz za invalide v dvorano, vgrajene okenske police na oknih.

• Problematika:
Potrebno je urediti še zunanjo fasado objekta i prezračevanje dvorane.

Balinišče – nadstrešnica:
Nadstrešnica ima betonske točkovne temelje z jeklenimi stebri na katerih je vgrajena strešna 
konstrukcija z pločevinasto streho. Nadstrešek ima instalirano elekrično instalacijo.

• Problematika:
Potrebno ponovna zaščita jeklene konstrukcije, popravilo strešne kritine in obnova električne 
instalacije, delna prenova asfaltne površine in ureditev okolice.

Klubski prostori – dom:
Objekt je grajen postopno od leta 1964 dalje je masivna dve etažna zgradba. V pritličju so 
prostori: točilnica, posebna soba, veža, moške in ženske sanitarije, pred prostor in skladišče. 
V nadstropju je klubska soba, skladišče, WC in pisarna. Objekt je navezan na dvorano 
balinišča.

• Problematika:
V klubskih prostorih je potrebno urediti centralno ogrevanje v celotni stavbi, garderobo za 
tekmovalce, pisarno kluba, centralno ogrevanje v celotni stavbi in zamenjati strešno kritino.

Zunanja igrišča:
Trenutno ni urejenih zunanjih igrišč in športnih objektov. Potrebno je urediti parkirni prostor 
za 50 avtomobilov, park in športne objekte ki se vključujejo v ta prostor.

• Problematika:
Na zunanjem prostoru balinišča Baza je možno urediti športna igrišča: odbojka na mivki, stret 
košarka, plezalna stena, otroško igrišče, travnato igrišče za igranje malega nogometa, skate 
park, manjša trim proga, mini golf, prostor za ribiško dejavnost …..

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA
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Za ta del naselja Podmežakla so bili sprejeti prostorski dokumenti Ureditveni načrt  športno 
rekreacijski park Podmežakla (29.seja Občinskega sveta Jesenice, 24.5.2001, U.l. RS št.
60/2001), ki vsebuje drugačne vsebine in postavitve športnih igrišč od obstoječega stanja.  
Glede na starost, dotrajanost in prostorsko omejenost športnih objektov je za varno vadbo 
nujno potrebno obstoječe objekte obnoviti istočasno pa narediti program investicij za ureditev 
po sprejetem ureditvenem  načrtu.

Športna dvorana podmežakla:
Pričetek gradnje dvorane sega v leto 1960 in še ni zaključena. Trenutno se v športni dvorani 
Podmežakla uporabljajo naslednji prostori:
Ledena ploskev, prostori v pritličju (garderobe za igralce, sodniški in zdravstveni kabinet) v 
prvem nadstropju (javna stranišča, tribune, lokali za gostinsko ponudbo, prostori za sprejem 
gostov s konferenčno dvorano)  severne tribune. Na zahodnem delu fasade so urejeni prostori 
v pritličju (garaža, delavnica, garderoba za zaposlene, elektro razdelilna postaja in trgovina), 
prvem nadstropju(gostinski lokal in javna stranišča), drugem nadstropju (fitnes center), in v 
tretjem nadstropju (namizno teniška dvorana). 
Uporabno dovoljenje imajo samo prostori fittnes centra v tretjem nadstropju zahodnega 
prizidka dvorane.

Problematika:
Urediti je potrebno 3 nadstropje severne tribune (potrebno določiti vsebino prostorov), urediti 
sedeže na severni in južni tribuni dvorane, urediti prostore za recepcijo (vratarnico) in prodajo 
vstopnic za obiskovalce prireditev,  nakup čistilnega stroja za čiščenje ledene ploskve.
Potrebno je urediti popravilo strehe, ogrevanje in prezračevanje dvorane. 
Izdelati zaporo na vzhodni strani dvorane. Zaporo na vzhodni strani dvorane je možno izvesti 
v dveh variantah.
varianta 1: gradnja z telovadnico in drugimi spremljajočimi prostori, 
varianta 2: 18m visoka umetna plezalna stena.

Stavba kegljišča:
Zgradba ima dve nadstropji s kletjo in pritličnim delom. V kleti so zgrajeni prostori za 
strojnico centralnega ogrevanja v Športnem parku Podmežaklo, garderobni prostori, arhiv in 
delavnica. V pritličju je osnovni prostor kegljišče in avla, klubski prostori (2 garderobi in 
pisarne), sejna soba in pisarne za košarko in nogomet ter sanitarije. Objekt je bil zgrajen leta 
1957. Objekt ima tehnično poročilo o prevzemu objekta.

• Problematika:
V stavbi kegljišča je potrebno urediti kletne prostore celovita prenova z centralno kurilnico, 
zamenjava vseh oken, radiatorjev v stavbi. Preureditev kegljišča (ureditev sejne sobe v 
knjižnico, postavitev podloge iz laminatov in zadnjega dela za vračanje krogel v dvorani 
kegljišča, načrtovati 6 stezno kegljišče).
Popravilo strešne kritine.
Nakup preostalega dela stavbe.
Objekt bi bilo možno nadzidati tudi za druge dejavnosti (gostinski objekt z prenočišči).
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Upravna zgradba:
Upravna zgradba je masivno grajen objekt s pritličjem in nadstropjem. V Pritličju je prostor 
za strojnico za izdelavo ledu, skladišče, pisarna in dvorana s sanitarijami, garderobami in 
pisarno. V prvem nadstropju so urejene pisarne, ki jih uporablja Zavod za šport Jesenice.

• Problematika:
Potrebna ureditev fasade, celotne zgradbe in ureditev parkirišča pred stavbo.

Objekt HK Jesenice:
Objekt je bil zgrajen kot stanovanjska zgradbe. Je masivna gradnja s kletjo, pritličjem in 
mansardo. V kleti so prostori: pralnica, sušilnica, skladišče in stopnišče. V pritličju so tri 
pisarne z vhodom, WC in stopniščem. V mansardi so skladiščni prostori opreme, sanitarije in 
stopnišče. Objekt je bil zgrajen leta 1939.

• Problematika:
Trenutno je potrebna zamenjava strehe in celovita prenova notranjosti objekta. V novem 
ureditvenem načrtu športno rekreacijski park Podmežakla tega objekta ni vrisanega. 

ZUNANJA IGRIŠČA:
Zunanja igrišča v športnem parku zajemajo naslednje objekte:

Glavno nogometno igrišče:
Vsebuje travnato igralno površino, atletsko stezo in varnostno ograjo okoli igrišča. Igrišče je 
bilo v tej obliki urejeno leta 1971. Ureditveni načrt  športno rekreacijski park Podmežakla ne 
vsebuje glavnega nogometnega igrišča, vendar je potrebno urejati obstoječe nogometno do 
dokončne odločitve o novi lokaciji nogometnih igrišč.

• Problematika:
Potrebno je urediti travnato površino (razširiti igralno površino na vsaki strani za 2m), 
celovita prenova in ureditev atletske steze (ureditev drenaže, robnikov in tekaške površine), 
postopna zamenjava dotrajane ograje okoli igrišča. V doglednem času je potrebno razmišljati 
tudi izgradnji tribune za gledalce na vzhodni, severni in južni strani nogometnega igrišča.

Zunanja košarkarska igrišča:
Na prostoru pred športno dvorano Podmežakla sta dva košarkarska igrišča (eden z betonsko in 
eden z asfaltna talno prevleko) in asfaltirana površina za skate park oziroma prireditveni 
prostor za druge dejavnosti (odbojka na mivki, odbojka na asfaltu, zabavne igre in prireditve).

• Problematika:
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Na prostoru zunanjih košarkarskih igrišč je v smeri vzhod-zahod potrebno urediti novo 
asfaltno površino dimenzij 20 m X 60 m (rokometno igrišče) z umetno razsvetljavo in 
postavitvijo manjših montažnih tribun, tako da v prečni smeri ostaneta dva košarkarska 
igrišča in igrišče za odbojko. Severno od košarkarskih igrišč naj bi uredili otroško igrišče za 
najmlajše. 

Pomožno nogometno igrišče:
Pomožno nogometno igrišče je postavljeno v smeri vzhod zahod v neposredni bližini 
stanovanjskih objektov. Na južnem delu je delno pripravljeno parkirišče ki se uporablja ob 
večjih prireditvah v športnem parku Podmežakla.

• Problematika:
Na tem prostoru je potrebno urediti lastništvo zemljišča, ki je v postopku denacionalizacije in 
zaradi tega ni možno večjih posegov na tem prostoru.
Pomožno igrišče naj bi bilo urejeno deloma s peščeno, deloma z travnato površino z urejenimi 
drenažnimi vodi. Celotno igrišče je potrebno ograditi z visoko varovalno ograjo. Na južni 
strani pomožnega nogometnega igrišča je predvidena ureditev pomožne ledene ploskve.

ŠOLSKI ŠPORTNI OBJEKTI V OBČINI JESENICE

Občinski svet občine Jesenice je na 24. seji, dne 21.12.2000 sprejel Pravilnik o načini 
oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo. Pravilnik 
določa prednosti uporabe, višino uporabnine in način plačila uporabe telovadnic in drugih 
športnih objektov.
 
o.š. Toneta čufarja
• urejena velika telovadnica (primerna za igranje odbojke in košarke),
• mala telovadnica (primerna za vadbo gimnastike),
• zimski bazen (12m x 8m),
• asfaltno zunanje rokometno igrišče z 200m atletsko stezo
• asfaltiran prireditveni prostor, primeren tudi za športno dejavnost.

Problematika:
Urediti varno povezavo med rekreacijskim centrom Baza in športnimi igrišči pri šoli, ureditev 
zunanjih igrišč (asfaltna prevleka-dotrajana, atletska steza- prenova, skok v dalj-prenova), 
postavitev varovalne ograje na prireditvenem prostoru.

o.š. Prežihovega Voranca
• urejena velika telovadnica s tribuno za 500 gledalcev (urejena za igranje košarke, 

rokometa in odbojke),
• mala telovadnica za ogrevanje,
• asfaltno rokometno igrišče,
• atletska steza s tartansko podlago.
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Problematika:
Urediti povezavo s letnim kopališčem Ukova, dokončna ureditev prostora ob telovadnici.
Pomanjkanje parkirnih prostorov.

o.š. Koroška Bela
• urejena velika telovadnica  (košarka, odbojka),
• asfaltno rokometno igrišče s tribuno za 200 gledalcev,
• atletska steza v peščeno podlago.

o.š. Polde Stražišar
• telovadnica,
• umetna plezalna stena,
• asfaltno igrišče.

Gimnazija
• velika telovadnica s tribuno za 500 gledalcev (odbojka, košarka, namizni tenis),
• mala telovadnica - večnamenski prostor.

Problematika:
Šola nima zunanjega igrišča.

Srednja šola Jesenice
• velika telovadnica,
• trim kabinet.

Problematika:
Šola nima zunanjega igrišča.

ŠPORTNI OBJEKTI KI NISO V LASTI OBČINE JESENICE

Športno igrišče na Placu – Hrušica
Lastnik KŠD Hrušica, uporabnik KŠD Hrušica
• travnato nogometno igrišče,
• odprto 2 stezno balinišče s asfaltno podlago,
• odbojkarsko igrišče s asfaltno podlago.

Problematika:
Potrebna celovita prenova nogometnega igrišča in balinišča in postavitev asfaltnega 
večnamenskega prostora v velikosti rokometnega igrišča.

Sankaška proga Savske jame
Lastnik: startna hiša in objekt v cilju je lastnik Sankaški klub Jesenice, sankaška steza poteka 
po gozdni cesti. Uporabnik Sankaški klub Jesenice.
• startna hiša,
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• sankaška proga,
• objekt na cilju proge.

Problematika:
Dokončno je potrebno urediti lastništvo objektov.

Smučarski poligon Španov vrh
Lastništvo: smučarski tereni – privatni lastniki, žičnica in objekti – RTC Kranjska Gora, Koča 
na Črnem vrhu – družina Čeh in Smučarski klub Jesenice, Koča na Španovem vrhu – 
Planinsko društvo Jesenice, GRS.
• smučarski tereni,
• žičnica s spremljajočimi objekti,
• koča Črni vrh,
• koča na Španovem vrhu.

Problematika:
Žičnica: urediti dokončen nakup žičnice, pridobiti uporabno dovoljenje, izdelati celovit 
razvojni program smučarskega centra.
Koča na črnem Vrhu: urediti lastništvo koče in celovita prenova objekta v skladu s 
zakonodajo.
Koča na Španovem vrhu: potrebna celovita prenova. 

TVD Partizan Jesenice
Lastništvo: Športna unija Slovenije
• telovadnica z odrom ,
• fitnes, savna, 
• 2 prostora za judo sekcijo.

Problematika:
Ureditev prostorov, prenova ogrevanja prostorov.

TVD Partizan Javornik - Koroška Bela
Lastništvo: Športna unija Slovenije
• telovadnica,
• zunanje igrišče.

Problematika:
Ureditev zunanjega igrišča, dokončna ureditev prostorov.

Rekreacijski center Kres
Lastništvo: Agrarna skupnost Javornik Koroška bela
• poslovna stavba,
• pokrito 2 stezno balinišče,
• teniško igrišče,
• skakalnica,
• otroško igrišče.
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Problematika:
Ureditev lastništva za celoten prostor. Skakalnica in smučišče ne delujeta več.

Strelišče v domu Albine Pibernik
Lastništvo: dom Albine Pibernik je v lasti Občine Jesenice, oprema pa v lasti strelskega 
društva Jesenice.
• Urejeno avtomatsko strelišče za zračno puško.

Problematika:
Ob gradnji avtoceste Hrušica –Vrba so porušili strelišče Podmežakla. Podpisana je bila 
pogodba o ureditvi novega strelišča med Strelskim društvom Jesenice in podjetjem 
Dominvest in graditelji avtoceste. 

TVD Partizan Blejska Dobrava
Lastništvo: Športna unija Slovenije, Občina Jesenice; TVD Partizan Blejska dobrava
• Telovadnica v skupnih prostorih v objektu na Blejski dobravi,
• asfaltiran prireditveni prostor za stavbo Krajevne skupnosti na Blejski dobravi v velikosti 

rokometnega igrišča.
• Travnato nogometno igrišče na Lipcah.

Problematika:
Dokončna ureditev prostorov. 

Gostilna Jurč
Lastništvo: privatno
• Pokrito 2 stezno balinišče.

Šahovski dom
Lastništvo: Železarna Jesenice
• Šahovski dom: dvorana in ostali prostori v objektu

Problematika:
Ureditev lastništva in prenova celotnega objekta gradbeno, energetsko.

Trim steza Plavž - Žerjavec
Lastništvo: privatno
• Trim steza poteka po privatnih parcelah od bolnišnice Jesenice po strmem pobočju hriba 
Žerjavec. Vadbene naprave so v celoti dotrajane.

Problematika:
Pri obnovi je potrebno razmišljati tudi o novih lokacijah trim steze. Predlogi:
-ureditev obstoječe lokacije od Plavža po hribu Žerjavec do Erlaha,
-ureditev nove lokacije po trasi ozkotirne železnice (Fligenpon) od Plavža do Hrušice,
-ureditev nove lokacije med avtocesto in reko Savo od spodnjega Plavža do Hrušice –
avtocestna baza. 
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6.2. PROGRAM INVESTICIJ V ŠPORTNE OBJEKTE V LASTI OBČINE JESENICE

Občinski svet Jesenice na seji, dne 11.3.1999 je sprejel sklep, da so javni objekti na področju 
športa postala zemljišča, objekti oz. njihovi deli ali posamezni prostori v teh objektih, ter 
oprema, s katerimi se upravljajo pravne osebe, ki izvajajo dejavnost javnega pomena na 
področju športa in sicer za naslednja zemljišča in objekte Športni park Podmežakla, Kopališče 
Ukova, Balinišče Baza in rekreacijski center Kres. 
Predlog programa investicij je usklajen s Načrtom razvojnih programov občine Jesenice za 
obdobje 2004 – 2007, Proračun za leto 2004 Občine Jesenice, področje – šport (Ul RS,
135/2003 z dne 31.12.2003).

PROGRAM IZDELAVE PROJEKTOV:

Leto 2004:
1. Izdelava dokumentacije za zunanja igrišča pred športno dvorano.
2. Izdelava ureditvenih načrtov in ureditev trim steze.
3. Izdelava projektne dokumentacije za 3. nadstropje severne tribune športne dvorane:

(gradbeni načrt, načrt za elektro instalacije, centralno kurjavo, vodovod in kanalizacijo 
ter prezračevanje, podest za dostop invalidov v prostore namiznega tenisa).

4. Izdelava dokumentacije za zamenjavo reflektorjev v športni dvorani in na zunanjih 
igriščih - košarka, pomožno nogometno igrišče, skyte park in otroško igrišče.

Leto 2005:
1. Izdelava dokumentacije za prenovo kegljišča. 
2. Izdelava dokumentacije za zunanja igrišča v Bazi.
3. Izdelava dokumentacije za zunanjo ledeno ploskev zahodno od upravne stavbe 

(potrebna celovita analiza o potrebnosti te investicije, ali obstaja javni interes in 
možnosti  za izgradnjo). 

Leto 2006:
1. Izdelava dokumentacije za celovito prenovo letno-zimskega kopališča:

a) prenova bazenov (zmanjšanje globine velikega bazena, pokrivanje velikega 
bazena, vodni efekti mali bazen, postavitev strojnice za pripravo vode, prenova 
bazenske regulacijske tehnike za pripravo kopalne vode, ureditev prostora za 
kopalce…), 

b) ureditev prezračevanja garderobnega prostora,
c) ogrevanje bazenske vode s sončno energijo,
d) ureditev parkirnih prostorov.

Leto 2007:
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1. Izdelava dokumentacije za vzhodno steno športne dvorane v letu 2007 (trenutno 
imamo izdelano idejno zasnovo). Pri postavitvi bi morali računati z dvema 
predlogoma:
a) enostavna rešitev: zaprtje stene in montaža umetne plezalne stene,
b) celovita rešitev: na prostoru načrtovati pozidavo telovadne dvorane, garderob in 

drugih prostorov za športno dejavnost. 

V programu športa Občine Jesenice je vsako leto potrebno nameniti 5% sredstev od vrednosti 
objektov v lasti Občine Jesenice za izdelavo projektov in ureditev uporabnih dovoljenj na 
športnih objektih. 

PROGRAM INVESTICIJ

Leto 2004:
Športna dvorana Podmežakla:

1. Ureditvena dela v notranjosti dvorane.

Zunanja igrišča:
2. Ureditev pomožnega nogometnega igrišča.

Kopališče:
3. Ureditev terase na poslovnem objektu – buffet.

Žičnica Španov vrh:
4. Nakup žičnice v Planini pod Golico

Leto 2005:
Športna dvorana Podmežakla:

1. Popravilo strehe z montažo pohodnih poti in ogrevanjem žlebov na strehi dvorane. 
2. Manjša ureditvena dela notranjosti dvorane.

Zunanja igrišča:
3. Ureditev rokometnega igrišča v Športnem parku Podmežakla.
4. Ureditev atletske steze in glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku 

Podmežakla.

Balinišče Baza:
5. Ureditev fasade na balinarski dvorani in pridobitev uporabnega dovoljenja.
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Kegljišče:
6. Zamenjava podloge na stezah kegljišča (montaža laminatov).

Kopališče:
7. Ureditev avtomatike za pripravo bazenske vode. 
8. Zamenjava zaščitnih plošč na objektu biffeja.

Žičnica Španov vrh:
9. Ureditev žičnice Španov vrh

Leto 2006:
Športna dvorana Podmežakla:

1. Ureditev prostorov v 3. nadstropju na severni tribuni. 
2. Pričetek del za postavitev zunanjega drsališča.

Leto 2007:
Športna dvorana Podmežakla:

1. Ureditev dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja dvorane.
(zamenjava plinske peči za centralno ogrevanje, ureditev energetskih vodov, nakup 
agregata za el. energijo, ….) 
2. Posodobitev prostora za gledalce v dvorani (sedeži, ogrevanje tribune…).
3. Nadaljevanje na zunanjem drsališču zunanjega drsališča.

Balinišče Baza:
4. Ureditev zunanjih igrišč v rekreacijskem centru Baza.

Kegljišče:
5. Ureditev kegljišča v –celovita obnova stavbe kegljišča z ureditvijo prostorov:
6. Predelava prostorov. 
7. Nakup nove opreme.

Kopališče:
8. Po koncu kopalne sezone 2007 oz. v začetku leta 2008 pričeti z prenovitvenimi deli 

kopališča.

7. FINANCIRANJE ŠPORTA

Športna dejavnost v občini Jesenice se financira iz treh virov:
• iz prispevka staršev oz. udeležencev športnih programov, 
• donarstva in sponzorstva 
• sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna po naprej sprejetem programu 
športa v občini Jesenice za naslednje leto na osnovi razpisa.

Višina virov v prihodkov v posameznem društvu je različna, tako sredstva sofinanciranja 
športnih programov iz občinskega proračuna znašajo od 10% do 60% v posameznem društvu.
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Občinski svet občine Jesenice vsako leto skupno s proračunom sprejme letni program športa 
za naslednje leto, s katerim določa višino sredstev, ki se bo namenila za sofinanciranje 
programov dejavnosti s področja športa, kot jih določa Nacionalni program športa Slovenije. 
Sprejeti program športa v občini Jesenice je osnova za izvedbo razpisa (do 30. novembra za 
naslednje leto), na katerega se prijavijo športna društva in drugi izvajalci programov za 
posamezna programska področja (interesna športna vzgoja otrok in mladine, vrhunski šport, 
kakovostni šport, športna rekreacija, šport invalidov, šolanje strokovnih kadrov, informatika, 
propagandna dejavnost in športne prireditve). 
Prijave društev obdela na osnovi Pravilnika za vrednotenje programov športa v občini 
Jesenice ter Pogojev, meril in normativov za izvajanje letnega programa športa v občini 
Jesenice strokovna služba Zavoda za šport Jesenice in pripravi predlog razdelitve sredstev.
Predlog razdelitve sredstev obravnava in sprejema Komisija za pripravo letnega programa 
športa (7 članov, komisijo je imenoval župan za dobo 4 let) in ga posreduje županu, ki o 
delitvi sredstev odloči s sklepom. 

Iz proračuna občine Jesenice se financira tudi delovanje Zavoda za šport Jesenice, in sicer za 
osebne dohodke zaposlenih, del materialnih stroškov za obratovanje in investicije v športne 
objekte v lasti občine Jesenice. Zavod za šport Jesenice za svojo dejavnost pridobi 75% 
sredstev iz občinskega proračuna iz lastnih prihodkov s pobiranjem najemnin za oddajo 
prostorov in uporabo športnih objektov, z  organizacijo športnih in zabavnih prireditev, z 
reklamiranjem in donacijami gospodarskih podjetij, prijavljanjem na razpise pa pridobi 25% 
sredstev. 

 
8. ZAKLJUČEK

Ob hitrem tehnološkem razvoju informatike in avtomatizacije industrije vedno več zaposlenih 
ljudi dela na psihično bolj obremenjujočih delovnih mestih, ki niso fizično in ekološko 
obremenjujoča za delavca in zahtevajo nove potrebe človeka po fizičnem sproščanju in 
športni aktivnosti za zdravo življenje.

Veliko pozornost bomo posvetili vzgoji mladih pri preživljanju prostega časa iz urbanih 
mestnih središč. Športna dejavnost je le ena izmed možnosti, kjer mladi že v rani mladosti na 
prijeten način pričnejo pridobivati različne spretnosti in delovne navade, ki jih bodo kasneje s 
pridom lahko uporabljali pri izpolnjevanju šolskih oziroma delovnih obveznosti.

Šport s svojo interdisciplinarnostjo posega tudi na druga  družbena področja: zdravstveno 
varstvo, otroško varstvo, vzgojo in izobraževanje, znanost, kulturo, gospodarstvo, predvsem 
turizem in trgovino. Razvoj turizma v občini Jesenice bo tesno povezan s športno in 
rekreativno dejavnostjo in urejenimi  športnimi objekti. Jesenice ležijo v bližini dveh velikih 
turističnih središč za katere bomo pripravljali dobre programe športne programe na urejenih 
športnih objektih.
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Pri izvedbi športne dejavnosti bomo vzpodbujali in podpirali programe tistih društev, ki bodo 
naravnani k množičnosti udeležencev, kvalitetni rasti in doseganju vidnejših rezultatov v 
posameznih športnih panogah in spodbujanju organiziranja in delovanja novih športnih panog 
za vse starostne skupine udeležencev – občanov Jesenic.

Za izvedbo želenih športnih programov dejavnosti potrebujemo  v prvi  vrsti urejene športne 
objekte in spremljajočo infrastrukturo, kajti  obstoječi so  v veliki večini  na meji uporabnosti. 
Izjema so šolske telovadnice, ki jih uporabljamo tudi za izvajanje rekreativnih in tekmovalnih 
programov. Zato bo potrebno načrtno zagotoviti sredstva za projekte, investicijsko 
vzdrževanje in investicije v športne objekte v lasti občine Jesenice.  

Pripravila:
Zoran Kramar
Branko Jeršin

 


