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NAGOVOR ŽUPANA

Spoštovani občanke in občani Občine Tržič, 

naš dr. Tone Pretnar je v eni od znamenitih oktav zapisal: »Zato drugačno 
mesto se svetlika s sotočja Bistrice in Mošenika.«

Zadovoljni in ponosni na ustvarjalno obdobje zadnjih štirih let mu lahko le 
pritrdimo. Številne nove, konkretne pridobitve, ki Vam uporabno služijo prav 
vsak dan, dokazujejo, da smo nazadovanje občine zagotovo zaustavili. 

Rezultat obdobja je okrog petsto izvedenih malih in velikih projektov, ki jih 
brez sodelovanja in povezovanja vseh ne bi bilo. Končali smo finančno sta-
bilizacijo občine.Trošimo samo toliko, kot imamo, in v štiriletnem obdobju 
nismo najeli niti evra kredita. Prenos likvidnih sredstev je malo manjši kot 
dolgoročni kredit za plačilo gradnje OŠ Tržič in čistilne naprave. Tudi po 
zaslugi prizadevnih in strokovnih sodelavcev v občinski upravi smo ena od 
slovenskih občin, ki je v tem obdobju črpala največ državnih in evropskih 
sredstev. Samo pri gradnji Gorenjske plaže več kot tri milijone. Rezultat do-
brega gospodarjenja je tudi trajna pridobitev planine Korošica in dirt jam 
parka Divjina v Križah. Obe brezplačni pridobitvi odlično služita ljudem.

Obdobje zadnjih let in čas, ki prihaja, neutrudno in preudarno izkoriščamo 
za dovoljeno pomoč gospodarstvu in ustvarjanju pogojev za turistični razvoj. 
Rednim razpisom za kmetijstvo in gozdarstvo se je pridružil še gospodarski, 
pa za prenočitvene kapacitete, nastope na tujih trgih in prireditve. Dokončuje 
se nov prostorski plan občine, komunalni prispevek ob gradnji za gospodarst-
vo je polovičen. Obveznosti do vseh, zlasti pa do obrtnikov in podjetnikov, 
poravnavamo na dan zapadlosti.

Kot župan sem se redno in veliko ukvarjal tudi z drobnimi, vsakdanjimi 
težavami posameznika. Moj delovnik traja ves dan in vse dni v tednu. Kot 
župan se rad srečujem z ljudmi, obiskujem gradbišča in tako iz prve roke 
izvem kje so stiske, problemi in težave ljudi. Zaradi pravih informacij in s 
prizadevnostjo moje ekipe, nam številne skupne probleme uspe rešiti hitreje, 
bolje in učinkoviteje. 

Hvala vsem skupaj in vsakemu posebej za zaupanje in sodelovanje. Složni 
in brez prepirov smo močni. Tako vsem svetnicam in svetnikom v občinskem 
svetu, ki se jim iskreno zahvaljujem, kot tudi v krajevnih skupnostih, javnih 
zavodih, podjetjih ter društvih. Kot izkušena, optimistična ekipa se zato 
lahko in se še bomo s ponosom pohvalili z dejanji. 

Potrudimo se, da bo v skupno dobro tako tudi naprej.

mag. Borut Sajovic
župan Občine Tržič



Pravijo, da je življenje takšno, kakršnega si sami  
organiziramo.  

Občina je demokratična institucija, v kateri ima-
jo njeni prebivalci z volitvami in referendumom 
možnost neposrednega vplivanja na sprejemanje 
odločitev, vzporedno pa tudi preko njenih organov 
(občinski svet, župan, nadzorni odbor). Da bi bilo 
življenje v lokalni skupnosti, ki jo tvori 13 krajev-
nih skupnosti in ki se predstavlja s skupnim ime- 
nom »Občina Tržič« organizirano kvalitetno, v za-
dovoljstvo vseh, ki tu bivajo, mora biti zagotovljen 
tudi enotni pristop k obravnavanju zadev občanov 
oziroma reševanju nalog. Občinska uprava zato 
v tem krogu nastopa kot ključni dejavnik med 
željami, politiko in strokovnostjo. Smisel delovanja občinske uprave, v teori-
ji največkrat označene z »odločanje bližje prostoru in ljudem, na katere se 
zadeve nanašajo«, je torej izvajanje nalog v procesu konkretizacije ciljev ter 
pomenijo zaokrožene dejavnosti, ki so potrebne za dosego cilja.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne na-
loge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti kot 
tudi druge naloge iz njene pristojnosti, vendar z jasnim ciljem, da občani 
do njih pridejo v ustreznem roku, in da so bile naloge opravljene z ustrezno 
kakovostjo. Skupno znanje, organiziranost, jasni cilji ter vodstvena ekipa, 
popolnoma predana procesu, je na čelu z županom mag. Borutom Sajovi-
cem, v tem obdobju dosegla napredek in ovrgla na splošno, največkrat ne-
objektivno mnenje, »da je število zaposlenih na občini preveliko, da narašča 
neodvisno od količine dela, da uradnik želi povečati število podrejenih, ne pa 
tekmecev, uradniki ustvarjajo delo za druge uradnike«. Malo številni kolek-
tiv tvorijo poleg tajništva še štiri enote: Urad za družbene dejavnosti, Urad 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Urad za urejanje prostora in 
Urad za finance. Kljub razpetosti med prenormirano državo, ki naj bi nepo-
sredno sama opravljala določene dejavnosti in je velik del svojih nalog v tem 
obdobju prenašala na lokalni nivo ter med drugim obremenjevala občinski 
proračun, je občinska uprava uspešno sledila potrebam skupnosti, predvsem 
pa s pravilnim planiranjem in načrtovanjem razbrala in zagotovila produkte, 
pomembne za sedanjost in prihodnost.

Rezultati pa so sami po sebi razvidni iz predstavljenih vsebin v nadaljevanju 
zloženke. 

Za kolektiv Občinske uprave Občine Tržič
Drago Zadnikar, direktor

OBČANOM PRIJAZNA  
OBČINSKA UPRAVA
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OBČINA TRŽIČ SMO LJUDJE
  Sledimo zastavljenim ciljem
  in se veselimo rezultatov skupnega dela.  

Po le eni izgubljeni sezoni, lahko v Tržiču ponovno plavamo. Juli-
ja letos smo odprli vrata Gorenjske plaže, sodobno opremljenega 
večnamenskega kompleksa, ki bo obogatil turistično ponudbo 
mesta, hkrati pa nudil vsem generacijam Tržičank in Tržičanov 
ter ostalim obiskovalcem koristno in zabavno preživljanje pros-
tega časa. Površine bazenov so povsem primerljive z nekdan-
jim bazenom, ki je po vodnih površinah meril okoli 1.080 m2, 
nov kompleks pa meri 974 m2. V bazenu je voda ogrevana do 
26 stopinj C s pomočjo solarnih panelov, ki prekrivajo celotno 
zgradbo na »Gorenjski plaži«. Za igrivost v vodi z divjo reko in 
masažnimi stoli poskrbljeno v polkrogih, bolj športnim plaval-
cem pa je namenjen 50 m bazen. V sklopu kompleksa sta še pri-
reditveni prostor za kulturne in družabne prireditve, ki sprejme 
do tisoč obiskovalcev in sodoben gostinski objekt s 120 sedeži, z 
možnostjo dostopa za bazenske in zunanje obiskovalce, ki pa v 
letošnji sezoni še ostaja zaprt.

Nova gorenjska turistična 
atrakcija se v večjem delu 

financira iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, 

ki je prispeval več kot 2,6 
mio eurov, država je pri-
maknila 0,4 mio eurov, iz 

proračuna Občine Tržič pa  
smo zagotovili sredstva v 

višini nekaj manj kot  
1,3 mio eurov. 

GORENJSKA PLAŽA
V ŠTEVILKAH: 

- 1000 m2 vodnih površin
- bazeni lahko sprejmejo
 400 kopalcev naekrat-
 globina bazena je od  
 135 do 180 cm
- prireditveni prostor
 sprejme do 1000
 obiskovalcev
- gostinski del bo nudil
 120 sedežev

EVROPSKI 
SKLAD
ZA
REGIONALNI 
RAZVOJ

OBČINA 
TRŽIČ

DRŽAVA
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ZELENICA - RAJ ZA LJUBITELJE NARAVE
Po skoraj desetletju prizadevanj sta Planinsko društvo Tržič in Občina 
Tržič v novembru 2011 zaključili z obnovo koče na Zelenici, ki ima 
prenovljen gostinski del s kuhinjo in shrambo ter zunanjo teraso. Na 
novo je zgrajen nastanitveni del s petdesetimi ležišči, sanitarijami in 
kopalnico. Pomembna dodatna ponudba koče je učilnica gorniškega 
učnega centra, v kateri se izvajajo seminarji, izobraževanja, mogoča 
je tudi brezplačna izposoja gorniške opreme. Zelenica je ponovno 
postala privlačna tako za šolske skupine kot tudi za skupine alpi- 
nistov, gorskih reševalcev, planincev, ki se udeležujejo najrazličnejših 
izobraževanj. 

Obnovljena koča na Zelenici

Prenovljen gostinski del

V LETU 2012
JE V KOČI
NA ZELENICI 
PRENOČILO
887 OBISKOVALCEV,
V LETU 2013 PA 1.359.

V koči je stalna
internetna in
telefonska povezava. 
Lani sta Občina Tržič in 
PD Tržič kupila snežni 
teptalec, ki omogoča 
dostopnost koče v
zimskem času, lažja je 
tudi priprava sankaških 
prog. Koča je v vseh 
letnih časih odlično 
zasedena in ima na 
letni ravni že skoraj 1.500 
nočitev, kar je največ 
zabeleženih nočitev med 
vsemi ponudniki
v občini.



OPREMLJANJE S KOMUNALNO IN  
CESTNO INFRASTRUKTURO
Od avgusta 2009 do maja 2011 je v naseljih Žiganja vas in Sebenje 
potekala gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja, s katerim 
smo pridobili 4620 metrov sekundarne fekalne kanalizacije, 3 črpališča 
in 307 metrov tlačnih vodov, torej skupno 4977 m kanalizacijskega 
omrežja. Investicija izpolnjuje zahteve sodobnih tehnoloških stan-
dardov. V celotnem obdobju izvajanja projekta smo pridobili sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 915.000 €, iz 
sredstev občinskega proračuna pa smo zagotovili 244.000 €. 

V okviru kohezijskega projekta smo sočasno pristopili k izgrad-
nji manjkajočih delov sekundarne kanalizacije in obnove zastarelih 
sekundarnih vodov vodovoda, in sicer na naslednjih odsekih kanali-
zacije: Stara Bistrica, Kovor Pod gozdom, Križe, Pristavška cesta, 
Kranjska cesta, Ravne - Pot na pilarno, Za Jezom, Koroška cesta, Virje, 
Ravne - prehod pod Mošenikom, Ravne premostitev Mošenika, Pot 
na pilarno. Črpališča smo opremili s telemetrijo. Na vodovodnem 
omrežju pa smo z investicijskimi izboljšavami na navedenih odsekih 
zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo: Črni gozd– 
VH Ibelc, Žegnani studenec–Kovorska cesta, Kovor–Pod gozdom, VH 
Pilarna–Begunjska cesta, Križe–Žiganja vas–Brezovo, Zvirče, Balos, 
Retnje–Breg ob Bistrici, Za Jezom, Ravne, Kranjska c., Žiganja vas–Se-
benje, Trajbah, Križe–Pot na Močila.

V letu 2011 smo se lotili obnove ceste in kanalizacije za Virjem 
(I.faza). Sanirali smo brežine s postavitvijo podporne konstrukcije iz 
montažnih gabionov ter uredili fekalno in meteorno kanalizacijo. V 
letošnjem letu bo zaključena obnova vodovoda, kanalizacije in ceste 
Virje (II. faza), tako da bo ulica Virje obnovljena v celoti.

Po dolgih desetletjih smo uspeli zgraditi pločnik med naseljema 
Zvirče in Kovor, kjer je bil odsek zaradi precejšnje gostote prometa 
nevaren za številne sprehajalce, predvsem pa je bila ogrožena varnost 
osnovnošolcev, ki obiskujejo podružnično šolo v Kovorju. Gradnja je 
potekala sicer počasneje kot načrtovano, saj nam z enim lastnikom 
ni uspelo doseči soglasja glede odkupa zemljišča, po katerem je bil 
predviden potek pločnika. V tem delu smo zato zagotovili neoviran 
prehod za pešce s peščeno bankino in betonskim robnikom. Kljub 
temu so krajani v 2011 pridobili dolgo pričakovano urejen pločnik 
med naseljema. Veseli nas, da smo v letošnjem letu uspeli še dogra-
diti manjkajoči del in tako bistveno prispevali k prometni varnosti na 
nekdaj nevarnem odseku.

Uredili smo vozišče in odvodnjavanje med naseljema Zgornje Vetrno–
Gozd v skupni dolžini 1.380 m. Neurejeno odvodnjavanje na maka-
damskem vozišču je pomenilo velike stroške vzdrževanja, prebivalcem 
Gozda in obiskovalcem Kriške gore pa je bil otežen dostop predvsem v 
zimskem času. Z novo ureditvijo se je izboljšala prevoznost in dostop 
do naselja Gozd, zmanjšali so se stroški vzdrževanja in posledično 
tudi onesnaževanje s hrupom.
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Žiganja vas - Sebenje

Obnova Pristava

Obnova ceste za Virjem

Pločnik Kovor–Zvirče

Cesta Gozd



7

Lani smo obnovili cesto, vodovod in kanali-
zacijo v naselju Preska. V sklopu projekta smo 
obnovili 280 m dotrajanega vodovoda, zgradili 
ločen sistem odvajanja odpadnih in padavin-
skih voda in obnovili cesto v dolžini 330 m. V 
letu 2013 smo zaključili z izvedbo kanalizacije 
s Kranjske ceste, s priključitvijo na obstoječi S 
kanal (v strugi Tržiške Bistrice), s katerim smo 
omogočili priključevanje dela stanovanjskih 
objektov na Kranjski cesti na kanalizacijo in 
naprej na centralno čistilno napravo Tržič.

V Jelendolu smo obnovili dotrajan vodovod 
v skupni dolžini 215 metrov, na katerem so 
se pojavljale ogromne vodne izgube. Izvedli 
smo tudi sanacijo obstoječega vodohrana in 
preprečili dotok površinske vode vanj. Tako 
smo izboljšali kakovost in varnost oskrbe s pit-
no vodo v vasi Jelendol in sanirali praktično vse 
vodne izgube na sistemu. Obnovilo se je tudi 
dotrajano vozišče mimo gasilnega doma in ure-
dilo parkirišče za osebna vozila.

V sklopu načrtovane sanacije odlagališča od-
padkov v Kovorju je bilo zgrajeno črpališče iz-
cednih voda iz deponije, ki prečrpavajo izcedne 
vode na čistilno napravo Tržič. Z namenom za-
piranja dela odlagališča smo pričeli z izvedbo 
tesnjenja brežin, vključno z ureditvijo odplin-
jevanja. Trenutno je v izvedbi tesnjenje druge 
brežine, ki bo predvidoma končano v letošnjem 
letu.

Zdrava pitna voda je osnova kvalitetnemu 
življenju, zato smo dotrajane in poškodovane 
cevi zamenjali tudi v Kovorju na Kriški cesti. 
Hkrati smo v cestišče vgradili tudi kanalizacij-
ske cevi, cevi javne razsvetljave, pridružil pa 
se je tudi distributer zemeljskega plina, ki je 
položil še manjkajoči del plinovodnih cevi v 
tem delu Kovorja.

Preska v novi podobi

Jelendol pred ...                          ... in po obnovi

Deponija Kovor

Vrtina Smolekar

Prvi vzorci raziskovalne vr-
tine Smolekar kažejo, da gre 
za kakovosten in količinsko 
zadosten vir. V nadaljevanju 
bo potrebno zgraditi nov 
vodovod od vrtine Smolekar 
do obstoječega vodovodne-
ga omrežja Črni Gozd. Ob 
izkazanem interesu sosed-
njih občin (Kranj in Naklo), 
bo možno pitno vodo iz tega 
omrežja distribuirati tudi 
na ta območja.

Menjava dotrajanih cevi na Kriški cesti



V sklopu kohezijskega projekta smo uredili novo kanalizacijo in vo-
dovod tudi v zgornjem delu mesta Tržič, v naseljih Ravne in Za jezom. 
Obstoječe cestno omrežje, zlasti pa osrednja cesta, ki vodi skozi obe 
naselji, je bilo v zelo slabem stanju, zato je bilo potrebno osrednjo 
cesto v celoti obnoviti. Predmet te investicije je bila obnova odseka 
ceste od balinišča do odcepa s cesto za Čegeljše. Z obnovo ceste Za 
Jezom smo uredili prometno infrastrukturo v največji možni meri, s 
čimer smo omogočili boljšo dostopnost in povečali prometno varnost.
Z obnovo ceste smo pridobili obnovljenih 466 m ceste, 470 m pločnika 
in 15 parkirnih mest. 

V avgustu 2011 so gradbena dela na Blejski cesti nakazala nadaljevanje 
revitalizacije starega mestnega jedra v okviru operacije »Prenova ulic 
v starem mestnem jedru Tržiča – 2. faza« v smislu ohranjanja vrednot 
kulturnega in zgodovinskega pomena. Konec aprila 2013 je bila celo-
vita prenova komunalne in cestne infrastrukture na Blejski in Cankar-
jevi zaključena.

Tudi s pomočjo evropskih sredstev smo tako sklenili krog prenove 
mestnega središča in s tem projektom pridobili 2.900 m2 obnovljenih 
javnih urbanih površin na Blejski in Cankarjevi cesti z urejenim odvod-
njavanjem, javno razsvetljavo, obnovljenim delom obstoječega vodo-
voda in del javne kanalizacije. Z obnovljenim mostom čez Mošenik 
smo se izognili resni nevarnosti, da bi se pod prometno obremenitvijo 
porušil. Sočasno s prenovo Blejske ceste smo asfaltirali makadamsko 
površino pod zdravstvenim domom, s čimer smo pridobili 14 urejenih 
parkirnih mest.
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Obnova ceste Ravne in
Za jezom
- obnovljenih 466 m
- 470 m pločnika
- 15 novih parkirnih mest

Skupna vrednost projekta
- 330.000 €
- nepovratna sredstva
 iz državnega proračuna  
 242.000 €

Prenova ulic v starem mestnem jedru Tržiča – 2. faza
- 2.900 m2 obnovljenih javnih urbanih površin na Blejski in Cankarjevi cesti, javna
 razsvetljava, obnovljeni obstoječi vodovod in del javne kanalizacije
- obnovljeni most čez Mošenik
- prenova Blejske ceste in ureditev 14 parkirnih mest pod Zdravstvenim domom

Skupna vrednost projekta
- 905.000 EUR
- občinski proračun 185.000 EUR
- večji del sofinancirana sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Naselje Ravne

Staro mestno jedro med prenovo

Zaključena dela v mestnem jedru

Cesta Za jezom
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 CESTE: LETO 2010:

• Sanacija usada v Dovžanovi soteski
 (Sanacija usada v strugi Tržiške Bistrice dolžine 20 m in višine 8 m).

• Sanacija usada pod Gabercem
 (Sanacija usada ob občinski cesti Tržič - Jelendol v naselju Dolina (pod Gabercem)
 Usad je dolžine 15 m in višine 6 m).

• Rekonstrukcija križišča Slap–Lom
 (Zaradi dotrajanosti obrabne plasti vozišča in večjih poškodb se je obnovilo območje križišča
 v skupni dolžini 50 m).

• Ureditev makadamskega vozišča Brezje »na Ahca«
 (Preplastitev makadamskega vozišča in ureditev odvodnjavanja v dolžini 250 m).

• Ureditev makadamskega vozišča Sp. Vetrno »mimo Krkoča«
 (Preplastitev makadamskega vozišča in ureditev odvodnjavanja v dolžini 155 m).

  LETO 2011:

• Pločnik Kovor–Zvirče
 (Novogradnja hodnika za pešce ob občinski cesti Kovor–Zvirče v dolžini 620 m.
 Hkrati so je uredila javna razsvetljava in uvozi na kmetijska zemljišča).

• Rekonstrukcija vozišča Kovor Brdo
 (Na cesti Kovor Brdo se je uredil makadamski del vozišča, izvedla se je preplastitev vozišča
 v dolžini 205 m ter ureditev odvodnjavanja).

• Sanacija skalnega podora na Rebru
 (Izvedla se je sanacija brežine nad in pod voziščem občinske kategorizirane ceste Podljubelj 
 Završnik v dolžini 50 m. Nad voziščem se je izvedlo zavarovanje z lovilnimi mrežami,
 pod voziščem pa zavarovanje s kamnito betonsko zložbo).

• Sanacija usada pod občinsko cesto v Leše 
 (Pod občinsko cesto, ki vodi v naselje Leše, je zaradi obilnega deževja prišlo do zdrsa nasipne
 brežine v dolžini 25 m in višini 5 m. Sanirali smo brežino, hkrati pa se je uredilo odvodnjavanje
 meteornih voda).

• Sanacija usada Paloviče
 (Sanacija usada pod občinsko cesto ki vodi v naselje Paloviče. Izvedlo se je zavarovanje nasipne
 brežine z leseno kašto, uredilo se je tudi odvodnjavanje ceste in zalednih voda).

  LETO 2012:

• Rekonstrukcija ceste v Gozd
 (Izvedla se je celovita ureditev vozišča z odvodnjavanjem v skupni dolžini 1330 m).

• Obnova mostu na Ljubelju pri hotelu Kompas
 (Celotna obnova mostu in mostnih podpornikov, sočasno se je uredil tudi del struge hudournika).

• Obnova dotrajanega vozišča v Jelendolu
 (Obnovilo se je dotrajano vozišče mimo gasilnega doma v dolžini 110 m, uredilo odvodnjavanje
 in del dotrajanega vodovoda. V sklopu projekta se je dogradilo tudi parkirišče za osebna vozila).



  • Obnova vozišča Geben–Čižov
 (Obnova dotrajanega vozišča v dolžini 160 m).

• Obnova vozišča Slap–Jelendol pr’Krvin
 (Sanacija poškodovanega vozišča v dolžini 125 m).

• Rekonstrukcija vozišča Polana
 (preplastili smo makadamsko vozišče in uredili odvodnjavanje v dolžini 105 m).

  LETO 2013:

• Ureditev vaškega jedra Lom pod Storžičem
 (Obnovilo se je vozišče in odvodnjavanje ter uredila okolica cerkve).

• Pločnik Snakovška
 (V sklopu projekta se je zgradil manjkajoči del pločnika, obnovil dotrajan del vaškega vodovoda
 ter dotrajani meteorni kanal na državni cesti. Obnovila in dopolnila se je javna razsvetljava,
 hkrati pa so bili urejeni obstoječi cestni priključki in dopolnjena prometna signalizacija).

• Ureditev parkirišč ZD Tržič
 (Zgradilo se je novo parkirišče z dostopno potjo in uredila ploščad pred vhodom
 v ZD. Hkrati se je izvedla tudi izgradnja obrežnega zidu).

• Obnova vozišča Jakova Kopanka
 (Zaradi dotrajanosti vozišča je bilo potrebno zamenjati obrabno plast vozišča in urediti
 odvodnjavanje).

• Sanacija podpornega zidu v Čadovljah
 (Sanacija porušenega podpornega zidu v strugi Tržiške Bistrice.)

  LETO 2014:

• Sanacija usada Slap–Polana
 (Sanacija usada na cesti Slap–Polana, dolžine 15 m in višine 4 m, s kamnito betonsko zložbo).

• Obnova mostu Tominčev slap
 (Izvedla se je celotna obnova dotrajanega mostu, ki vodi do Tominčevega slapu,
 hkrati se je utrdil priključek na državno cesto).

• Obnova mostu Tržnica
 (Obnovili smo celoten most Tržnica, vključno z zamenjavo dotrajane javne razsvetljave).

• Obnova ceste Podljubelj–Završnik
 (Preplastitev makadamskega vozišča v dolžini 500 m
 in odvodnjavanje meteornih in zalednih voda).

• Obnova vozišča Vadiče–Leše 
 (Preplastitev vozišča in odvodnjavanje na odseku Vadiče–Leše
 v skupni dolžini 470 m).

• Ureditev pločnika Loka–Kovor
 (Predvidena je izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo ob občinski cesti Loka–Kovor,
 hkrati se bo uredilo del vozišča, obstoječe parkirišče ter avtobusno postajališče).

10
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Cesta Spodnje Veterno mimo Krkoča

Sanacija pod Gabercem

Jakova kopanka

Pločnik na Snakovški ulici

Most tržnica

Obnova mostu na Ljubelju

Ureditev vaškega jedra v Lomu

Obnova mostu, ki vodi do Tominčevega slapa



Na številnih prireditvah se srečujemo po krajev-
nih skupnostih in v starem mestnem jedru, na 
prostem, v prenovljenih domovih KS, v Kultur-
nem centru Tržič in v Dvorani tržiških olimpij-
cev.

Mednarodna kolesarska dirka po Sloveniji je 
največja in najpomembnejša kolesarska pri-
reditev pri nas. Osemnajsta po vrsti je junija 2011 
obiskala tudi Tržič. Start tretje, kraljevske etape, 
je bil prav na prenovljenem Trgu svobode. 

Poletje 2011 smo zaključili mednarodno, saj smo 
praznovali 45-letnico pobratenja s francoskim 
mestom Sainte-Marie-aux-Mines in pripravili 
vrsto zanimivih kulturnih in športnih dogodkov.

Tržni dnevi v starem mestnem jedru so postali 
stalnica vsako drugo soboto v mesecu.

Ples EU brez meja na starem Ljubelju vsako leto 
privabi večje število obiskovalcev z obeh strani 
Karavank.

12

V TRŽIČU SE DOGAJA
  Vseh 365 dni v letu.
  Več kot ena prireditev na dan. Za vsakogar nekaj.

Dirka po Sloveniji

Tržni dan na Trgu svobode

Ples brez meja na starem Ljubelju

45-letnica pobratenja z mestom Sainte-Marie-aux-Mines
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Tradicionalno silvestrovanje za otroke in odrasle je po novem na Trgu 
svobode, kjer je prostora za še več obiskovalcev, ki prihajajo tudi iz 
drugih gorenjskih krajev.

An flet’n večer ponuja glasbeni užitek v marcu. V počastitev dneva 
žena je letos nastopila tudi Tereza Kesovija.

Poletno dogajanje je v znamenju Tržiških poletnih prireditev za otroke 
in odrasle, pod sloganom »Za vsakogar nekaj. Pridite in poglejte.« 
Na odrih zvrstijo različne gledališke predstave in glasbeni dogodki. 
Na oder Tržiških poletnih prireditev so v preteklih štirih letih stopila 
številna znana imena z glasbenih in gledaliških odrov, med njimi: Lado 
Bizovičar, Branko Đurić-Đuro, Gojmir Lešnjak Gojc, Vid Valič, Orlek, 
Perpetuum Jazzile, Slovenski oktet. V glasbeno gledaliških predstavah 
in muzikalih smo si ogledali Poletno serenado z Romano Krajnčan, 
muzikale Ljubim te-spremeni se, Mamma mia in Manjka mi, manjka 
ter Moped Show v živo z legendarnim Tonetom Fornezzijem-Tofom. 

Leta 2011 smo v sklopu projekta »Mreža podeželskih tržnic« pridobili 
11 stojnic, letos pa s pomočjo evropskih sredstev še prireditveni šotor 
in oder za potrebe organizacije prireditev na prostem, ki sta na voljo 
vsem tržiškem društvom le za stroške njune postavitve.

V TRŽIČU SE DOGAJA
  Vseh 365 dni v letu.
  Več kot ena prireditev na dan. Za vsakogar nekaj.

Obiskal nas je Dedek Mraz

Tereza in župan

Violeta Tomič na tržiškem odru

Koncert pod šotorom



KOLESARSKE POTI POD STORŽIČEM
S skupnimi močmi in z dobrim sodelovanjem smo Zavod za tu-
rizem Kranj, Mestna občina Kranj ter Občine Naklo, Tržič, Pred-
dvor in Šenčur uspeli pripraviti in označiti prve štiri Kolesarske 
povezave pod Storžičem. Kolesarski poti z oznako 11 in 11A v tržiško 
občino vstopita pri Žiganji vasi. Daljša pot poteka skozi središča 
Žiganje vasi, Sebenj in Križev, krajša pa prečka Udin Boršt. Za lažjo 
orientacijo smo postavili 20 usmerjevalnih tablic, izdana je bila 
tudi karta. Glavni cilj projekta je preusmeriti vedno večje število 
kolesarjev z obremenjenih prometnic na lokalne ceste, ki vodijo 
skozi vasi. S tem se zmanjšuje število v nesrečah udeleženih kole-
sarjev, povečajo pa se možnosti za razvoj turizma na podeželju. 

DIRT JAM PARK DIVJINA
V letu 2013 je Občina Tržič dokončno pridobila zemljišče na kate-
rem se nahaja dirt jam park Divjina v Križah. Z vzajemnim sodelo-
vanjem smo brezplačno v last s strani države prenesli zemljišče, ki 
sedaj razveseljuje bmx in mtb jezdece na dveh kolesih.

MAUTHAUSEN - ODPRTJE SPOMINSKE SOBE 
V letu 2013 je Občina Tržič sklenila dogovor z najemnikom gostin-
skega dela nekdanje karavle pod Ljubeljem, da se spominska soba 
podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen odpre tudi 
individualnim obiskovalcem.
Za voden ogled celotnega spominskega parka s sobo še vedno velja 
predhodna najava v TPIC Tržič, naključni obiskovalci, tako tu-
risti, ki na Ljubelju vstopijo v našo državo, kot tudi gosti lokala, 
pa si zbirko lahko ogledajo v času poslovanja gostišča. Tovrstno 
sodelovanje med Občino in ponudniki je pri razvoju turizma 
nepogrešljivo.
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Usmerjevalna tablica za kolesarje

Jezdeci na dveh kolesih

Rožnovenska pot

Spominska soba Mauthausen

ROŽNOVENSKA POT
Od ideje leta 2009 do zaključka projekta leta 2012 je s pomočjo 
sredstev iz projekta »Odkrijmo skrite kotičke našega podeželja« na 
območju tržiške in radovljiške občine zaživela Rožnovenska pot. 
Smeri od bazilike Marije Pomagaj na Brezjah do cerkve sv. Neže 
na Brezjah pri Tržiču in od cerkve sv. Janeza Krstnika v Kovorju do 
cerkve sv. Jakoba v Lešah predstavljajo križ. Na njem je rožni venec, 
zato tudi vsebina te poti vabi k premišljevanju skrivnosti svetega 
rožnega venca. Speljana preko gozdov in travnikov in opremljena z 
vso potrebno infrastrukturo dnevno vabi številne romarje in druge 
pohodnike. Pot ima velik potencial za nadaljnji razvoj turizma na 
podeželju in ponuja možnost dodatnih dejavnosti na kmetijah ob 
poti. Je še kje na svetu večji rožni venec od našega?
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Glasbeniki so dobri promotorji občine

Tržiška Zarja je praznovala 20 let

Dobili smo prvi turistični vodnik občine

Koncert na Gorenjski plaži

Odprtje smučarskega muzeja

Pustni karneval v Tržiču

Laufšunder na Trgu svobode

Obisk iz pobratenega mesta Sainte-Marie-aux-Mines



V TRŽIČU NAM JE MAR
      Za ljudi. Za sočloveka. Za lepši jutri. 

MLADINSKI CENTER RAVNE 
 
V Tržiču že nekaj let deluje Mladinski center, ustanovljen za pomoč 
mladostnikom, ki so iz različnih razlogov prikrajšani za normalno 
družinsko življenje. Zagotavlja svetovalno delo ter v resnejših prime-
rih skrbi tudi za namestitev v krizni center, rejniško družino ali institu-
cionalno varstvo. Prek centra se izvaja učna pomoč, organizirajo se 
prostočasne dejavnosti med šolskim letom in zlasti med počitnicami.

V letu 2012 je Občina Tržič obnovila in za potrebe MC Tržič preure-
dila prostore v skupni velikosti 45 m2 v nekdanjem Mladinskem domu 
na Ravnah. Največja pridobitev pa je možnost souporabe večje 
dvorane Krajevne skupnosti Ravne, kar omogoča hkratno izva-
janje aktivnosti z več skupinami otrok. 

Glasbena šola v središču starega mestnega jedra je dobila obnovljen 
fasadni podstavek, nova okna v prvem nadstropju, v veliki dvorani so 
bila nameščena nova vrata. Boljše pogoje dela zagotavlja tudi dodatna 
podstrešna učilnica ter izolacija sten v dveh učilnicah. Šola je dokupila 
tudi glasbene instrumente, s čimer se zagotavlja kakovostno delo.

V letih 2006-2010 smo se lotili celostne zunanje ureditve stavbe na 
Balosu 4. Zamenjali smo streho, kotlovnico, obnovili fasado in okna. 
Stavba ima za tržiško mestno jedro poseben pomen, saj mestu daje 
dušo in svojevrsten pečat. V njej ima prostore Knjižnica dr. Toneta  
Pretnarja, poleg nje pa še številna tržiška društva in Radio Gorenc. V 
tem mandatu gre pri investicijah izpostaviti predvsem prenovo dotra-
janih sanitarij v spodnji etaži in v prvem nadstropju, beljenje določenih 
prostorov knjižnice ter izdelavo dodatnih polic za knjižnično gradivo.
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Vrvež v Mladinskem centru

V Tržiču je glasba doma

Prenova stavbe na Balosu 4



INVESTICIJE V HRAMIH UČENOSTI
Med večja investicijska dela na OŠ Bistrica uvrščamo prenovo preko 
350 m2 talnih oblog v vhodni avli, hodniku pred učilnico za tehnični 
pouk ter hodniku razredne stopnje. Izvedeno je bilo tudi popravilo 
dveh stopniščnih ploščadi.

OŠ Bistrica pri Tržiču je bila še ena zadnjih javnih stavb v občini, ki 
je imela streho iz azbestno cementne kritine. Ta je bila stara že 35 let 
in v zelo slabem stanju. Da bi dosegli kar največje okoljske in javno 
finančne učinke, je Občina Tržič aprila 2012 objavila namero za ustano-
vitev služnosti in javni poziv k oddaji ponudb za postavitev sončnih 
elektrarn na strehi OŠ Bistrica. Streha je popolnoma obnovljena in 
energetsko sanirana. Na osojni strani je tako kritina pločevinasta, na 
južnih straneh pa so se uporabili integrirani fotonapetostni paneli, ki 
so hkrati tudi strešna kritina. Zgrajena sončna elektrarna je na-
zivne moči 237,10 kWp. 

Zaradi neustrezno izvedene hidroizolacije objekta POŠ Kovor, je 
prihajalo do zamakanja v klet in luščenja fasade. Izvedli smo podbe-
toniranje in injektiranje temeljev objekta. S tem smo preprečili zama-
kanje padavinske vode v objekt ter kapilarni dvig po stenah. Vzpored-
no smo izvedli še manjkajočo meteorno in fekalno kanalizacijo ter 
fasadni podstavek. 

V POŠ in vrtcu v Lomu smo med poletnimi počitnicami prenovili 
obstoječe prostore prvega nadstropja, s čimer smo razširili prostore, 
namenjene vrtcu, v izpraznjeno stanovanje v I. nadstropju. Vrtec je 
pridobil novo igralnico v izmeri 52 m2, garderobo in sanitarije. Za 
potrebe osnovne šole se je preuredilo učilnico s kabinetom, sanitarije 
ter uredilo shrambo rekvizitov in prostor uprave. Obnovila se je zu-
nanja kanalizacija in vhod v šolo, ki je bil prej v dokaj neuglednem 
stanju.
 
V OŠ Križe smo prenovili vhode v šolo, prostore v katerih deluje šolska 
knjižnica, ves čas pa kontinuirano izvajamo ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti same stavbe. 

V TRŽIČU NAM JE MAR
      Za ljudi. Za sočloveka. Za lepši jutri. 

917

Prenovljen hodnik v OŠ Bistrica

Streha na OŠ Bistrica

Hidroizolacija objekta POŠ Kovor 

Nov razdelilni pult v kuhinji v OŠ Križe

... in v telovadnico OŠ Križe

Obnovljen vhod v POŠ Lom ...



V podružnični osnovni šoli Podljubelj smo preuredili sistem cen-
tralnega ogrevanja, tako da se zagotavlja boljše ogrevanje prostorov, 
zamenjali smo tudi dotrajano stavbno pohištvo v eni izmed učilnic.

V nekdanji podružnični šoli v Lešah smo v letu 2013 izdelali hid-
roizolacijo, drenažo in meteorno kanalizacijo, s čimer smo preprečili 
zamakanje vode v objekt.
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TRŽIŠKI MUZEJ
Med največje in najpomembnejše zbirke Tržiškega muzeja spa-
da čevljarska zbirka, razstavljena v Pollakovi kajži v okviru stalne 
postavitve, za katero je Občina Tržič v letu 2013 prispevala sredstva 
za obnovo. V letu 2014 je Tržiški muzej pridobil državna sredstva 
za sofinanciranje stalne razstave o čevljarstvu. Občina je namenila 
sredstva za odkup predmetov čevljarske zbirke Pavla Jazbeca in s tem 
zagotovila njeno bistveno obogatitev, saj vključuje redke in vredne 
predmete, povezane s tržiško zgodovino čevljarstva. 

Čevljarska zbirka
v Tržiškem muzeju

POŠ Podljubelj

Hidroizolacija v POŠ Leše



V letu 2013 postavljen Slovenski smučarski muzej v prostorih 
Tržiškega muzeja predstavlja vsebine iz bogate zgodovine tržiškega 
in slovenskega smučanja. Muzejski prostor je urejen po sodobnih 
muzejskih standardih z zanimivim oblikovanjem. Posebno mesto v 
Slovenskem smučarskem muzeju ima letošnji dobitnik srebrnega in 
bronastega olimpijskega odličja iz Sočija, deskar Žan Košir.

Občina Tržič je zagotovila sredstva za obnovo lokomobile, ki stoji ob 
glavni cesti skozi Tržič. Dela so bila izvedena s strani Tržiškega muzeja 
skladno z kulturno varstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. 

JAVNI RAZPISI
Na področju družbenih dejavnosti so bili vsa leta izvedeni javni razpi-
si za sofinanciranje ljubiteljske kulture, humanitarnih ter invalidskih 
društev, kmetijstva, športa in veteranskih organizacij. Na novo smo 
vpeljali javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev in dogodkov, 
ki se izvajajo na območju občine Tržič in so namenjeni širši javnos-
ti, prispevajo k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni ravni in 
dopolnjujejo kulturno, turistično in športno podobo kraja, ohranjajo 
in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje ter prispevajo k 
prepoznavnosti občine.

Občina Tržič je v letu 2014 objavila prvi Javni razpis za dodelitev spod-
bud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič za leti 2013 
in 2014. Na prvem tovrstnem razpisu v Tržiču in redkem na lokalni 
ravni, ki je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem s sedežem 
v Občini Tržič, je bilo razdeljenih 136.970,17 EUR za spodbujanje 
začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spod-
bujanje promocije podjetij in prodora na tuje trge, najmanj interesa 
pa je bilo za »Spodbujanje sobodajalstva.

SOCIALNO VARSTVO
DODELJEVANJE ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
ZA NOVOROJENČKE
Občina Tržič že od leta 2007 staršem ob rojstvu otroka pomaga z  
enkratno denarno pomočjo v trenutni višini 220 evrov. Njihov odziv 
je pozitiven in so veseli spodbude ter podpore s strani občine. V teh 
štirih letih smo denarni prispevek nakazali več kot 450 družinam.
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Rekorder Jože Šlibar v slovenskem 
smučarskem muzeju

Obnovljena lokomobila

Z javnega podpisa pogodb za sofi-
nanciranje kmetijske dejavnosti

Tržiški gospodarstveniki so veseli 
občinske podpore

Iz majhnega raste veliko



LETOVANJE TRŽIŠKIH OTROK V NOVIGRADU
Občina Tržič je skozi vsa štiri leta sofinancirala letovanje predšolskih 
in šolskih otrok v zdravstveni koloniji v Pineti. S tem smo mnogim 
družinam finančno pomagali pri letovanju njihovih otrok na morju, 
kar je izredno pomembno v zadnjem obdobju, ko se je socialni položaj 
mnogih družin zaradi gospodarske krize močno poslabšal. 

SOCIALNOVARSTVENE POMOČI OTROKOM IN ODRASLIM
V proračunu Občine Tržič so vsa štiri leta zagotovljena sredstva 
za socialnovarstveno pomoč, do katere so upravičeni starši s stal-
nim prebivališčem v občini Tržič, ki jim je zaradi trenutne materi-
alne ogroženosti potrebna pomoč. Finančna pomoč se namenja za 
doplačilo različnih taborov ter šol v naravi šoloobveznim otrokom. 
Uvedli smo tudi dodeljevanje enkratne denarne pomoči za odrasle, ki 
je namenjena ogroženim občanom. 

DEJAVNOST MLADIH
V zadnjih treh letih je Občina Tržič za spodbujanje dejavnosti mla-
dih sklenila Pogodbo o sofinanciranju Kluba tržiških študentov 
ter tako finančno pomagala k izvedbi programov, ki prispevajo h 
kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu življenju mladih in njihovem 
vključevanju v družbene procese.

SKRB ZA RANLJIVE SKUPINE PREBIVALCEV
V letu 2010 je v Pristavi pri Tržiču začel delovati Reintegracijski center. 
Program reintegracije izvaja Center za socialno delo Kranj, namen-
jen pa je celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja 
odvisnosti potrebujejo pomoč in podporo pri ponovnem vključevanju 
v socialno okolje ter vzpostavljajo temelje za trajno absistenco in sta-
bilno življenjsko orientacijo. Program je financiran s strani Ministrst-
va za delo, družino in socialne zadeve, fundacije Vincenca Drakslerja, 
prispevkov uporabnikov programa. Gorenjske občine so center sofi-
nancirale glede na število prebivalcev v posamezni občini.  
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Letovanje otrok v Pinesti

Big Foot Mama na KŠAJT ŠUNDRu v Tržiču

Kšajt šunder

Dom Vincenca Drakslerja v Pristavi



Občina Tržič skupaj z vsemi gorenjskimi občinami zagotavlja tudi 
sredstva za delovanje Varne hiše Gorenjske in Materinskega doma 
Gorenjske. Program izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja.

LJUBITELJSKA KULTURA
Euro naložen v kulturo je naložba v ljudi in sodelovanje. Kulture ljudi 
se tudi v Tržiču ne da kupiti. Z javnim razpisom za sofinanciranje lju-
biteljskih kulturnih dejavnosti Občina Tržič že vrsto let podpira delo-
vanje kulturnih društev, vključenih v ZKO Tržič. Letno za ta namen 
nameni okrog 55.000 EUR, in sicer za projekte in redno delovanje 
društev, izobraževanje strokovnega kadra v programih JSKD oz. ZKO 
Tržič ter kritje obratovalnih stroškov za prostore, ki jih uporabljajo.

JAVNI ZAVODI
V občini Tržič imamo 12 javnih zavodov: OŠ Tržič, OŠ Bistrica, OŠ 
Križe, Glasbena šola Tržič, Zdravstveni dom Tržič, Tržiški muzej, CSD 
Tržič in Mladinski center, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Vrtec Tržič, 
Ljudska univerza Tržič in Dom Petra Uzarja Tržič. Za zavode, katerih 
ustanoviteljica je Občina Tržič, imamo sklenjene letne pogodbe, na 
podlagi katerih zavodom nakazujemo sredstva za redno delovanje in  
investicije ter redno spremljamo pravilnost njihovega delovanja.

Občina Tržič spada med najbolj aktivne občine na področju učinkovite 
rabe energije. To kažejo tudi podatki iz energetskega knjigovodstva, 
saj so energijska števila vseh OŠ krepko pod slovenskim povprečjem 
(165 kWh/m2). OŠ Križe in OŠ Bistrica sta v zadnjih letih predvsem 
s pravilnim prezračevanjem stavbe, ustrezno regulacijo in drugimi 
ukrepi dosegli energijska števila pod 90 kWh/m2. Skupaj so OŠ Tržič, 
OŠ Križe in OŠ Bistrica zmanjšale rabo toplote iz 1525 MWh v letu 
2010 na 1026 MWh v letu 2013, kar je ekvivalent prihranku 52.000 
Sm3 plina oz. dobrih 30.000 € letnega prihranka.
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Pihalni orkester Tržič
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Red je vedno pas pripet

Poraba toplotne in električne energije po javnih zavodih

SVET ZA PREVENTIVO
IN VZGOJO V CESTNEM 
PROMETU                                   
Tudi v zadnjem štiri letnem 
obdobju je SPV na podlagi 
letnih programov izvajal ak-
tivnosti za povečano promet-
no varnost, zlasti najšibkejših 
udeležencev v prometu, otrok 
in starejših. Med uveljavljeni-
mi akcijami so aktivnosti ob 
začetku šolskega leta, Dan 
odprtih vrat Policijske post-
aje Tržič, BODI preVIDEN– 
posveti mi pozornost, Red je 
vedno pas pripet, Jumicar, 
prometni dnevi na šolah in 
v vrtcih, delavnice 5 x stop je 
cool in Jutri na cesti ter tek-
movanje Kaj veš o prometu.



Tržičani smo bili športniki in Tržič ostaja športno mesto, zato smo 
na naše ambasadorje vseh generacij v vseh obdobjih še posebej po-
nosni. Na letošnjih Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju so bili kar 
štirje Tržičani, ki so tvorili najuspešnejšo slovensko olimpijsko 
odpravo vseh časov: hokejist Andrej Tavželj, nordijski kombi-
natorec Mitja Oranič, smukač Rok Perko in dobitnik srebrne in 
bronaste medalje v deskanju na snegu, Žan Košir. 

OD MALIH STOPINJ
DO OLIMPIJSKIH USPEHOV.
 V Tržiču je šport način življenja.

Tržič si težko zamišljamo brez kopališča. V minulih petdesetih letih 
so ga obiskale generacije plavalcev od blizu in daleč, glas o prijaznosti 
osebja in čistoči bazena se je širil preko meja. Nov, sodobnejši objekt 
bo popotnikom že ob vstopu v Tržič nudil svet nepozabnih vodnih 
doživetij, jih navdušil z domačo kulinariko in bogato kulturno-glas-
beno vsebino. Sodoben objekt smo uradno odprli 25. julija 2014, kljub 
slabemu vremenu pa je v letošnjem poletju v njem zaplavalo že 
skoraj 10.000 obiskovalcev. 
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Boris Tomazin,
oče Andreja Tavžlja,

Rok Perko,
Žan Košir,

Mitja Oranič,
župan mag. Borut Sajovic

Zora Konič in župan mag. Borut 
Sajovic sta prerezala trak

Fletno poletno na Gorenjski plaži
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Športni park ob OŠ Križe je v tem
mandatnem obdobju bogatejši za urejene 
športne površine namenjene vadbi in izvedbi 
tekmovanj v atletiki. Površine za vadbo
atletskih disciplin so na tartanski podlagi,
kar zagotavlja odlične pogoje za vadbo.
Poleg tega smo s tartanom preplastili že 
obstoječe rokometno igrišče, zgradili novo 
košarkarsko igrišče in postavili tribune za 
gledalce. 

Investicija je bila pokrita s sredstvi proračuna 
in s sredstvi Fundacije za šport RS. Igrišče 
je namenjeno vsem aktivnim športnikom za 
vadbene in tekmovalne namene ter občanom 
občine za rekreacijo, v času poteka učnega 
programa OŠ Križe pa prvenstveno našim 
osnovnošolcem.

Nogometno igrišče z umetno travo v Bistrici

Atletsko igrišče v Bistrici

Ureditev atletskega igrišča v Križah

UREDITEV ATLETSKEGA IN
NOGOMETNEGA IGRIŠČA V BISTRICI 
V sklopu Športnega parka ob OŠ
Bistrica smo zgradili nogometno igrišče
z umetno travo za mali nogomet.
Investicija je bila pokrita s sredstvi 
proračuna in sredstvi Fundacije za šport 
RS na podlagi uspešnega kandidiranja na 
javnem razpisu. Igrišče je namenjeno tako 
članom ŠZ Tržič za vadbene
in tekmovalne namene ter občanom 
občine za rekreacijo, kot tudi učencem
OŠ Bistrica v sklopu učnega programa.

V sklopu Športnega parka ob OŠ Bistrica je Občina Tržič 
v letu 2013 dogradila športne površine za vadbo in iz-
vedbo tekmovanj v atletiki. Površine za vadbo atletskih 
disciplin so na tartanski podlagi, kar zagotavlja odlične 
pogoje in zmanjšuje tveganje morebitnih poškodb 
pri vseh otrocih, aktivnih športnikih, kot tudi rekrea-
tivcih. Investicija je bila pokrita s sredstvi proračuna in 
na podlagi uspešnega kandidiranja na javnem razpisu, 
tudi sredstvi Fundacije za šport RS. Igrišče je namen-
jeno tako članicam ŠZ Tržič za vadbene in tekmovalne 
namene ter občanom občine za rekreacijo, kot tudi 
učencem OŠ Bistrica v sklopu učnega programa.



JELENDOL - OTROŠKO IGRIŠČE
V sodelovanju s ŠD Jelendol Dolina smo prenovili otroško igrišče. 
Odstranjeno je bilo dvoje dotrajanih igral in postavljeno novo kom-
binirano igralo, ki omogoča igro in druženje večjemu številu otrok 
hkrati.

OTROŠKO IGRIŠČE – RAVNE
V tem obdobju so bila odstranjena stara in nameščena nova igrala, in 
sicer sodobno kombinirano igralo, gugalnica in veliko igralo na vzme-
teh oz. slončki, ki omogočajo igro kar osmih otrok hkrati.

OTROŠKO IGRIŠČE - BISTRICA IN OŠ TRŽIČ
Kot partnerji smo pristopili k izvedbi projekta OTROŠKA IGRIŠČA-
IGRAJMO SE SKUPAJ, LAS Gorenjska košarica–projekt LEADER NIP 
2012. V okviru projekta bomo do konca meseca septembra zamenjali 
in nadgradili obstoječa igrala na igrišču v Bistrici pri Tržiču ter uredili 
novo otroško igrišče pred Dvorano tržiških olimpijcev. 
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Kombinirano igralo v Jelendolu

Otroško igrišče na Ravnah

Igrajmo se skupaj v Bistrici



INVESTICIJE V VRTCU

VRTEC TRŽIČ
Vrtec Tržič obiskuje prek 500 otrok in deluje v 29. oddelkih, na treh 
velikih in eni manjši lokaciji. S tremi oddelki gostuje tudi v OŠ v Tržiču 
in Bistrici, en dislociran oddelek je v Snakovem. Tudi v šolskem letu 
2014/2015 je vrtec 1. septembra sprejel vse vpisane otroke z rednega 
letnega vpisa.
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Vrvež v vrtcu Tržič

Modularni vrtec v Križah

Oddelek vrtca v Snakovem

Vhod v novo modularno 
enoto vrtca Križe

Mesečno Občina Tržič za sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje 
namenja okrog 117.000 evrov sredstev, na letni ravni pa kar 1.675.000 
evrov (gre predvsem za plačilo razlike med redno ceno programa in 
plačila staršev).

PRIZIDEK K VRTCU KRIŽE – MODULARNI VRTEC
V zadnjih letih se v občini beleži povečan obseg vpisanih otrok v vrtec. 
V prizadevanjih, da bi lahko v enote Vrtca Tržič sprejeli čim več otrok, 
je bil zgrajen nov modularni prizidek k vrtcu Križe, v katerem sta se 
sredi šolskega leta 2010/2011 odprla dva popolnoma nova oddelka za 
otroke od enega do treh let starosti. 

ODPRTJE ODDELKA V SNAKOVEM
Zaradi povečanega vpisa mlajših otrok v starosti od 1 do 3 let, je bil v 
marcu 2012 v naselju Snakovo odprt nov dislociran oddelek vrtca za 
enoletne otroke. Glede na število vključenih otrok oddelki za najmlajše 
otroke zahtevajo nižje normative in imajo posebne prostorske zahteve.

Omeniti velja še naslednje investicije: 
- na novo urejeno otroško igrišče v Bistrici, 
- nova igrala v enoti Palček in Križe,
- zamenjava oken in prenova ravnega dela strehe v enoti Križe,
- prenova kuhinje z ureditvijo prezračevanja v enoti Bistrica,
- skrb za učinkovito rabo energije v vseh enotah vrtca
 (menjava stavbnega pohištva, doizolacija…). 

Občina je vsa ta leta lahko 
zagotavljala sprejem prav 
vseh otrok v tržiški vrtec, 
kar je pomemben dosežek
v primerjavi z drugimi
slovenskimi občinami,
kjer je to prej izjema kot 
pravilo. 



PROJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU
V Zdravstvenem domu Tržič smo v okviru potrebnih investicijskih 
projektov v izboljšanje opreme in ureditev okolice doma izvedli  
naslednje aktivnosti:

- v letu 2011 smo rekonstruirali kotlovnico v ZD Tržič, saj je bila stara 
v izjemno slabem stanju,

- Občina Tržič je v letu 2011 zgradila štiriindvajset novih parkirišč za 
zdravstvenim domom, v letošnjem letu smo pa smo zaključili še 
celovit projekt ureditve trase obvoznice od zdravstvenega doma do 
mostu čez Mošenik, 
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Urejena okolica
Zdravstvenega doma

Urejena parkirišča

... in po njej.

Plato za pranje avtomobilov 
med obnovo ...

- v letu 2012 smo v sodelovanju z OZG Kranj obnovili plato za pranje 
avtomobilov, ki služi tudi kot parkirišče za vozila ZD Tržič,

- v letu 2013 smo nabavili nov defibrilator, projekt sta sofinancirala 
Ministrstvo za zdravje in OZG Kranj,

- še letos bomo izvedli nadgradnjo rentgenskega aparata z njegovo 
digitalizacijo. Projekt, ki ga sofinancirata Ministrstvo za zdravje in 
OZG Kranj, je trenutno v fazi izbire ponudnika. Z investicijo bomo 
zdravnikom omogočili boljšo diagnostiko ter uspešnejše zdrav-
ljenje, pacientom z lažjimi poškodbami pa prihranili marsikatero 
vožnjo do bolnišnice Jesenice ali Kranj.
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Tržiške smučarske legende

Stari bazen smo porušili ...

Nov rod tržiških nogometašev

V Tržiču so fletni večeri

Žan Košir - olimpijski junak

... in zgradili novo Gorenjsko plažo.

Zabava v Glasbeni šoli Tržič

Povezovalna pot Brezje



Turizem je tudi v Tržiču prepoznan kot ena pomembnejših razvojnih 
priložnosti občine. Na tem področju smo v letih 2010 – 2014 ustvarjali 
pogoje za njegov razvoj, izvajali dejavnosti in storitve, ki so v javnem 
interesu ter ponudnikom zagotavljali pomoč pri promociji turistične 
ponudbe.

Najpomembnejše aktivnosti:

• v letu 2011 je Občina Tržič postala partnerica projekta RDO Gorenj- 
ska, katerega nosilec je Turizem Bled. Poslanstvo RDO je oblikovanje 
turistične destinacije, ki bo z regionalnim združevanjem vseh resur-
sov na mednarodnem turističnem trgu dosegla večjo privlačnost in 
konkurenčnost. V ta namen smo pripravili promocijske brošure za 
družinska doživetja, aktivnosti v naravi, motoristične poti, prireditve, 
vzpostavili regijski projekt Zelena kartica gosta Gorenjske ter se 
udeležili številnih sejmov, borz in workshopov doma in v tujini.
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TRŽIČ JE RAZKOŠJE POTI.
         Izberi svojo. 

Tržič sodeluje z Združenjem 
zgodovinskih mest Slovenije

 Predstavitev v Evropskem 
parlamentu

• sodelovanje z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, v ka-
terega so vključena najstarejša slovenska mesta: Idrija, Koper, Kostan-
jevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske 
Konjice, Škofja Loka, Tržič in Žužemberk z namenom iskanja načinov 
in možnosti ohranjanja in oživitve mestnih središč, izvajanja prenove 
ter razvijanja strategije skupnega trženja. Predstavili smo se na razsta-
vi v Evropskem parlamentu v Bruslju, izdali katalog Mesta kulture in 
pričeli s projektom enotne označitve kulturne dediščine v vseh mes-
tih, članih združenja.



• Na Predilniški cesti 2 smo postavili panoramsko tablo občine 
in tablo z načrtom mestnega jedra, na obeh so označene 
najpomembnejše zanimivosti.

 

• v sodelovanju z OOZ Tržič smo se predstavili na sejmu Herbst-
messe v Celovcu. Predstavitev poimenovana »Pokukajte čez Kara-
vanke« je bila razdeljena v tri sklope; tržiški obrtniki in podjetniki, 
turistična ponudba in kulinarika.

• izdelali smo celostno grafično podobo za področje turizma, ki 
teritorialno pokriva območje občine Tržič in služi promociji in trženju 
turizma ter povečani prepoznavnosti prostora, ki ga pokriva. Logotip 
ima poudarjeno formo Košute oziroma hiš na mestnem trgu. Pre-
pleten je s črtami, ki ponazarjajo planinske, tematske in druge poti 
ter izražajo aktivnost, na kar opozarja slogan, ki deluje tudi kot pova-
bilo. Zelena barva v silhueti Košute prehaja od temne v travnato ter 
v napisu nazaj od travnate v temno, kar kaže na neokrnjeno naravo. 
Oranžna, rdeča in ciklamna barva poti pa poudarjajo aktivni oddih.

• turistični vodnik Po Tržiču in okolici je prva promocijska pub-
likacija, ki združuje skoraj vse, kar je v Tržiču vredno ogleda. Izdala in 
financirala ga je Občina Tržič, avtor je Marjan Žiberna, pri njegovi pri-
pravi pa je sodelovala strokovna ekipa in številni fotografi. Vodnik je 
sodobno oblikovan v priročnem žepnem formatu, s priloženim zem-
ljevidom,

• v tržiškem mestnem jedru smo vzpostavili brezplačno WiFi 
omrežje - Tržič Free WiFi. Zaenkrat je s signalom pokrito območje 
Trga svobode z atrijem Občine Tržič, Šolska ulica z Osnovno šolo 
Tržič, Dvorano tržiških olimpijcev, Ljudsko univerzo in Glasbeno šolo 
ter del Cankarjeve ceste med avtobusno postajo in kulturnim cen-
trom. Dostop je časovno neomejen, prenos podatkov pa je omejen na 
500 MB/dan.

• spletna stran www.visittrzic.si bo potencialnim obiskovalcem 
nudila vse potrebne informacije in jih vabila v Tržič. Osrednji cilj je, 
da si obiskovalec sam sestavi svoj obisk. Celotne poti ali posamezne 
znamenitosti, prireditve, gostinsko ponudbo in namestitve si lahko 
dodaja na poseben seznam, kot bi dodajal izdelke v košarico. Za lažjo 
odločitev in izbiro bo glavni poudarek na različnih poteh, na katere 
se lahko podajo obiskovalci in na katerih spoznajo Tržič in njegove 
znamenitosti. Njen zagon načrtujemo še v letošnjem letu.
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Sejem Herbstmesse v Celovcu

Celostna grafična podoba Tržiča

Prvi turistični vodnik Tržiča

Nova spletna stran
za področje turizma



DOVŽANOVA SOTESKA – RAZGLEDNA POT
V okviru projekta »Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske« 
smo obnovili in nadgradili obstoječe razgledne poti s pripadajočo in-
frastrukturo in zamenjali dotrajan lesen most čez Tržiško Bistrico pod 
cestnim predorom. Najpomembnejši del projekta je bila izvedba pre-
mostitve v najožjem delu soteske čez sedlo nasproti predora. S tem 
smo končno dobili zaključeno krožno pot po celotni soteski. 

DOVŽANOVA SOTESKA – DELAVNICE, DOLINSKI DNEVI
Z domačini v Dolini smo izvedli osem delavnic in delovnih srečanj. 
V času 42. MINFOSa smo izvedli Dolinske dneve, organizacijo pa je 
prevzel PGD Jelendol–Dolina. Pred RIS Dolina je potekala otroška in 
športna animacija, v razstavno – izobraževalnem središču Dolina je 
bila na ogled razstava posvečena življenju alpinista Filipa Benceta, or-
ganizirana so bila tudi alpinistično obarvana potopisna predavanja. 
Ana in Zdravko Dovžan sta za ogled uredila Bencetovo domačijo, v 
Šimnovi domačiji pa je bila brezplačno na ogled postavljena razstava 
fotografij Doline in njenih prebivalcev avtorjev Henrika, Zdravka in 
Vilija Dovžana, poimenovana »Časi v Dolini – sprehod skozi zgodovi-
no naših prednikov«.

DOVŽANOVA SOTESKA – DODATNA TURISTIČNA PONUDBA
Občina Tržič kot upravljavec naravnega spomenika Dovžanova soteska 
si želi na območju naravnega spomenika dodatne turistične ponudbe. 
V ta namen še v letošnjem letu načrtujemo objavo javnega poziva za 
zainteresirane ponudnike, ki bodo lahko oddali vloge za vzpostavitev 
dodatne turistične ponudbe v Dovžanovi soteski. 

POVEZOVALNA POT BREZJE
V letošnjem letu smo uredili slikovito, staro povezovalno pešpot med 
Benedkom in Domom krajanov na Brezjah. Postavitev stopnic in ure-
ditev gornjega dela pešpoti do ceste je v sodelovanju z Občino izvedla 
Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču.
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Privlačna podoba in vsebina 
tabel v Dovžanovi soteski

Odprtje razstave “Časi v Dolini”

Povezovalna pot na Brezjah

Ena od možnih lokacij
za dodatno turistično ponudbo 

na parkirišču v Čadovljah



GOSPODARJENJE NA PLANINI KOROŠICA
Občina Tržič je kot dober gospodar postala tudi lastnica kar 125 ha 
dragocenih pašnikov in gozdov v obmejnem pasu na Planini Korošica. 
Tam uspešno, skupaj z odličnimi najemniki, gospodarimo na sonara-
ven način, preprečujemo zaraščanje in ohranjamo enkratno naravno 
okolje 
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Miro Kavar je najemnik
na planini Korošica

Počitek v osrčju Udin boršta

Nasvet za lepši vsakdan

Poligon na Poti treh zvonov

Korošica

Kotiček v Krivi jelki

UČNE POTI GORENJSKE – UDIN BORŠT
Z namenom aktiviranja turistično-izobraževalnih potencialov Udin 
boršta, sta Občina Tržič in Občina Naklo spomladi leta 2013 začeli 
z izvajanjem operacije »Učne poti Gorenjske – Udin boršt«. Projekt 
je bil za sofinanciranje izbran s strani Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj in Republike Slovenije. Namen projekta je širši javnosti 
približati v celoto povezane lokalne naravne in kulturne znamenitosti 
območja Udin boršt, kot posebnosti gorenjskega območja s svojimi 
geomorfološkimi značilnostmi in izkoristiti območje za rekreacijske, 
turistične in izobraževalne namene. Udin boršt je sicer prepreden z 
velikim številom sprehajalnih in pohodnih poti, ki jih obiskovalci ko-
ristijo za kolesarjenje in tek.
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PRESTAVITEV SPOMENIKA NA ČEGELJŠAH
Prestavitev spomenika ustreljenim talcem je bila izvedena 
na pobudo krajanov in v soglasju z ZVKD-OE Kranj, saj je bil 
spomenik postavljen na zasebnem zemljišču. 

V TRŽIČU ZMOREMO IN ZNAMO.
Stopiti skupaj za skupno dobro.

Obnovljeno obeležje
na Čegeljšah se je
umestilo 50 m stran 
od stare lokacije na 
občinsko zemljišče.

POT PO TRŽIŠKEM POKOPALIŠČU
V preteklih dveh letih je bil obnovljen tlak na tržiškem 
pokopališču. Najprej klančina na severni strani cerkve, nato se je 
nadaljevalo s tlakovanjem do kapelic na drugi strani pokopališča. 
S tem je bilo poskrbljeno za varnejšo hojo obiskovalcev in lažje 
vzdrževanje nagrobnih površin.

PAVILJON NOB JE POTREBEN OBNOVE
Stavbo, ki je bila nekdaj ponos našega mesta in v kateri so de-
setletja razstavljala številna zveča imena domače in mednarodne 
likovne ustvarjalnosti, je močno načel zob časa in je potreben 
prenove. Le-ta bo obsegala zamenjavo celotne steklene fasa-
de, izolacijo strehe, izvedbo prezračevanja in zamenjavo vira 
ogrevanja. V sklopu projekta se bo obnovila tudi poškodovana 
fasada. Za izvedbo projekta je Občina Tržič pridobila sredstva 
Švicarskega mehanizma ter zagotovila lastna proračunska sred-
stva, ki bodo zagotovila zaključek investicije v skladu s projektno 
nalogo, predvidoma v prvi polovici leta 2015. Izvedba energet-
ske sanacije objekta je trenutno v fazi priprave in objave javnega 
razpisa za izbiro izvajalca.

Obnovljen tlak
na tržiškem pokopališču

Paviljon NOB stoji
na vhodu v Tržič



SKAKALNI CENTER SEBENJE
Skakalni center Sebenje je v tem mandatnem obdobju bogatejši za 
urejeno športno telovadnico, namenjeno vadbenemu procesu članov 
Nordijskega smučarskega kluba Tržič-FMG, obnovljena je bila tudi 
streha ter urejeno športno igrišče za mali nogomet in tartanski po-
ligon za izvedbo suhih treningov smučarskih skakalcev. Sredstva za 
ureditev športne dvorane je zagotovila Občina Tržič iz lastnih sredstev 
in sredstev EU, LAS Leader, obnovo ostrešja osrednjega objekta je v 
celoti pokril občinski proračun iz sredstev investicijskega vzdrževanja 
športnih objektov. 

DVORANA KS KOVOR - PRIZIDEK H GASILSKEMU DOMU
Za izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v prizidku Gasil-
nega doma Kovor, sta Občina Tržič in KS Kovor pridobili sofinan-
ciranje iz sredstev EU v višini 60 %. Vrednost projekta, ki bo zaključen 
do konca letošnjega leta, bo znašala nekaj več kot 500.000 evrov.
Dobrih 1000 m2 neto tlorisne površine bo namenjene informativno-
multimedijskemu središču za vse skupine prebivalcev, občanov in 
obiskovalcev, za izvajanje različnih dejavnosti domačih in gostujočih 
društev in za delovanje KS Kovor. Večnamenska dvorana bo na voljo 
tudi podružnični OŠ za njihovo dejavnost. 

933
NAZIV OBJEKTA:

Št. PROJ: 513/11-K-P

VRSTA PROJEKTA:

Rajmund Premrl u.d.i.a.  ZAPS 0233 A
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
ODGOVORNI PROJEKTANT:

INVESTITOR:

VSEBINA RISBE: Južna fasada - predvideno MERILO:

Št. RISBE: 1.5.12

Številka spremembe

VRSTA NAČRTA: Arhitektura

1:100

Rajmund Premrl u.d.i.a.  ZAPS 0233 A

Večnamenska dvorana Kovor

S T U D I O R P R E M R L   &   P A R T N E R
PE: Mlaka 2a, 4290 Tržič, T: 04 59 25 700, F: 04 59 25 701, E: info@studior.si, W: www.studior.si

DATUM:

PZI

Januar 2014

Trg svobode 18, 4290 Tržič
Občina Tržič

Telovadnica
v skakalnem centru Sebenje

Skakalni center Sebenje

Dom Petra Uzarja -
Športni park za starejše

Na vrtu Doma Petra Uzarja 
smo uredili športni park
za starejše s posebej
prilagojenimi rekviziti,
ki omogočajo ohranjevanje 
telesne kondicije in gibalne 
spretnosti.
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GASILCI - NA POMOČ
Kadar je varnost na preizkušnji, se lahko zanesemo na več kot 
tisoč prostovoljcev v gasilskih in ostalih reševalnih enotah. 
Postali smo ena najbolj množičnih, izobraženih in tehnično 
opremljenih gasilskih zvez v državi. 

PGD Bistrica je v letu 2012 dobila specialno vozilo za reševanje ob 
nesrečah v predorih. Sredstva so poleg Občine Tržič zagotovili še 
Direkcija RS za ceste in Uprava RS za zaščito in reševanje. 

V letu 2013 je PGD Jelendol-Dolina postalo bogatejše za novo, 
sodobno gasilsko vozilo, namenjeno zaščiti in reševanju v primeru 
požara ali druge naravne nesreče. Več kot polovico sredstev je na-
mensko prispevala Občina Tržič, ostalo pa PGD Jelendol-Dolina 
in krajani na tem območju, GZ Tržič ter ga. Elizabeta Ortner in ga. 
Marija Pejič. V sodelovanju z Občino Tržič pa so člani PGD Jelendol 
posodobili in razširili tudi garažo gasilskega doma. 

Prostovoljno gasilsko društvo Križe je eno najbolj aktivnih društev 
v Občini Tržič. Pokriva ozemlje štirih krajevnih skupnosti in šteje 
več kot sto članov. V preteklih letih smo s skupnimi močmi svojemu 
namenu predali prenovljen in razširjen gasilski dom. Kriškim gasil-
cem smo v letu 2011 kupili podvozje novega gasilskega vozila znamke 
Renault MIDLUM, 300.14, 4X4, v letu 2012 pa podpisali pogodbo za 
njegovo nadgradnjo, pri čemer je bil poseben poudarek namenjen 
gašenju gozdnih požarov. Z investicijo uresničujemo dano obljubo in 
društvu omogočamo optimalno opravljanje nalog s področja zago-
tavljanja požarne varnosti. 

V letu 2014 so tudi gasilci PDG Podljubelj pridobili novo Gasilsko 
vozilo, ki je namenjeno zaščiti in reševanju pred požarom in ostalimi 
naravnimi nesrečami. Sredstva za prenos in obnovo vozila je zago-
tovila Občina Tržič.

3. julija 2011 so se odprtja prizidka h Gasilnemu domu razveselili 
gasilci iz Leš.

Novo tunelsko vozilo
PGD Bistrica

PGD Jelendol ima novo vozilo

Gasilni dom Križe

Podpis pogodbe za gasilsko 
vozilo PGD Podljubelj

Gasilni dom v Lešah
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