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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE TRŽIČ

V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10), s 13., 16. in 18. členom Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/13) in z
123. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 1/15) vam pošiljamo v
obravnavo in sprejem točko:

STRATEGIJA RAZVOJA KOLESARSKEGA TURIZMA V OBČINI TRŽIČ

V skladu z 21. členom Statuta Občine Tržič in 55. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Tržič bodo kot poročevalci na seji Sveta in delovnih teles sodelovali:
-

Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič
Andrej Žigon, Jan Klavora, pripravljavca strategije.

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Tržič sprejme Strategijo razvoja kolesarskega
turizma v občini Tržič.

Mag. Borut Sajovic
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OBČINSKA UPRAVA

__________________________________________________________
OBRAZLOŽITEV:
Občina Tržič ima z reliefno razgibanostjo, ugodnimi klimatskimi pogoji, ohranjeno
naravo, obstoječo mrežo vzdrževanih poti in gozdnih cest ter ugodno lego v bližini večjih
središč in prometnic odlične pogoje za razvoj kolesarskega turizma.
Te v precejšnji meri neizkoriščene možnosti so bile povod za pripravo strategije razvoja
kolesarskega turizma v občini Tržič, saj je prav kolesarski turizem eden najhitreje
rastočih segmentov turizma predvsem na področju Alp in ostalih gorskih regij po svetu.
Župan Občine Tržič je s sklepom dne 12. maja 2015 imenoval 8-člansko delovno skupino
v sestavi:
- Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič,
- Petra Hladnik, Občina Tržič-Turistično promocijski in informacijski center,
- Mateja Dolžan, Občina Tržič-Turistično promocijski in informacijski center,
- Andrej Remškar, Turno-kolesarski odsek Planinskega društva Tržič,
- Uroš Ribič, Planinsko društvo Tržič,
- Anže Štucin, prof. športne vzgoje,
- Aljaž Anderle, Turno-kolesarski odsek Planinskega društva Tržič,
- Marko Poljanc, Krajevna skupnost Sebenje.
Naloge delovne skupine so bile analiza stanja in popis obstoječih kolesarskih poti,
priprava predlogov ureditve novih oz. nadelave obstoječih poti, priprava celovite
strategije razvoja kolesarskih in turnokolesarskih poti v občini. Po sprejetju strategije
ostaja naloga delovne skupine izvedba oz. realizacija sprejete strategije.
Na podlagi poziva k oddaji ponudbe za pripravo osnutka strategije razvoja kolesarske
infrastrukture in z njim povezanih turističnih produktov je bil izbran ponudnik Zavod
Aliansa. Andrej Žigon iz Zavoda Aliansa je v sodelovanju z Janom Klavoro,
organizatorjem Soča Outdoor Festivala in enim od glavnih akterjev razvoja kolesarskega
turizma v Posočju s člani delovne skupine oblikoval Strategijo razvoja kolesarskega
turizma v občini Tržič z glavnim ciljem da:
- občina Tržič do leta 2020 postane bazni tabor za večdnevno kolesarjenje za
tuje kolesarje in vodilna destinacija za turno kolesarjenje na Gorenjskem.
Dokument je bil objavljen na spletni strani Občine Tržič in dan v javno razpravo v času
od 9. 2. 2016 do 6. 3. 2016. V tem obdobju so lahko zainteresirani občani in pravne
osebe posredovali svoje pisne predloge k osnutku dokumenta na naslov: Občina Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si.
Prejeli smo 6 pisnih predlogov in ponudb:
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-

-

15. 2. 2016: Boštjan P. Strnad, Bazni tabor: poudariti vključevanje ponudnikov
namestitvenih kapacitet v dolini, ne le planinskih koč – se upošteva;
1. 3. 2016: Alenka Roblek, predsednica KS Podljubelj: dopolnitev dveh tras – se
upošteva ob predhodnem dogovoru z lastnikom zemljišča (odsek Počivav –
Čadovlje);
4. 3. 2016: Društvo tabornikov Rod Kriške gore Tržič: nujno označevanje in
kartiranje, promovirati tudi vmesne postaje na posameznih trasah – se upošteva;
7.3.2016: PD Križe, Odsek za varstvo gorske narave: obvestilo, da bodo o trasah
razpravljali na upravnem odboru društva. O morebitnih nasprotovanjih nismo bili
obveščeni.

Drugo:
- 18. 2. 2016: Zavod Zadihaj: ponudba polnilnih postaj za e-kolesa
- 2. 3. 2016: Štefan Blaži s.p. – Blaži Tim: predstavitev projekta izdelave mobilnih
hišk.
Predlagana strategija, katere bistveni del je akcijski načrt z opredelitvijo prioritet,
operativnih ciljev in ukrepov, je osnova za postopen in načrtovan razvoj kolesarskega
turizma in z njim povezanih dejavnosti na turističnem območju občine Tržič in širše v
regiji.

Pripravil/a:
Mateja Dolžan,
strokovna sodelavka V

Vid Meglič,
vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti

Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priloga 1:
- Strategija razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič.
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