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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ( -

1 . 8 6 2 . 2 7 2  € )  - 3 . 3 0 9 . 7 4 8  €  

4 ODHODKI (13.601.244 €)  15.473.500 €  

Plan odhodkov v predlagani spremembi proračuna Občine Tržič za leto 2018, v višini 

15.473.500 €, je višji od prvotno sprejetega proračuna za leto 2018, predvsem zaradi umestitve 

novih projektov v NRP. Podrobnejša obrazložitev planiranih odhodkov je podana v posebnem 

delu, kjer so obrazložene dejavnosti po proračunskih postavkah in NRP-jih.  

7 PRIHODKI (11.738.971 €)  12.163.752 €  

70 DAVČNI PRIHODKI (9.035.012 €) 9.286.810 € 

Ministrstvo za finance je z dopisom številka 4101-3/2015/8, z dne 10.10.2017, občine seznanilo 

z novimi izračuni primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019. 

Skladno z novimi (prehodnimi) podatki, smo v spremembo proračuna za leto 2018 vključili višji 

pripadajoč znesek dohodnine.  

73 PREJETE DONACIJE (12.400 €) 13.400 € 

Krajevna skupnost Križe pričakuje višje donacije za izvedbo svojih aktivnosti.  

74 TRANSFERNI PRIHODKI (658.653 €) 830.636 € 

Predvideni transferni prihodki za leto 2018 se povečujejo, ker v povezavi z novimi projekti v 

NRP, ki jih bomo prijavili na razpise za sofinanciranje z evropskimi sredstvi, pričakujemo delno 

povrnitev vloženih izdatkov že v letu 2018.  
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II. POSEBNI DEL 
30714 ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ (100.000 €) 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka je bila odprta z namenom realizacije čezmejnega projekta Alpe Adria 

regija doživetij. Glavni cilj projekta je strateško usmeriti trajnostni turistični razvoj območja 

Karavank z razvojem specializirane zelene turistične ponudbe. To prispeva k specifičnemu cilju 

programa: doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. K programskemu cilju 

bomo prispevali z izvedbo valorizacije turističnih potencialov čezmejnega območja, razvojem in 

realizacijo specializiranih turističnih produktov ter dvigom znanj, pozicioniranjem na 

mednarodnih turističnih trgih, pripravo strateškega načrta zelenega turističnega razvoja 

čezmejnega območja in z zagonom čezmejnega rezervacijskega turističnega centra. Dolgoročno 

bo projekt prispeval k trajnostnemu turističnemu razvoju območja in specializirani turistični 

ponudbi, podaljšanju časa obiska obiskovalcev na območju, novim delovnim mestom. Ključno 

pa bomo prispevali k programskemu indikatorju - pričakujemo povečanje števila nočitev.   

V letu 2018 se skladno s projektom nadaljujejo naložbe v opremo za turistične produkte 

kolesarska doživetja, pohodništvo in zimska doživetja. 

 

Naložbe v opremo in druge naložbe, ki so del projekta in bodo sofinancirane, se vodijo v NRP 

41611002 – Alpe Adria park doživetij.  

 

Izven NRP so na tej postavki rezervirana sredstva, povezana s projektnimi aktivnostmi, ki niso 

upravičena do financiranja. 

 

Zaradi spremembe uradnega imena projekta po oblikovanju nove postavke in NRP se zaradi 

uskladitve dokumentacije spremenita ime proračunske postavke in NRP v Alpe Adria regija 

doživetij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 41611002 - Alpe Adria park doživetij 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na analizi dosedanje porabe ter na podlagi izkazanih potreb po nadaljnjem 

turističnem razvoju območja. 

40325 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV, ZVEZ IN SKLADOV(68.920 €) 

95.534 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlagamo, da se dosedanji in v praksi le nekaj let uveljavljeni ločeni postavki proračuna 

"40325 - dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov" ter "40362 - kulturne prireditve in 

dogodki" ponovno združita v eno, saj se s tem zagotavlja racionalnejšo izvedbo Javnega razpisa 

za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič. S tem 

se zagotovi lažjo in preglednejšo izpeljavo javnega razpisa, saj odpade računanje dve različnih 

vrednosti točk (ena za projekte ter druga za redno dejavnost) ter posledično tudi vnos 

predobremenitve pogodbe za posamezno kulturno društvo na dve različni postavki ter kasnejšo 

povezavo z zahtevki. Dodane vrednosti za obstoj dveh različnih postavk za omenjeni javni razpis 

v času obstoja, ni bilo zaznati. Prav tako je zaradi prijav novih društev na omenjeni razpis 

enostavneje povečevati zgolj eno proračunsko postavko, ki je namenjena tako redni dejavnosti 
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kot projektom društev, kot pa to storiti le z približno oceno povišanja sredstev za dve različni 

postavki, saj se do odpiranja prijav ne ve, koliko in kakšne projekte bo prijavilo posamezno 

društvo. 

60214 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ (0 €) 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Navodilom o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih 

stroškov za financiranje nalog občin (Ministrstvo za finance, številka 4102-82/2017/1, z dne 

27.10.2017) se v proračunu za leto 2018 odpira nova proračunska postavka, znotraj katere se bo 

ločeno izkazovalo izdatke za novoletno okrasitev naselij. Ocenjujemo, da bodo v ta namen 

nastali izdatki v višini 15.000,00 EUR in za enak znesek se znižujejo sredstva na postavki 60202 

- Javna razsvetljava, kjer smo doslej izkazovali izdatke za novoletno okrasitev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na pretekli porabi sredstev za namen novoletne okrasitve. 

 

5009 KS SENIČNO  ( 4 . 6 5 0  € )  7 . 0 0 0  €  

90109 KRAJEVNA SAMOUPRAVA (KS SENIČNO) (4.650 €) 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povečanje sredstev na proračunski postavki krajevna samouprava predvidevamo za nakup 

opreme v Domu krajanov v Seničnem v višini 3.000,00 eur. Predvideno povečanje odhodkov 

bomo krili s sredstvi, ki so na transakcijskem računu KS in s pričakovano donacijo Vodovodne 

zadruge Senično. 

5013 KS KRIŽE  ( 4 . 9 7 5  € )  8 . 7 7 5  €  

90113 KRAJEVNA SAMOUPRAVA (KS KRIŽE) (4.975 €) 8.775 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke Krajevna samouprava predvidevamo povečanje sredstev  za izvedbo projekta 

»silvestrovanje v KS« in za izvedbo projektov, ki v letu 2017 niso bili izvedeni (obnova korita v 

vasi, oprema za dvorano). Vir povečanja sredstev v proračunu so na transakcijskem računu KS. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 636.543 € 

Namen in cilj 

Z izvajanjem gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest se zagotavlja: 

- izvajanje vzdrževalnih del za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in 

prevoznost občinskih cest, 

- nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta 

- vzpostavitev prevoznosti občinskih cest ob naravnih in drugih nesrečah. 

Vzdrževanje občinskih cest na podlagi sklenjene Koncesijske pogodbe o opravljanju 

gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Tržič, št. 4617-

1/2015 z dne 1. 10. 2015, izvaja gospodarska družba KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.. 

Stanje projekta 

Dela rednega vzdrževanja občinskih cest se izvajajo na podlagi potrjenega Letnega plana 

izvajanja javne službe cest oz. na mesečni ravni na podlagi potrjenega mesečnega izvedbenega 

programa javne službe. V primeru naravnih nesreč se vzdrževanje cest prilagaja dejanskim 

razmeram na terenu. 

 

Sredstva na NRP-ju malenkostno povečujemo s spremembo proračuna za leto 2018 in sicer na 

višino usklajenega letnega plana vzdrževanja cest s Komunalo Tržič. Znotraj NRP-ja pokrivamo 

tudi izdatke za nadgradnjo in uporabo programa e-ceste. 

41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA 

GAS.OPREME, VOZIL 125.000 € 

Namen in cilj 

Zagotavljati požarno varnost na območju Občine Tržič v skladu z zakonom in veljavnimi 

predpisi. 

Stanje projekta 

Vzdrževanje gasilskih domov, investicije in nabava gasilske opreme in vozil se izvaja na podlagi 

sprejetega večletnega načrta, ki ga pripravi GZ Tržič v sodelovanju z Občino Tržič in PGD na 

območju občine. Izhodišče za pripravo načrta je zagotavljanje požarne varnosti na celotnem 

območju občine, skrb za enakomerno opremljenost in strokovno usposobljenost vseh PGD v 

skladu z veljavnimi predpisi. V letu 2017 Je Občina Tržič v skladu s Planom opremljanja 

teritorialnih gasilskih enot za obdobje 2015 do leta 2020 sofinancirala gasilski vozili v PGD 

Bistrica pri Tržiču in PGD Podljubelj ter investicijsko vzdrževalna dela pri Gasilskem domu 

PGD Bistrica pri Tržiču (prizidek in rekonstrukcija) in Gasilskem domu PGD Križe (dokončanje 

del v večnamenski dvorani). Za leto 2018 se predvideva sofinanciranje nakupa gasilskega vozila 

v PGD Leše v višini 85.000 EUR ter investicijsko vzdrževalna dela v Gasilskih domovih: PGD 

Tržič v višini 30.000 EUR (prenova strehe), PGD Lom v višini 5.000 EUR in PGD Podljubelj v 

višini 5.000 EUR. 
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41207006 INV.VZDR.IN GRADNJA MANJŠIH ODSEKOV GJI 

(VODOVOD, KANAL) 251.088 € 

Namen in cilj 

Namen projekta investicijskega vzdrževanja in gradnje manjših odsekov GJI (vodovod, kanal) je 

obnova oz. nadomestitev manjših krakov vodovodnega omrežja (povečini iz salonitnih cevi) z 

namenom izboljšanja kakovosti oskrbe s pitno vodo in zmanjšanja vodnih izgub, zamenjave 

dotrajanih kanalizacijskih cevi na krajših odsekih, gradnja posameznih manjših odsekov  fekalne 

kanalizacije (priključki na sekundarne kanale, prevezave…). V sklopu investicijskega 

vzdrževanje je zajeto tudi odpravljanje okvar na vodovodnih sistemih in potrebna popravila 

posameznih vodovodnih objektov ter izvedba nadaljevanja telemetrije na vodovodnih sistemih. 

Cilj investicijskega vzdrževanja je nemotena oskrba prebivalcev s pitno vodo, izboljšanje 

kvalitete oskrbe s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub, zmanjševanje onesnaževanja okolja, 

zagotavljanje ustreznega nadzora nad delovanjem vodovodnih sistemov s telemetrijo. 

Stanje projekta 

Z izvajanjem projekta investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture sledimo 

zastavljenim ciljem nemotene oskrbe prebivalcev s pitno vodo, izboljšanju kvalitete oskrbe s 

pitno vodo, zmanjševanju onesnaževanja okolja in zagotavljanju ustreznega nadzora nad 

delovanjem vodovodnih sistemov s telemetrijo. 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje opremljanja vodovodnih sistemom s telemetrijo 

(daljinskim nadzorom), izvedbi investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja, letnemu 

pregledu hidrantnega omrežja, gradnji ali obnovi manjših odsekov fekalne kanalizacije. Del 

sredstev je namenjen za komunalno opremljanje območja za glamping v Bistrici, izvedbi 

prestavitve vodovoda ob izvedbi sanacije usada na Begunjski cesti v Bistrici, izvedbi obnove 

vodovoda v območju krožišča Deteljica in dograditvi sekundarnega vodovoda v Dolini. 

Zaradi ukinitve dosedanjih NRP-jev za področje komunalnega opremljanja v posameznih 

naseljih in uvrstitve vseh investicij s področja gradenj javne infrastrukture v skupen NRP, se 

dosedanji naziv tega NRP-ja "Investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječe infrastrukture" 

spreminja v "Investicijsko vzdrževanje in gradnje manjših odsekov GJI (vodovod, kanal)", ker se 

v ta NRP uvrščajo tudi gradnje manjših odsekov GJI in ne le investicijsko vzdrževanje obstoječe 

infrastrukture, ki bodo tako zbrane na enem NRP-ju. 

41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR 313.030 € 

Namen in cilj 

Na deponiji v Kovorju, kjer od 1.1.2016 ni več dovoljeno odlaganje odpadkov, izvaja zapiralna 

dela upravljavec zaprte deponije skladno z Elaboratom zapiralnih del. Z izvedbo načrtovanih 

ukrepov bomo zagotovili preprečevanje in zmanjševanje onesnaženja ter dolgoročno zmanjšali 

tveganja za okolje in odpravili posledice obremenjevanje okolja. 

Stanje projekta 

V letu 2016 je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem načrtu za ureditev deponije Kovor (Ur. 

l. RS, št. 48/2016). Zbirni center na deponiji obratuje in ker gre za odprt prostor s kontejnerji, 

nameravamo skladno s sprejetim OPPN postaviti montažno nadstrešnico nad zbirnim centrom 

(NADSTREŠNICA 1). Prav tako je predvidena gradnja pretovorne postaje na spodnjem platoju 

(SZ del deponije), ki zajema gradnjo opornih zidov, dveh jeklenih nadstrešnic 

NADSTREŠNICA 2 in 3) in ureditev platoja oz. voziščnih konstrukcij. Gradbeno dovoljenje za 

gradnjo vseh treh nadstrešnic in opornih zidov je bilo izdano 3. 11. 2017. Dinamiko izvajanja 

gradenj bomo prilagodili višini razpoložljivih sredstev, prioriteto pa imajo podporni zidovi na 

spodnjem platoju, kamor se bo začasno preselil zbirni center, ko bo na vrsti gradnja nadstrešnice 

nad sedanjim zbirnim centrom. 
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41407001 PLOČNIK LOKA - KOVOR 139.000 € 

Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja dela hodnika za pešce skozi naselje Kovor ter ureditev 

avtobusnega postajališča. Z nadaljevanjem projekta bomo pomembno prispevali k varni in 

udobni hoji, spodbujanju pešačenja in uporabi javnega prevoza ter varnosti pešcev in ostalih 

udeležencev v prometu. Z nameravano ureditvijo se bo odpravila nevarna točka za pešce, kar je v 

skladu z akcijskim načrtom za področje hoje iz sprejete Celostne prometne strategije Občine 

Tržič. 

Stanje projekta 

V letih 2014 in 2017 se je v sklopu projekta zgradilo 740 m pločnika s pripadajočimi prehodi za 

pešce, odvodnjavanje vozišča, cestna razsvetljava ter avtobusno postajališče v naselju Loka. V 

letu 2018 je predvidena izgradnja nadaljnjih 150m  pločnika na najožjem delu odseka v Kovorju 

ter izgradnja avtobusnega postajališča. Sočasno se bo obnovilo in uredilo vozišče, odvodnjavanje 

vozišča, cestna razsvetljava ter prometna oprema.  

 

Predvideno povečanje sredstev za nadaljevanje projekta temelji na zvišanju cen izvajalcev 

gradbenih del v zadnjem obdobju, zato pričakujemo tudi višje ponudbene cene pri izvedbi 

javnega naročila za izbiro izvajalca. 

41607001 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA SOKOLNICA V 

BISTRICI PRI TRŽIČU 672.525 € 

Namen in cilj 

Namen investicije je rekonstrukcija ene izmed najnevarnejših točk za pešce v občini Tržič z 

namenom izboljšanja prometno varnosti pešcev in drugih udeležencev v prometu. 

 

Splošni cilj:  

S projektom bomo pomembno prispevali k: 

- varni in udobni hoji med pomembnejšimi naselji, 

- pešcem prijazni občini, 

- spodbujanju pešačenja kot temeljne oblike potovanja, 

- izboljšani prometni varnosti pešcev. 

 

Specifični cilji: 

- odprava ene nevarne točke za pešce z ureditvijo prehodov za pešce, 

- povečanje števila površin, ki so namenjene izključno pešcem, 

- umiritev prometa s prometnimi otoki. 

Stanje projekta 

Projekt obravnava rekonstrukcijo križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču, ki predstavlja eno 

najnevarnejših prometnih točk v občini Tržič. 

 

Ozadje in razloge za investicijo utemeljujemo z naslednjimi ključnimi problemi:  
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- za smer Tržič - Bistrica /Kranj in obratno, so zaradi ugodnega poteka trase skozi križišče, dokaj 

velike hitrosti, kar otežuje vključevanje iz smeri stranskih cest ( priključek Trgovskega centra 

Mercator, priključek Preska in priključek Slograd), 

- izvoz iz smeri Trgovskega centra Mercator je zaradi strmega priključka, neugodnega kota 

priključevanja in slabe preglednosti, zelo otežen, 

- dostop iz smeri Tržiča proti Trgovskemu centru Mercator, je zaradi ostrega kota priključevanja 

in majhnega zavijalnega radija, ravno tako zelo otežen – tovorna vozila morajo pri zavijanju 

zapeljati na nasprotni vozni pas, 

- promet pešcev skozi križišče ni urejen, še posebej v skladu s smernicami in normativi 

trajnostne mobilnosti, saj v smeri Trgovskega centra Mercator ni pločnikov, prehodi za pešce 

preko cestnih priključkov so neprimerni in v nasprotju z zakonodajo. 

Vrednost NRP - projekta se povečuje predvsem  zaradi nove umestitve oziroma zamika krožišča 

po pridobljenih projektnih pogojih (proti plinski postaji) ter zaradi skupnega vodenja projekta 

rekonstrukcije križišča ter vseh komunalnih vodov (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna 

kanalizacija, prestavitve ostalih komunalnih vodov: plin, telekomunikacije, elektrovodi, cestna 

razsvetljava...) ter ureditve območja Sokolnice in parka Prijateljstva. Prav tako na povečanje 

projekta vplivajo dvigi cen gradbenih storitev na trgu. 

41607002 OBNOVA ZADRAŠKEGA MOSTU IN CESTE 

ZADRAGA-ŽIG.VAS 425.734 € 

Namen in cilj 

Obnova dotrajanega in poškodovanega vozišča ureditev prečnega ni vzdolžnega odvodnjavanja  

ter sanacija poškodb mostne konstrukcije. Zagotovitev večje prometne varnosti cestnih 

udeležencev  ter zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Most in obstoječe vozišče sta v izredno slabem stanju, odsek ima neurejeno odvodnjavanje, 

zaradi česar prihaja do zamakanja v mostno konstrukcijo ter v spodnji ustroj vozišča, posledično 

pa prihaja do razpok v mostni konstrukciji ter posedkov in udarnih jam na vozišču. Poleg 

rekonstrukcije mostu bomo v sklopu investicije obnovili najbolj poškodovani del lokalne ceste v 

smeri od Zadraškega mostu proti Žiganji vasi in Sebenjam (obnova asfaltnega vozišča), zaradi 

česar se vrednost projekta povečuje, prav tako pa na povečanje vrednosti vpliva zvišanje cen 

gradbenih storitev v zadnjem obdobju. Projekt bo prijavljen za sofinanciranje oz. črpanje 

sredstev po 21. čl.  ZFO-1, kjer je možno pridobiti okvirno 251.000 EUR državnih sredstev. 

41607003 UREDITEV VOZIŠČA LEŠE-PERAČICA 203.000 € 

Namen in cilj 

Izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti kraja, zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja 

makadamskega vozišča, zagotovitev večje kvalitete bivanja vaščanov z vzpostavitvijo varnejše 

in sodobnejše cestne povezave s sosednjo občino Radovljica. 

Stanje projekta 

Cesta je v makadamski izvedbi z neurejenim odvodnjavanjem, prečni nakloni vozišča in krivin 

so neustrezni. Vozišče je zaradi velike prometne obremenitve in neugodne lege potrebno večkrat 

letno obnavljati. Z izvedbo projekta bomo uredili asfaltno vozišče do meje s sosednjo občino 

Radovljica. Vrednost projekta se povečuje zaradi zvišanja cen gradbenih storitev v zadnjem 

obdobju. 



 

 11 

41607005 IZGRADNJA PLOČNIKA V ZVIRČAH 222.000 € 

Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja manjkajočega dela hodnika za pešce skozi naselje Zvirče v skupni 

dolžini 444 m1, sočasno se bo obnovilo tudi omrežje cestne razsvetljave ter uredilo 

odvodnjavanje vozišča. Z izgradnjo hodnika za pešce bomo pomembno prispevali k varni in 

udobni hoji, spodbujanju pešačenja  ter bistveno pripomogli k varnosti pešcev in ostalih 

udeležencev v prometu. Z nameravano ureditvijo se bo odpravila nevarna točka za pešce, kar je 

skladno z akcijskim načrtom na področju hoje v Celostni prometni strategiji občine Tržič. 

Stanje projekta 

Skozi naselje Zvirče poteka občinska kategorizirana cesta, ki v južnem delu naselja nima urejene 

infrastrukture za pešce. Vrednost projekta se povečuje zaradi spremembe termina izvedbe 

projekta, in sicer je bila izvedba projekta prvotno predvidena za leto 2018 in 2019, vendar zaradi 

višanja cen gradbenih storitev v zadnjem obdobju ocenjujemo, da bi bilo smiselno za projekt 

izvesti javno naročilo čim prej in gradnjo v celoti v letu 2018. 

41607009 UREDITEV KROŽIŠČA V BISTRICI 113.000 € 

Namen in cilj 

Rekonstrukcija pod-dimenzioniranega in nevarnega križišča na državni cesti, s predvideno 

ureditvijo se bo bistveno izboljšala pretočnost vozil, varnost pešcev in ostalih udeležencev v 

prometu. 

Stanje projekta 

Projekt obravnava rekonstrukcijo križišča Deteljica v Bistrici pri Tržiču na državni cesti, ki 

predstavlja eno najnevarnejših in najprometnejših  točk v občini Tržič. Občina Tržič bo pri 

investiciji, ki jo vodi Direkcija RS za infrastrukturo, sodelovala kot sofinancer, hkrati pa se 

načrtuje tudi izvedba nekaterih prilagoditev in izboljšav pri navezavi na obstoječe površine pri 

TPC Deteljica (nove rampe, ureditev pločnika, asfalt na priključni cesti, ipd.).  

 

Pri obstoječem križišču so naslednjimi ključni problemi:  

- za smer Tržič - Bistrica/Kovor/Begunje/Kranj/TPC Deteljica in obratno, je zaradi neugodnega 

poteka prometnih pasov skozi križišče, velike frekvence vozil ter majhne razdalje med 

naslednjima križiščema vključevanje otežkočeno in predvsem nevarno, 

- izvoz iz smeri TPC Deteljica je zaradi preozkega cestnega priključka, neugodnega kota 

priključevanja  slabe preglednosti in majhnih radijev, zelo otežen, 

- izvoz iz smeri Podljubelja in trgovskega centra Lidl ter bencinskega servisa proti Kovorju 

oziroma Bistrici in Begunjam, je zaradi zamika osi križišča z nasprotnimi voznimi pasovi TPC 

Deteljica, ravno tako zelo otežen, 

- prehodi za pešce preko glavne prometne smeri so neprimerni nevarni in v nasprotju z 

zakonodajo, 

zato bo izvedba projekta odpravila neustrezno stanje in izboljšala prometno varnost vseh 

udeležencev v prometu.  

 

Pogodba med Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, Občino Tržič in 

izbranim izvajalcem Mapri Proasfalt d.o.o. je podpisana, rok za dokončanje del pa je 31.5.2018. 

Sredstva za izvedbo projekta se tako prenašajo v leto 2018 zaradi zamika pričetka gradnje, ki je 
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predviden v mesecu marcu 2018, povečanje pa je potrebno zaradi zagotovitve sredstev za 

prilagoditve in izboljšave pri navezavi na obstoječe površine pri TPC Deteljica. 

41611002 ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ 110.000 € 

Namen in cilj 

Glavni cilj projekta je strateško usmeriti trajnostni turistični razvoj območja Alpe Adria regija 

doživetij z razvojem specializirane zelene turistične ponudbe. To prispeva k specifičnemu cilju 

programa: doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. K programskemu cilju 

bomo prispevali z izvedbo valorizacije turističnih potencialov čezmejnega območja, razvojem in 

realizacijo specializiranih turističnih produktov ter dvigom znanj, pozicioniranjem na 

mednarodnih turističnih trgih, pripravo strateškega načrta zelenega turističnega razvoja 

čezmejnega območja in z zagonom čezmejnega rezervacijskega turističnega centra. Dolgoročno 

bo projekt prispeval k trajnostnemu turističnemu razvoju območja in specializirani turistični 

ponudbi, podaljšanju časa obiska obiskovalcev na območju, novim delovnim mestom. Ključno 

pa bomo prispevali k programskemu indikatorju - pričakujemo povečanje števila nočitev. 

Stanje projekta 

Trenutno se na območju Gorenjske turistični razvoj praviloma planira na državnem oziroma 

regionalnem nivoju brez učinkovitega čezmejnega povezovanja in sodelovanja pri razvoju 

ključnih smernic razvoja inovativnega turizma. Do sedaj v čezmejnem pogorju Karavank in 

njenih dolinah (v projektu poimenovanem Alpe Adria regija doživetij) ni bil razvit učinkovit 

inovativen čezmejni pristop za razvoj in trženje čezmejne specializirane turistične ponudbe. 

Območje nima razvojnega strateškega pristopa in strateških dokumentov, ki bi usmerjali in 

zagotovili dolgoročni trajnostni turistični razvoj območja. Zato bomo s projektom s pristopom od 

spodaj navzgor v kombinaciji s pristopom od zgoraj navzdol razvili inovativne rešitve, ki 

predstavljajo novost v prostoru in jih je možno kakovostno pripraviti le z dobrim sodelovanjem 

partnerjev in deležnikov v čezmejnem prostoru.  

 

V letu 2018 se bosta izvajali druga in tretja faza projekta, ki v naši občini zajemata predvsem 

naložbe v opremo za turistične produkte kolesarska doživetja, zimska doživetja in pohodništvo. 

41707001 POČAKAJ NA BUS 39.479 € 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je opremiti in posodobiti posamezna avtobusna postajališča na 

območju občine Tržič. Predmet naložbe je dobava in montaža opreme postajališč (nadstreški) na 

naslednjih lokacijah: Bistrica (Kovorska cesta), Loka, Kovor, Pristava, Podvasca, Jelendol in 

Paloviče. Namen projekta je, da so vsa urbana postajališča opremljena na enak način.  

 

Konkretni cilji: 

- opremiti in posodobiti posamezna avtobusna postajališča na območju občine Tržič, 

- zagotoviti najsodobnejšo infrastrukturo za povečanje uporabe javnega potniškega prometa, 

- urediti degradirana postajališča za avtobuse. 

 

Strateški cilji investicije: 

- urejena infrastruktura za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa, 

- celostna ureditev urbanih postajališč na območju občine Tržič, 
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- povečana prometna varnost, predvsem otrok, 

- povečano število uporabnikov javnega potniškega prometa, 

- pozitiven vpliv na zmanjšanje trdih delcev in emisij toplogrednih plinov v okolje. 

Stanje projekta 

Iz Celostne prometne strategije Občine Tržič (CPS) izhaja, da »/sedanje stanje prometa v občini 

Tržič lahko opišemo v štirih točkah. Motoriziran promet močno prevladuje, saj velika večina 

občanov uporablja avtomobile za praktično vse poti. Občani več hodijo v centru Tržiča in v 

Bistrici pri Tržiču, kjer je infrastruktura razvita, med naselji pa je pešačenje manj prisotno. 

Kolesarstvo je obroben način mobilnosti, saj za vsakodnevno kolesarjenje ni urejene nobene 

kolesarske steze, strmi klanci pa v hribovitem delu niso privlačni za kolesarje. Razen šolajočih, 

občani javni potniški promet uporabljajo izjemoma, ker so druge oblike mobilnosti zanje bolj 

privlačne.« Nadalje CPS navaja, da »/javni promet predstavlja najbolj varen način potovanja. 

Pomembna pa je ustrezna ureditev postajališč ter njihova povezanost z varnimi pešpotmi. V 

Občini Tržič več postajališč ni ustrezno označenih niti s prometnim znakom niti s talnimi 

oznakami/…/« 

Vizija je slediti ciljem Celostne prometne strategije Občine Tržič - Zelena luč za trajnost, 

ključnega orodja novega pristopa k načrtovanju prometa, ki obstoječe metode dopolnjuje z načeli 

vključevanja, sodelovanja in vrednotenja ter skuša doseči večjo kakovost bivanja v občini za 

naše in prihodnje generacije. Podredno je vizija, da večina občanov uporablja transport v skladu 

z načeli trajnostne mobilnosti. 

41707002 HITRO S KOLESOM 61.813 € 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je vzpostavitev sistema za avtomatizirano izposojo v Tržiču in 

Bistrici pri Tržiču, s katerima bomo korak bližje zagotavljanju zmanjševanja vplivov na okolje in 

izboljšanju kakovosti življenja občanov, s homogenim sistemom po celi Gorenjski pa bomo 

omogočili sodobno in prilagodljivo kolesarsko izkušnjo tudi domačim in tujim gostom. Za 

sodobno in predvsem prijazno/enostavno uporabniško izkušnjo bomo poskrbeli tudi s 

programsko aplikacijo in nakupom ustrezne opreme za informacijske točke. 

 

Konkretni cilji: 

- vzpostavljeni in delujoči postaji v Tržiču in v Bistrici pri Tržiču, 

- vzpostavljen podporni sistem za izposojo koles,  

- povezovanje - aktivno sodelovanje v projekt vključenih gorenjskih občin. 

  

Strateški cilji investicije: 

- ustvarjeni infrastrukturni pogoji za vsakodnevno kolesarjenje občanov in turistov, 

- povečano število kolesarjev med občani, 

- povečano sodelovanje med gorenjskimi občinami, 

- vzpostavljeni pogoji za širitev mreže po ostalih naseljih v občini,  

- pozitiven vpliv na zmanjšanje trdih delcev in emisij toplogrednih plinov v okolje. 

Stanje projekta 

Občinski svet Občine Tržič je aprila 2017 sprejel Celostno prometno strategijo Občine Tržič. 

Občina je tako dobila prvi celostni strateški dokument za trajnostno načrtovanje prometa in 
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reševanje vseh s prometom povezanih izzivov. Dokument s pomenljivim naslovom Zelena luč za 

trajnost je s podporo občine in javnosti oblikovala skupina predstavnikov različnih organizacij, 

združenih pod ime Konzorcij CPS. Gre za ključno orodje novega pristopa k načrtovanju 

prometa, ki obstoječe metode dopolnjuje z načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja ter 

skuša doseči večjo kakovost bivanja v občini za naše in prihodnje generacije. Kolesarjenje je tudi 

glavna razvojna usmeritev tržiškega turizma, kar je s sprejetjem Strategije razvoja kolesarskega 

turizma potrdil občinski svet Občine Tržič aprila 2016. 

 

Med glavnimi izzivi prometne strategije v Tržiču lahko izpostavimo odsotnost kolesarske 

infrastrukture in slabo sodelovanje z drugimi gorenjskimi občinami na področju mobilnosti. Prav 

kolesarjenje je trenutno tista oblika mobilnosti, ki je v Tržiču najmanj razvita, občani pa 

pričakujejo največji napredek. 

 

Prva postaja v Tržiču je predvidena v jugozahodnem predelu mesta, ob vstopu v zavarovano 

staro mestno jedro, kjer se bo v prihodnjih letih razvil sodoben park BPT kot ključno stičišče 

družabnega življenja in preživljanja prostega časa na urbanih zelenih površinah. Postaja v 

Bistrici pri Tržiču je locirana v neposredni bližini trgovskega centra Deteljica in strnjenega 

naselja, ob dobro obiskanem otroškem igrišču in v bližini osnovne šole.  

 

V Tržiču je izhodišče za večino trasiranih gorsko-kolesarskih in treking poti, med katerimi jih 

nekaj vodi mimo Bistrice pri Tržiču. Obe lokaciji sta na trasi načrtovanega regionalnega 

kolesarskega omrežja. 

 

Vizija je slediti ciljem Celostne prometne strategije Občine Tržič - Zelena luč za trajnost, 

ključnega orodja novega pristopa k načrtovanju prometa, ki obstoječe metode dopolnjuje z načeli 

vključevanja, sodelovanja in vrednotenja ter skuša doseči večjo kakovost bivanja v občini za 

naše in prihodnje generacije. Vizija investicije je vzpostavitev prvih dveh postaj za 

avtomatizirano izposojo koles s potrebnim informacijskim podpornim sistemom. 

41707003 REGIJSKA KOLESARSKA POVEZAVA TRŽIČ - 

ZADRAGA 213.900 € 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je izvedba kolesarske poti  skupaj s prostorom za pešce na relaciji  

Tržič - Pristava - Križe - Zadraga. Skupni prometni koridor  bi uredili na trasi po obstoječih 

kategoriziranih občinskih cestah (Tržič – Pristava in Sebenje vas – Sebenje avtobusna postaja)  

po obstoječih poljskih poteh in opuščeni trasi železniške proge.  Poleg navedenih ureditev se na 

trasi načrtujejo še tri razširitve, ki jih izkoristimo za počivališča in informiranje obiskovalcev.   

 

Konkretni cilji: 

- vzpostavljena regijska kolesarska povezava Tržič - Naklo, 

- vzpostavljena peš povezava Tržič - Pristava - Križe - Sebenje - Žiganja vas - Zadraga,  

- vzpostavljena varna šolska pot iz Pristave, Sebenj in Žiganje vasi do OŠ Križe 

- vsakodnevno pešačenje otrok in njihovo boljše zdravje. 
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Strateški cilji investicije: 

- ustvarjeni infrastrukturni pogoji za vsakodnevno kolesarjenje in hojo občanov 

- povečano število vsakodnevnih kolesarjev in  pešcev,                                                

- povečano število otrok, ki hodijo ali kolesarijo v šolo,  

- povečano sodelovanje s sosednjo občino, 

- vzpostavljeni pogoji za širitev kolesarske mreže in mreže peš poti po ostalih naseljih v občini,  

- zmanjšanje trdih delcev in emisij toplogrednih plinov v okolje, 

- boljše zdravje šolarjev oz. občanov. 

Stanje projekta 

Občinski svet Občine Tržič je aprila 2017 sprejel Celostno prometno strategijo Občine Tržič. 

Občina je tako dobila prvi celostni strateški dokument za trajnostno načrtovanje prometa in 

reševanje vseh s prometom povezanih izzivov.  

 

Med glavnimi izzivi prometne strategije v Tržiču je izpostavljena infrastruktura za kolesarje in 

pešce. Hoja predstavlja osnovni in najbolj univerzalen način premikanja po prostoru. V Tržiču in 

v Bistrici so pogoji za hojo zadovoljivi, zato je pešcev veliko. V ostalih naseljih in med njimi bi 

izboljšanje infrastrukture za pešce lahko pomembno izboljšalo kakovost bivanja za prebivalce. 

Kolesarjenje je oblika mobilnosti, ki je v Tržiču najmanj razvita, hkrati pa občani pričakujejo 

največji napredek na tem področju. Boljši pogoji za kolesarjenje  pomembno prispevajo  k 

udejanjanju trajnostne mobilnosti in privlačnosti za obiskovalce. 

  

Med vasmi v pretežno ravninskem delu  občine (Pristava, Križe, Sebenje, Žiganje vasi)  je nekaj 

pločnikov ob občinskih ali državnih cestah že zgrajenih, obstaja pa še vedno precejšnja želja 

občanov po izgradnji novih. Hoja med naselji v Tržiču je za pešce neprijetna in nevarna, ker je 

površina cestišča praviloma namenjena samo motornim vozilom. Vozniki vozijo hitro, ker ceste 

to omogočajo, pešci pa hodijo ob robu cestišča, zaradi prostorskih omejitev nimajo svojega 

območja, kjer bi sproščeno hodili. Takšna hoja ni privlačna, zato na cestah brez pločnikov ni 

veliko pešcev. Hoja v šolo v Občini Tržič je prevladujoča zgolj pri učencih, ki stanujejo najbližje 

šoli, velik odstotek pa se jih vozi s šolskim prevozom ali jih z avtomobilom pripeljejo starši. 

Občina Tržič se zaveda pomanjkljive prometne varnosti šolskih poti, zato skuša zmanjšati breme 

za organizirane šolske prevoze  z izboljšanjem prometne varnosti na pešpoteh. 

41707004 AGLOMERACIJA 3806 LOKA - KOMUNALNO 

OPREMLJANJE 777.185 € 

Namen in cilj 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sredini meseca novembra 2017 

izdalo Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regije - drugo 

povabilo, kjer je pri prednostni naložbi 6.1 Vlaganje v vodni sektor, pri specifičnem cilju 1 - 

gradnja javne infrastrukture možno prijaviti projekte s tega področja. 

  

Tako načrtujemo prijavo projekta  Aglomeracija 3806 Loka - komunalno opremljanje, po 

katerem načrtujemo izgradnjo manjkajočih odsekov fekalne kanalizacije. Z izvedbo projekta 

bomo prispevali k dokončanju izgradnje javne kanalizacije v aglomeraciji 3806 - Loka, 

zagotovitvi pogojev za odvajanje ter čiščenje odpadnih komunalnih voda na centralni čistilni 

napravi in zaščiti naravnega okolja, predvsem voda. 
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Stanje projekta 

Ključni pogoj oz. merilo za vključitev projekta v Dogovor za razvoj regije je velikost 

aglomeracije, in sicer gre za gradnjo javne infrastrukture za odpadno vodo v aglomeracijah z 

obremenitvijo nad 2.000 PE v primeru, da kanalizacijski sistem za komunalno odpadno vodo ne 

dosega odvajanja in čiščenja najmanj 98% obremenitve aglomeracije. Temu pogoju ustreza 

aglomeracija 3806 - Loka, kjer zgrajeni kanalizacijski sistem za komunalno odpadno vodo s 

čistilno komunalno napravo ne dosega odvajanja in čiščenja najmanj 98% obremenitve 

aglomeracije. 

                          

Plan investicij za opremljanje z javno kanalizacijo je načrtovan za obdobje od leta 2018 do leta 

2023 in zajema 20 večjih investicij v izgradnjo javne kanalizacije. Od teh so za leto 2018 

načrtovane štiri, in sicer:        

- izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Loka - ulice,     

- izgradnja kanalizacijskega omrežja za širše območje občinske stavbe,         

- izgradnja fekalne kanalizacije na odseku Pot na Bistriško planino,                   

- izgradnja fekalne kanalizacije Retnje spodaj. 

 

Zaradi uvrstitve vseh investicij na področju gradnje javne infrastrukture v skupen NRP, se 

ukinjajo dosedanji NRP-ji, ki so predvidevali investicije v posameznih delih naselij. 

41711001 ZELENA NASELJA 0 € 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije preurediti sedaj degradirane in neuporabne površine in vanje vnesti 

nove sodobne in inovativne 'zelene' javne prostore.  

 

Strateški cilji: 

- revitalizirano degradirano območja (območje kot gonilna sila obrtnega in podjetniškega 

razvoja, ki omogoča vsestranski razvoj mesta ter hkrati ohranja in prezentira kulturno dediščino), 

- zagotovljene inovativne in kakovostne 'zelene' in mirne javne površine namenjene različnim 

ciljnim skupinam, ki jih mestu primanjkuje, 

- zagotovljene atraktivne (pump track) rekreativne/športne površine. 

 

Konkretni cilji: 

- urejena javna površina ob gasilskem stolpu z ustrezno prezentacijo kulturne dediščine, 

- urejeno vstopno območje v kompleks oz. park, 

- zagotovljeno otroško igrišče, 

- urejen rekreacijski poligon za kolesarje (pump track) in 

- ureditev mirnega del parka s sprehajalno potjo ob rakah.  

   

Za projekt je predvideno sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj preko LAS 

Gorenjska košarica. 
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Stanje projekta 

Območje nekdanjega tovarniškega kompleksa Bombažne predilnice in tkalnice (BPT) se nahaja 

na južnem delu naselja Tržič. Območje BPT predstavlja zaključen industrijski kompleks, obdan 

je z reko Tržiško Bistrico na severni in zahodni strani, na južni strani pa je omejeno z rakami 

(kanal za dovod vode na nekdanjo elektrarno). Območje je veliko cca. 4,6 ha in je locirano na 

vhodu v staro mestno jedro. Območje BPT je deloma opuščeno, osnovna industrijska tekstilna 

proizvodnja in elektrarna za območje ne deluje več. 

 

Vizija je v preurediti degradirano površino v BPT-ju in zagotoviti varno, priljubljeno in prijetno 

lokacijo za izvajanje prostočasnih, rekreativnih in sproščujočih aktivnosti za občane 

(mladostniki, starostniki, srednja generacija), turistične obiskovalce in druge skupine. Ureditev 

parka je del celostne vizije revitalizacije BPT-ja kot celote, to je, da območje BPT-ja postane 

revitalizirana gonilna sila obrtnega in podjetniškega razvoja, ki omogoča vsestranski razvoj 

mesta ter hkrati ohranja in prezentira kulturno dediščino. 

41711002 PAMETNA RAZSVETLJAVA 84.607 € 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je zagotoviti cestno razsvetljavo v skladu z Uredbo o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2017 in spremembe 

109/2007, 62/2007 in 46/2013)  in vsem veljavnim predpisom in standardom (SIST en 13201). 

Konkretni cilji: 

- obnova oz. rekonstrukcija JR v naselju Bistrica pri Tržiču, naselju Ravne, na območju pešpoti 

za Mošenikom, na Cesti Za Jezom in na Koroški cesti, 

- varčevanje pri porabljeni energiji, 

- zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida, 

- zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

 

Strateški cilji investicije: 

- celostna ureditev pametne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2017 in spremembe 109/2007, 62/2007 in 46/2013)  

in vsem veljavnim predpisom in standardom (SIST en 13201), 

- nižji stroški vzdrževanja,  

- pametna kombinacija inovacij in materialov za izboljšanje kakovosti življenja v določenem 

okolju. 

Stanje projekta 

Občina mora zagotoviti cestno razsvetljavo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2017 in spremembe 109/2007, 62/2007 in 46/2013)  

in vsem veljavnim predpisom in standardom (SIST en 13201) zaradi česar namerava obnoviti oz. 

rekonstruirati JR v naselju Bistrica pri Tržiču (okolica večstanovanjskih objektov Deteljica), v 

naselju Ravne, na območju pešpoti za Mošenikom, na Cesti za Jezom in na Koroški cesti, kjer je 

javna razsvetljava zastarela, potratna oz. je sploh ni. 

 

Vizija je vzpostaviti poenoteno pametno razsvetljavo v urbanih delih Tržiča, ki bo prijazna 

občanom in okolju. 
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41711003 BOGASTVO NARAVE 105.132 € 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je pridobiti, z vidika interpretacije naravne dediščine, nepogrešljiv 

objekt na vstopu v naravni spomenik, kjer bodo uporabnikom na voljo vse potrebne informacije 

za kakovostno doživljanje narave. Pridobili bomo ustrezno zbirno mesto za pričetke strokovnih 

in turističnih ogledov, z ustreznim podajanjem informacij bomo lokalnemu prebivalstvu ponudili 

možnost dodatnega zaslužka. 

 

Konkretni cilji: 

- vzpostavljena in delujoča Vstopna točka DS, 

- oživljeno območje naravnega spomenika,  

- izboljšana doživljajska in primarna uporabniška izkušnja. 

 

Strateški cilji investicije: 

- razvita nova in inovativna informativna točka Občine Tržič, 

- vzpostavljeni pogoji za implementacijo inovativnih pristopov k interpretaciji vsebin,  

- razvita dodatna ponudba v sklopu naravoslovnega turizma. 

Stanje projekta 

Vstop v širše območje naravnega spomenika Dovžanova soteska je neposredno za naseljem 

Čadovlje pri Tržiču. Vstopna točka je peščeno parkirišče ob reki Tržiški Bistrici, na travnati 

površini ob parkirišču pa so locirane informativno pojasnjevalne table in klopi. V zgornjem delu 

parkirišča je zaslon za dve kemični WC kabini, ki sta tam nameščeni od konca aprila do konca 

oktobra.  

 

Druge infrastrukture, ki bi omogočala interpretacijo naravne dediščine, na tej lokaciji ni. 

Individualen obiskovalec, ki pride brez spremstva vodnika, nima možnosti za pridobitev 

dodatnih informacij niti brošur ali drugih promocijskih materialov. 

 

 

Vizija je na vstopu v območje naravnega spomenika Dovžanova soteska vzpostaviti atraktivno, 

inovativno, sonaravno in trajnostno informacijsko točko,  namenjeno različnim ciljnim skupinam 

(izobraževalnim ustanovam, strokovnjakom, turistom in lokalnemu prebivalstvu). 

 


