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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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Vizija razvoja občine

V Občini Tržič si želimo predvsem kvalitetnega življenja. Kandidati za občinski 
svet se zavedamo, da je za kvalitetno bivanje potrebnih več elementov. Tako 
si kvalitetnega bivanjskega okolja ne moremo zamisliti brez kakovostne 
infrastrukture v vseh delih občine in dejavnosti, ki v občino prinašajo razvoj in 
dodano vrednost. Med takšne dejavnosti spadata predvsem gospodarstvo 
in turizem. Čeprav se zavedamo pomena gospodarske dejavnosti pri 
razvoju občine, pa to ne pomeni, da bomo za vsako ceno trpeli tudi njene 
negativne elemente. Občina Tržič je občina bujne narave, gostih gozdov ter 
čiste in kakovostne pitne vode. Naravi pripada še posebno varstvo, zato ne 
bomo dopustili njenega onesnaženja zavoljo brezglavega gospodarskega 
napredka. Občini napredek in dodano vrednost prinese tudi turizem. Gre za 
dejavnost, ki je v naši občini premalo izkoriščena. Izkoristiti moramo naravni 
potencial naše občine in tržiti njene naravne znamenitosti, gore in gorske 
poti ter kmečki turizem. S prihodki iz dejavnosti gospodarstva in turizma 
bomo nato lahko financirali preostale elemente, ki pripomorejo k dvigu 
kakovosti bivanja v občini. Poleg infrastrukture gre tu še za stanovanjsko 
problematiko, dostop do zdravstva, kakovosten izobraževalne ustanove 
ter razvejane športne in rekreativne aktivnosti. Ker si želimo živeti v občini 
z visoko kvaliteto življenja v vseh starostnih obdobjih in na vseh področjih, 
bomo še posebej skrbeli za dobro delujoče primarno zdravstvo z dostopom 
do zdravnika. Za naše najmlajše si želimo kvalitetne in sodobne vrtce ter 
šole in širok dostop do športne infrastrukture. Tako se bodo naši otroci učili 
in razvijali v uspešne, odgovorne, motivirane in zdrave odrasle. Seveda si 
želimo občine, kjer se s športom in rekreativno dejavnostjo ukvarjajo vse 
generacije in ne le mladi. V ta namen bomo v občini Tržič poskrbeli za 
ustrezno rekreativno infrastrukturo, ki bo namenjena vsem generacijam. 
Skrbeli bomo tudi za sodelovanje med občani, tako da bomo lahko skupaj 
gradili lepšo prihodnost. 



Volilni program

OBČINA TRŽIČ BO ZELENA OBČINA

V občini Tržič bomo aktivno sodelovali pri zelenem prehodu. V ta 
namen bomo v industrijski coni Loka zgradili sončno elektrarno. 
Ta bo stala na zemljiščih ob Tržiški Bistrici, ki so neprimerna za 
drugačno uporabo. V ta namen bo občina spremenila OPPN. 
Sončno elektrarno bomo priklopili na bližnjo glavno razdelilno 
postajo. Poleg tega bomo v občini Tržič preučili še smiselnost in 
ekonomičnost izgradnje toplarne na biomaso. Skrbeli bomo za 
kakovostno in trajno preskrbo s čisto pitno vodo ter povečano 
vlagali v trajnostno mobilnost. Pri tem bomo z ureditvijo 
kolesarskih in pešpoti spodbujali uporabo kolesa, rolk in 
preprosto hoje. Uredili bomo tudi javni potniški promet, tako da 
bo mreža avtobusnih prevozov dosegla vse vasi v občini, vozni 
red pa dovolj pogost, da ga bodo ljudje dejansko uporabljali. Na 
vsakem avtobusnem postajališču bomo tudi uredili streho, klop 
in koš za smeti. Tako bomo dvignili kakovost javnega potniškega 
prometa v občini in spodbujali čim manjšo uporabo osebnega 
avtomobila ter čim večje poseganje po trajni mobilnosti. 
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V OBČINI TRŽIČ BOMO POSEBNO 
POZORNOST NAMENILI LOKALNIM KMETOM

Poleg tega da bomo z raznovrstnimi ukrepi poskrbeli, da bo 
veriga kmetijskih od izdelkov od proizvajalca do potrošnika 
čim krajša, bomo poskrbeli še za izobraževanje kmetov ter jim 
zagotovili ustrezne informacije in pravno pomoč, tako da bodo 
čim več sredstev prejeli iz naslova državnih in evropskih razpisov. 
Poskrbeli bomo tudi za naslednjo generacijo kmetov, saj bomo 
štipendirali tiste prebivalce občine, ki se bodo izobraževali za 
ta poklic. Poskrbeli bomo tudi za promocijo lokalnih izdelkov v 
celotni državi. Poleg tega bomo še v sodelovanju s pristojnimi 
organizacijami poskrbeli za ukrepe za sobivanje živali in ljudi. S 
tem bomo zmanjšali škodo na lastnini kmetov in drugih oseb.

OBČINA TRŽIČ BO POSLUŠALA SVOJE OBČANE

V občini Tržič želimo zagotoviti enakopraven dialog z vsemi 
deležniki in dejavnostmi v občini. Podpiramo enakopraven in 
spoštljiv dialog ter vključevanje vseh generacij v fazi načrtovanja 
ter v fazi izvedbe projektov. V ta namen se bomo v občini Tržič 
posluževali instituta participatornega proračuna, po potrebi pa 
tudi instituta zbora občanov. Občinski svetniki bomo odprti za 
pobude občanov in se bomo na njih odzivali. na temu, da služi 
svojim občanom bomo delo občinskih organov približali ljudem. 
Spletna stran občine bo prenovljena tako, da bo na njej mogoče 
hitro najti ustrezne podatke. Vsi pravni akti in javna naročila 
bodo ažurno in transparentno objavljeni na spletni strani občine. 
Občina bo preko spletne strani in možnosti naročila na e-novice 
obveščala o odprtju razpisov, zbiranju prijav ter drugih novicah, 
ki bi občane utegnile zanimati. Občina bo odprla portal, prek 
katerega bodo občani lahko na občinski svet in župana naslovili 
svoje težave, predloge in pobude. Želimo, da prebivalci in 
prebivalke občine sooblikujemo podobo svoje občine, ter da so 
projekti v občini odraz njihov potreb in želja. Verjamemo, da so 
različni pogledi bogastvo za dosego čim širšega konsenza.



OBČINA TRŽIČ BO POSTALA DIGITALNA 
OBČINA

Delo občinske uprave bomo približali ljudem, saj uprava dela 
zanje. Njihovo delo bomo digitalizirali, ga tako poenostavili 
in naredili hitrejšega ter preglednejšega. Večino opravil bo z 
uporabo digitalne identitete mogoče opraviti iz domačega 
naslonjača, na spletu pa bo tudi mogoče slediti napredku pri 
obravnavi vaše vloge. Vzpostavili bomo enotni klicni center za 
vprašanja občanov. Seveda bo vsa dejanja še naprej mogoče 
opraviti osebno, saj ne želimo izključiti starejših občanov ter 
tistih, ki imajo manj digitalnih veščin. Za izvedbo projekta 
digitalizacije bomo v občinski upravi odprli nova delovna mesta 
z visoko dodano vrednostjo. Za namen iskanja kakovostnih 
rešitev in projektov v smeri digitalizacije bomo vzpostavili Tržiško 
kreativno vozlišče (TKV). 

V OBČINI TRŽIČ BOMO POSKRBELI ZA NAŠE 
MLADE

V občini Tržič se zavedamo, da mladi niso le naša prihodnost, 
temveč tudi naša sedanjost. Če bodo imeli mladi v Tržiču rešen 
stanovanjski problem, zagotovljeno delovno mesto, bodo 
motivirani in zadovoljni s svojim življenjem v mestu, se bodo tu 
tudi ustalili. V ta namen bomo štipendirali mlade motivirane 
in delovne dijake in študente tako, da bodo ti lahko nadaljevali 
s svojim študijem brez skrbi, ki jih prinaša negotov finančni 
položaj. Da bomo zagotovili prenos znanj na mlajšo generacijo 
in ustvarjanje delovnih mest, bomo finančno spodbujali prenos 
znanja tradicionalnih obrti na mlade ter pomoč pri vključevanju 
na trg. Delovna mesta za mlade bosta prinesla tudi digitalizacija 
in zeleni prehod. Za reševanje stanovanjskega problema mladih 
bomo poskrbeli z gradnjo javnih neprofitnih stanovanj. 
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Prizidek k Zdravstvenemu domu Tržič

V Občini Tržič si prizadevamo za kakovostno zdravstveno 
oskrbo prebivalcev. Prizadevamo si, da imajo občanke in 
občani svojega zdravnika v neposredni bližini svojega doma in 
že v sami občini na voljo širok nabor zdravstvenih dejavnosti. 
Zavedamo pa se tudi, da je sedanji Zdravstveni dom Tržič 
premajhen za potrebe in naloge, ki jih ima. Težavo bomo reševali 
z realizacijo projekta izgradnje prizidka k zdravstvenemu domu. 
V tem trenutku je gradbeno dovoljenje že izdano, poskrbeli pa 
bomo še za zadnje podrobnosti projekta. Poskrbeli bomo tudi za 
zagotovitev potrebnih sredstev ter zaprli finančno konstrukcijo. Z 
izvedbo tega projekta bodo imeli občani Občine Tržič še naprej 
na voljo dostopno in kvalitetno zdravstveno oskrbo na primarni 
ravni. Razvoj stroke gre naprej, prav tako se v starajoči se družbi 
povečujejo potrebe po kvalitetni zdravstveni oskrbi. Verjamemo, 
da bomo z realizacijo tega projekta ohranili kakovostno 
zdravstveno dejavnost v občini in poskrbeli za zdrave občane in 
občanke. 

Projekt 2

Izobraževalno in športno središče Križe

V Občini Tržič se zavedamo pomena športne in rekreativne 
dejavnosti za dobro počutje in kvalitetno življenje pripadnikov 
vseh generacij. Za naše najmlajše ima še posebno težo tudi 
kakovosten sistem izobraževanja, ki jih oblikuje v uspešne, 
motivirane, razgledane in odgovorne odrasle. Občina Tržič v 
zadnjem času doživlja pozitiven demografski trend, na katerega 
moramo odgovoriti z zagotavljanjem ustreznih kapacitet. V ta 
namen bomo zgradili prizidek k Osnovni šoli Križe in k vrtcu v 



Križah, ki bo obe stavbi povezal v eno enoto. Opisani projekt je 
trenutno v fazi pridobivanja zemljišč in gradbenega dovoljenja. 
Pri delu zemljišča, na katerem bi potekala gradnja, v tem 
trenutku potekajo zaključni dogovori za prekinitev postopka 
razlastitve. Državna sredstva za projekt so v delu že zagotovljena. 
Prav tako smo zelo športna občina in eden od najbolj množičnih 
športov v občini je nogomet. Za namen razvoja te športne 
dejavnosti bomo nadaljevali z izgradnjo športnega parka v 
Križah. Centralnemu nogometnemu igrišču bomo dodali še 
tribune in izboljšali pogoje za treninge ter igranje tekem. 

Projekt 3

Reševanje stanovanjskega problema

V zadnjem času se je v občini Tržič povečala potreba po novih 
stanovanjih. Želimo, da mladi in generacija delovno aktivnih 
ostaneta ter se ustalita v naši občini. Zaradi kvalitetnega 
življenjskega okolja se v našo občino priseljujejo tudi iz drugih 
slovenskih občin. Izgradnja novih stanovanj bo omogočila 
pogoje za ohranjanje in rast prebivalstva v občini. Zato bomo 
v tesnem sodelovanju z Vlado RS in zasebnimi investitorji 
zagotovili gradnjo javnih stanovanj v naši občini. Poskrbeli bomo 
za vzpostavitev pogojev za gradnjo manjših večstanovanjskih 
stavb. Med možne lokacije spadajo predvsem Križne, Retnje 
in Loka. Občina bo poskrbela, da bodo v prostorskih načrtih 
na voljo dovolj zemljišč namenjenih takšni gradnji in da se bo 
zgradila ustrezna javna infrastruktura. Po potrebi bomo tudi 
spremenili OPN.



Projekt 4

Nadaljnji razvoj turizma

Razvoj turistične dejavnosti v občini Tržič se je začel šele pred 
manj kot desetletjem, ko smo začeli praktično iz točke nič. Od 
takrat dalje je bila rast dejavnosti v občini visoka, žal pa je 
pozitiven trend prekinila epidemija koronavirusa. A v Občini Tržič 
nas to ne bo ustavilo, še naprej bomo promovirali in tržili svoje 
naravne znamenitosti ter druge turistične dejavnosti. Občina bo 
še naprej promovirala Tržič kot zeleno turistično destinacijo in 
spodbujala zasebne partnerje, da vlagajo v povečanje turističnih 
kapacitet in trženje naših turističnih produktov. Gre predvsem 
za naravne znamenitosti, gore, gorske poti in dejavnost 
kmečkega turizma. Pri turistični ponudbi in njeni promociji 
se bomo zgledovali tudi po sosednji Avstriji. Uveljavili bomo 
dobre domače in tuje prakse, razvoj turizma pa bo prinesel tudi 
nova delovna mesta. Prav tako bo občina še naprej finančno 
podpirala zanimive projekte, ki bodo omogočili rast panoge. Naš 
cilj je, da dosežemo 50 000 turističnih prenočitev do leta 2028. 
Namen razvoja Tržiča kot turistične destinacije je v nadaljnjem 
diverzificiranju tržiškega gospodarstva, kar ga bo naredilo 
bolj odpornega na krize. Poleg tega razvoj turizma spodbuja 
delovanje storitvenih dejavnosti v občini, ki si zaradi tega lahko 
obetajo večje prihodke. Z vlaganjem v turizem pa občina 
pridobiva tudi na večji prepoznavnosti v Sloveniji in tudi širše. To 
pa bo omogočilo lažje, večje in uspešnejše poslovanje drugim 
panogam ter še večji razvoj naše občine. 



Projekt 5

Nadaljnje vlaganje v vodno, komunalno, prometno in drugo 
infrastrukturo

Občina Tržič je po površini velika, razgibana in gorata občina. 
V zadnjih 16-ih letih je bilo vlaganj v prometno infrastrukturo v 
občini veliko, a še vedno ne dovolj veliko, da bi zadostili vsem 
potrebam. V Občini Tržič se zavedamo velikega pomena dobrih 
infrastrukturnih povezav. Menimo, da urejen in kakovosten 
sistem infrastrukture, začenši s prometno infrastrukturo, 
predstavlja temelj nadaljnjega razvoja občine. Potrebe po 
investicijah v infrastrukturo v naši občini so še naprej velike. 
Še naprej bo potrebno vlagati v izgradnjo varnih kolesarskih 
in pešpoti. Seveda pa ne bomo pozabili tudi na obnovo 
cest. Dinamika obnov v občini Tržič bo v prvi vrsti odvisna od 
razpoložljivih sredstev ter lastnikov zemljišč. Seveda bomo kar 
največ razpoložljivih sredstev počrpali iz državnih in evropskih 
projektov. preplastili bomo cesti med Križami in Tržičem, ter 
asfaltirali še preostali del ceste do vasi Gozd. Poleg cestne 
infrastrukture bodo potrebna nadaljnja vlaganja v ureditev 
vodotokov in sistemov preskrbe s pitno vodo. Z ureditvijo 
vodotokov upamo, da se nikoli več ne bodo ponovile posledice 
uničujoče ujme leta 2018. Varnost naših občanov ostaja ena 
izmed naših najvišjih prioritet.V luči podnebnih sprememb bodo 
potrebna tudi nadaljnja vlaganja za zagotovitev dodatnih virov 
pitne vode. V ta namen bomo izpeljali projekt Vrtine Smolekar 2 
ter preučili možnosti za bolj kakovostno ureditev preskrbe s pitno 
vodo na Zg. in Sp. Veternem. 


