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Priloga 1:  

ANALIZA STANJA PO POSAMEZNIH VSEBINSKIH PODROČJIH V 
OBDOBJU 1996 - 2005 
 
 
Pričujoče poglavje se ukvarja z analizo obstoječega stanja v Občini Trţič in se deli 
na tri vsebinske sklope. Prvo podpoglavje predstavlja analizo stanja na področju 
naravnega kapitala – trajnostni razvoj, okolje in prostor, razvoj podeţelja in 
komunalna infrastruktura. Drugo podpoglavje se osredotoča na razvoj fizičnega 
kapitala – tehnološkega napredka, podjetništva, inovativnosti in turizma. Tretje 
podpoglavje zajema socialni kapital – izobraţevanje, kultura, šport, zaposlovanje, 
zdravstvo, otroško varstvo, varstvo starejših občanov in skrb za hendikepirane. 
 

1. Naravni kapital 

Za dostopno in čisto alpsko mesto... 

Značilnosti Trţiča 

Trţič je mesto, ki se nahaja v sotočju Trţiške Bistrice in Mošenika in nekateri ga 
poimenujejo kar 'Gorenjske Benetke'. Trţič je danes poleg Kranja, Škofje Loke in 
Radovljice ena izmed štirih urbanih naselbin na Gorenjskem, ki ohranjajo 
značilnosti srednjeveške zasnove. Skozi stoletja je mesto prvotno zasnovo razvijalo 
in jo kljub številnim pritiskom razvoja obrti v 17. in 18. stoletju ter izraziti 
industrializaciji ob koncu 19. in v 20. stoletja ohranilo do danes. Po izgradnji 
magistralne ceste Kranj – Ljubelj se je v 70-ih letih prejšnjega stoletja urbani 
razvoj prelil iz mestnega središča v bliţnja manjša naselja. Tako so se okrepila 
naselja Ravne in Pristava ter še posebej Bistrica pri Trţiču, ki je zaradi izjemno 
ugodne prometne lege z novim nakupovalnim središčem ločenim od mestnega 
središča, prevzela pomembno trgovsko dejavnost. 

Upravno-administrativna členitev Trţič 

V okviru upravno administrativne členitve Slovenije je Trţič ena izmed 210-ih 
občin. Površina občine Trţič predstavlja 0,77 % površine Republike Slovenije. S 
številom prebivalcev po podatkih Popisa prebivalstva 2002 predstavlja enak deleţ – 
to je 0,77 % prebivalstva Republike Slovenije. Občina Trţič sodi v statistično regijo 
Gorenjska, ki jo sestavljajo občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja 
vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, 
Radovljica, Šenčur, Škofja loka, Trţič, Ţelezniki, Ţirovnica in Ţiri. Gorenjska 
statistična regija obsega 2137 km2 površine, od česar deleţ območja občine Trţič 
predstavlja 7,15 % površine. Prebivalci občine Trţič v Gorenjski statistični regiji 
predstavljajo 7,69 % prebivalcev (Vir: SURS, SLS 2000). 
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Karta 1: Občina Trţič v Republiki Sloveniji in Statistični regiji Gorenjska 
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Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS). 
 
Občina Trţič je sicer lokalno administrativno središče za več kot 15.000 
prebivalcev, členjena je na 13 krajevnih skupnosti in 35 naselij.  
 
Karta 2: Krajevne skupnosti v občini 
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Vir: Prostorski informacijski sistem občin (v nadaljevanju PISO). 
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Tabela 1: Velikost območja krajevnih skupnosti 
Št. Krajevna skupnost Površina km2 

1. BISTRICA PRI TRŢIČU 3,9 

2. BREZJE PRI TRŢIČU 5,4 

3. JELENDOL 51,7 

4. KOVOR 6,0 

5. KRIŢE 5,9 

6. LEŠE 5,7 

7. LOM POD STORŢIČEM 23,1 

8. PODLJUBELJ 36,9 

9. PRISTAVA 1,1 

10. RAVNE 1,7 

11. SEBENJE 3,6 

12. SENIČNO 3,5 

13. TRŢIČ - MESTO 7,0 

Vir: PISO 
 
Karta 3: Naselja v občini 
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Vir: PISO 
 

Prebivalstvo in urbanizacija 

Po podatkih Popisa prebivalstva 2002 je v občini Trţič leta 2002 prebivalo 15.151 
prebivalcev, od tega 7.384 moških in 7.767 ţensk. Povprečna starost prebivalcev je 
bila 37,03 let. V občini je bilo 5.239 gospodinjstev, ki so v povprečju štela 2,9 
člana. V občini je bilo 5643 stanovanj, povprečne velikosti 27,24 m2/ osebo. Število 
kmečkih gospodarstev je bilo 399. 
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Tabela 2: Podatki o št. prebivalcev, št. stavb, stanovanj in stanovanj v stavbi po 
naseljih 

NASELJE Št. prebivalcev 2002 Št. stavb 2002 Št. stanovanj 2002 Št. stanovanj/stavbo 

Bistrica 3187 258 1264 4,9 

Brdo 24 7 8 1,1 

Breg 57 17 22 1,3 

Brezje 361 92 122 1,3 

Čadovlje 86 20 28 1,4 

Dolina 70 43 44 1 

Gozd 23 13 13 1 

Grahovše 131 36 42 1,2 

Hudi graben 51 14 20 1,4 

Hudo 52 14 19 1,4 

Hušica 4 0 0 1,4 

Jelendol 170 27 80 3 

Kovor 758 202 256 1,3 

Kriţe 859 224 296 1,3 

Leše 210 71 85 1,2 

Loka 369 87 120 1,4 

Lom 339 90 104 1,2 

Novake 18 n. p. n. p. n. p. 

Paloviče 59 20 24 1,2 

Podljubelj 703 234 292 1,2 

Popovo 27 7 8 1,1 

Potarje 65 22 24 1,1 

Pristava 912 163 351 2,2 

Ročevnica 557 125 137 1,3 

Retnje 278 64 99 1,6 

Sebenje 376 103 131 1,3 

Senično 288 88 102 1,2 

Slap 181 28 68 2,4 

Spodnje Vetrno 43 14 15 1,1 

Trţič 3920 415 1514 3,6 

Vadiče 18 7 8 1,1 

Visoče 80 31 32 1 

Zgornje vetrno 44 17 20 1,2 

Zvirče 396 102 128 1,2 

Ţiganja vas 435 125 159 1,3 

Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002 
 
Karta 4, ki prikazuje število prebivalcev na stavbo po posameznem naselju, kaţe, 
da je izrazita zgostitev števila prebivalcev na stavbo v naselju Trţič in Bistrica, 
sledita Jelendol in Slap ter širše območje primestnih naselij – Pristava, Kriţe, Loka, 
Kovor. Najniţja gostota označuje Dolino, Gozd, Zg. Veterno, Visoče in Vadiče.  
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Karta 4: Naselja po številu prebivalcev 
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Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002 
 
Na podlagi podatkov – Mestna naselja v Republiki Sloveniji v letu 2003 (SURS) v 
občni Trţič med mestna naselja statistično prištevajo Trţič-mesto, Bistrico pri 
Trţiču ter Loko in Ročevnica, kjer ţivi skupno 8033 prebivalcev, kar je 53 % 
celotnega trţiškega prebivalstva. Skupaj s Pristavo in Slapom (ki skupaj štejeta 
1173 prebivalcev) pa to predstavlja 61 % vsega prebivalstva Trţiča. Po podatkih 
popisa prebivalstva 2002 prebivalci v Trţiču v povprečju izkazujejo višjo stopnjo 
urbanizacije kot je povprečje Slovenije.  
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Karta 5: Naselja po številu prebivalcev na stavbo 
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Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002 
 
Deleţ začasno nenaseljenih stanovanj je 5,6 % (po popisu prebivalstva 2002), kar je 
manj od povprečja Slovenije (8,4 %). Ostali podatki govorijo še, da je število 
stanovanj na stavbo v Trţiču 3,7 in v Bistrici 4,9 (povprečje Slovenije je 1,7). 
Povprečna velikost stanovanja v Trţiču je 73,1 m2, povprečje Slovenije pa je 74,6 
m2. Deleţ večstanovanjskih stavb v Trţiču je 8,2 % (povprečje Slovenije je 3,9 %). 
Deleţ zaposlenih oseb v kraju bivanja je v Trţiču 26 %, v Bistrici 32 % in v povprečju 
Slovenije 40,8% (urbanizirane Slovenije 63 %). Deleţ dnevnih migrantov med 
zaposlenimi osebami v Trţiču je 71 %, v Bistrici 43 % in v povprečju Slovenije 56 % 
(urbanizirane Slovenije 34 %). Deleţ učencev, dijakov in študentov migrantov je v 
Trţiču 47 %, v Bistrici 53 % in v povprečju Slovenije 47 % (urbanizirane Slovenije 21 
%). 

Reliefna struktura Trţiča 

Trţič sodi med bolj reliefno razgibane gorenjske občine z izrazitim primanjkljajem 
ravninskega sveta. Občina izstopa po reliefni energiji, saj je od najvišje točke 
(Košutnikov turn 2133 m) do najniţje točke (434 m) kar 1699 m višinske razlike. Iz 
karte pregleda višinskih plastnic je vidna izrazita ločnica med preteţno ravninskim 
svetom pod 540 m označenim z rumeno barvo in tremi dolinami – dolina Mošenika, 
dolina Trţiške Bistrice in dolina Lomščice, ki se zajedajo globoko v osrčje gorskega 
sveta. Praktično ves urbani razvoj je skoncentriran v območje juţno od središča 
mesta in v smeri treh gorskih dolin. Dodatno pa so na karti označena območja 
primerna za prostorski razvoj – stavbna zemljišča v občini. Ta zemljišča so 
prikazana na podlagi namenske rabe kot jo določajo prostorske sestavine.  
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Karta 6: Pregled višinskih plastnic in stavbna zemljišča v občini 
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Vir: GURS 2005 in Občina Trţič, Prostorske sestavine DP, 2003 
 
Iz karte osnovne rabe zemljišč v občini Trţič, kjer so stavbnim površinam dodane še 
kmetijske površine in gozdovi, je razvidno, da najprimernejša območja za 
prostorski razvoj ţe danes zasedajo stavbna zemljišča, ki so zamejena z območji 
rabe kmetijskih zemljišč. Morebitne širitve stavbnih zemljišč kot nosilni prostor 
razvoja občine vedno naletijo na območja kmetijskih zemljišč, zato je takšno 
razvojno območje dejansko ozko omejeno na območje sedanjih stavbnih zemljišč. 
Kljub temu pa je ocenjeno, da je na območju občine Trţič še pribliţno 1,8 milijona 
m2 oz. 1.800 ha prostih, še nezazidanih stavbnih zemljišč. 
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Karta 7: Osnovna raba zemljišč Občina Trţič 
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Vir: Občina Trţič, Prostorske sestavine DP, 2003 
 
Podatki kaţejo, da je število gradbenih dovoljenj za nestanovanjske objekte začelo 
padati z letom 2003, ko so bili dokončani objekti Spar-a, Cablex-a in bencinskega 
servisa 24/7. To kaţe na to, da se v Trţiču oţivlja stanovanjska gradnja, saj se je v 
zadnjih 6-ih letih površina (v m2) za stanovanjske objekte skoraj potrojila. Tak 
trend je glede na dobro prometno dostopnost in bivanjsko kakovost pričakovan tudi 
v prihodnosti. Ravno nasproten pa je trend v nestanovanjski gradnji, kjer se 
zaznava izrazit padec. 
 
Graf 1: Dovoljenja za gradnjo stavb: število stavb, glede na vrsto stavbe, Občina 
Trţič, letno 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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Graf 2: Dovoljenja za gradnjo stavb: površina stavb, glede na vrsto stavbe, Občina 
Trţič, letno 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.  
 
Značilnost poselitve prikazuje tudi razporeditev stavb s hišno številko glede na 
značilne višinske pasove. Največji je deleţ stavb v niţinskem pasu do 450 m 
nadmorske višine, le manjši deleţ seţe po ozkih dolinah do 800 m. Le redki objekti 
planinskih domov so locirani nad 800 m. Najvišje leţeči objekt je na višini 1520 m. 
 
Karta 8: Hišne številke po nadmorski višini 
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Prometna infrastruktura 

Prometna pot čez gorski prelaz Ljubelj, ki je ţe v rimskih časih povezovala Emono 
in Virunum na Gosposvetskem polju, je vplivala na razvoj poselitve, obrtništva in s 
tranzitom povezanih dejavnosti v dolinah na obeh straneh tega dela Karavank. 
Trgovanje in promet čez Ljubelj sta še posebej narasla, ko je leta 1382 Trst 
pripadel Avstriji. Ob zahtevni in za konjsko vprego naporni poti čez gorski prelaz 
Ljubelj so se na obeh straneh razvile “podporne” dejavnosti: furmani, hospici – 
zavetišča, gostišča s prenočišči, pošta, popravljalnice vozov, vzdrţevalci ceste, 
mitničarji, čuvajnice, prekladalnice blaga … . Čez Ljubelj pa so trgovali in med 
seboj bili konkurenčni boj trţiški in koroški obrtniki vse do pojava ţeleznice.  
 
Prva izgubljena priloţnost za Trţič in Borovlje je bila zavrnitev izgradnje 
ţelezniškega predora pod ljubeljskim prelazom, kot je to načrtoval ţe Valvasor, in 
odprtje gorenjske ţelezniške proge, ki je leta 1870 ves tovorni promet s Koroške 
preusmerila čez Trbiţ v Ljubljano. Kazalo je, da z vzpostavitvijo drţavne meje na 
Karavankah leta 1920 načrtov o ljubeljskem predoru ne bo več moţno uresničiti. 
Kraji in storitvene dejavnosti ob cesti so za nekaj desetletij izgubili dohodke od 
tranzitnega prometa.  
 
Z nastankom jugoslovanske drţave in vzpostavitvijo drţavne meje so Karavanke, 
nekdaj zgolj naravna ovira, postale še politična pregrada, zlasti v očeh prebivalcev 
avstrijske Koroške, ki se niso strinjali z drugačno politično ureditvijo na jugu in so 
jo zavračali. Kljub temu je ideja o predoru ostala, uresničevati pa se je začela z 
nacističnimi načrti izgradnje Jadranske ceste. Med drugo svetovno vojno sta tako 
obe ljubeljski dolini postali tragično gradbišče, kjer so taboriščniki podruţnic 
Mauthausna na obeh straneh gradili predor in ga leta 1944 tudi prebili. Vendar pa 
je promet še vse do leta 1963 potekal čez stari prelaz Ljubelj, ker do predora ni 
bila zgrajena priključna cesta, nova drţava pa se z Avstrijo do leta 1961 ni 
sporazumela glede dograditve in obratovanja predora. Razmah motornega 
tranzitnega prometa skozi ljubeljski predor proti Jadranu je v sedemdesetih letih v 
Podljubeljski dolini spodbudil gradnjo novih turističnih objektov (menjalnica, hotel, 
restavracije, kasneje tudi brezcarinske prodajalne...). Trgovini na avstrijski strani 
pa so pomembne dohodke, poleg tranzitnih, prinašali tudi slovenski potrošniki. 
Mesto je prometno vlogo izgubilo z odprtjem karavanškega predora, čeprav je še 
vedno pomembna povezava na relaciji Celovec – Ljubljana. To dokazujejo tudi 
časovno nizke in glede na razdaljo kratke povezave do mest sosednje Avstrije. Leta 
1990 je MMP Ljubelj prečkalo skoraj 8.000.000 potnikov. V naslednjem letu, to je 
1991, pa le še nekaj več kot 4.000.000 potnikov. Razlog za skoraj 50 % upad gre 
pripisati predvsem odprtju predora Karavanke, drugi razlog pa lahko iščemo tudi v 
razpadu Jugoslavije ter začetku vojne v njenih nekdanjih republikah (glej tudi 
poglavje Turizem). 
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Graf 3: Število potnikov v osebnih vozilih pri prehodih meje na MMP Ljubelj, 1996-
2005 

 
Vir: http://www.policija.si/portal/statistika/meja/meja.php?submenuid=009 
 
Glede na lastništvo javnih cest ločujemo v Sloveniji drţavne in občinske ceste, 
glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru pa se drţavne ceste 
kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste (prej "magistralne") ter 
regionalne ceste, občinske ceste pa na lokalne ceste in javne poti. Na karti 9 je 
lepo vidna prepletenost drţavne prometne mreţe, kjer ima Trţič zaradi svoje 
neposredne bliţine avtoceste dobre prometno povezave do središča Slovenije, kot 
tudi v druge regije. Obenem pa je Trţič zaradi svoje geografske kotlinske lege 
primerno oddaljen od teh prometnih povezav, da ne vplivajo na kakovost ţivljenja 
v občini. 
 
Karta 9: Trţič in drţavna prometna mreţa 
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Vir: DRSC 2006 
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Tudi iz vidika Gorenjske je na karti 10 lepo opazna povezanost z glavno prometnico 
v primerjavi z ostalimi gorenjskimi občinami. Ob tem velja opozoriti, da so 
nekatere občine tudi v boljšem poloţaju, saj avtocesta poteka skoznje, kar jim 
omogoča tudi hitrejši razvoj gospodarskih dejavnosti. 
 
Karta 10: Trţič in prometna mreţa Gorenjske 
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Vir: DRSC 2006 
 
Cestna infrastruktura v občini obsega ceste v dolţini 168 km. Marsikatera cesta je 
še neasfaltirana. Značilnost občine je, da je kar nekaj pomembnih cest pod oskrbo 
drţave. 
 
Karta 11: Trţič – prometno omreţje 

 
Vir: Kataster občinskih cest 2006 
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Javni vodovod 

Začetki organizirane vodooskrbe v občini Trţič segajo v leto 1900, ko je bil zgrajen 
mestni vodovod. Kasneje se je omreţje začelo širiti tudi v okolico mesta. Tako 
danes javno vodovodno omreţje, ki je v oskrbi Javnega podjetja Komunala Trţič 
d.o.o. pokriva preko 88 % prebivalstva. Ostalih 12 % predstavljajo vaški in zasebni 
vodovodi, ki so v upravljanju lokalnih vodovodnih odborov oz. vodovodnih zadrug. 
Med temi skrbijo za vodo-oskrbo večji lokalni sistemi za Lom, Leše, Paloviče, 
Senično, Hudi graben in Jelendol. Obstoječe vodovodno omreţje je razmeroma 
staro, večina vgrajenih cevovodov je ţe dotrajanih. 
 
Karti 12: Oskrba s pitno vodo, območja varstva vodnih virov, aglomeracije in 
kataster javnega vodovoda 
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Vir: PISO, 2006 
 
Novejši deli vodovodnega omreţja so zgrajeni na področjih z najmanjšim deleţem 
porabe vode. O stanju v omreţju in predvidenih ukrepih na posameznih sistemih sta 
bila izdelana elaborata Strategija razvoja vodovodne oskrbe v občini Trţič in 
Predlog investicij na področju javnega vodovoda v občini Trţič (Planing biro Kranj 
d.o.o., januar 2004).  
 
Trenutna poraba vode v občini Trţič je 60 l/s vode. Skupna izdatnost vodnih virov 
je od 90 do 130 l/s in tako je na območju občine Trţič zadostno število vodnih virov 
oz. njihova izdatnost je zadostna, da bi bila lahko tudi dana v koncesijsko uporabo 
kakemu izmed zainteresiranih koncesionarjev. Vendar zaradi poddimenzioniranja 
vodovodnih cevovodov in premajhnih prostornin vodohranov razpoloţljive količine 
vode ni moţno v celoti izkoristiti. 
 
Po Odloku o varstvenih pasovih vodnih virov Občine Trţič in ukrepih za zavarovanje 
voda (Ur. L. št. 57/2001 in 69/2001) so evidentirani naslednji vodni viri: Ljubelj, 
Smolekar v Podljubelju, Črni Gozd, Ţegnani studenec, Brezje, Hudi Graben, Ravne, 
Veterno, Gozd, Senično, Jelendol, Lom 1, Lom 2 in Lom 3, Paloviče, Lajba. Javno 
podjetje Komunala Trţič upravlja z vodnimi zajetji, katerih skupna kapaciteta 
znaša od 77 do 117 l/sek (Ljubelj, Črni Gozd, Mestni vodovod, Ţegnani Studenec, 
Brezje, Veterno in Gozd). Zajetja Črni Gozd, Mestni vodovod, Ţegnani studenec so 
glavni vodni viri, iz katerih se oskrbuje z vodo preteţni del občine Trţič, del pa jo 
odteka naprej v občino Naklo. Nekaj vodnih virov je v upravljanju lokalnih 
vodovodnih odborov in zadrug, nekaj pa jih je tudi v zasebni lasti. Najstarejši je 
sistem Mestni vodovod (1905-1940), sledijo pa Ţegnani studenec (1960-1970) in Črni 
gozd (1985). Zaradi dotrajanosti vodovodnih cevi oz. premajhnih profilov cevi je 
nujno potrebna obnova vodovodnih cevovodov in ureditev ustreznih vodohranskih 
kapacitet.  
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Prihodnji ukrepi naj bi bili namenjeni sanaciji obstoječega vodovodnega omreţja, s 
prednostno sanacijo kakovosti pitne vode na zajetjih, zagotavljanju zadostne 
količine kakovostne pitne vode vsem uporabnikom in v okviru moţnosti vključitev 
novega, količinsko in kakovostno stabilnega vira pitne vode, ki bi dolgoročno 
zadostil potrebam občine Trţič oziroma variantno tudi delom območja občin Naklo, 
Kranj in Radovljica. 
 

Javna kanalizacija 

Karta 13: Območja opremljanja z javno kanalizacijo 
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Vir: PISO, 2007 
 
Po ocenah Javnega podjetja Komunala Trţič d.o.o. je 61 % občanov Trţič ţe 
priključenih na javno kanalizacijo (v urbanem delu pa pribliţno 80 %). Skladno z 
operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode bo do 
leta 2009 zgrajena Centralna čistilna naprava Trţič, predvidene kapacitete 15.000 
PE. Na njej se bo čistila odpadna voda iz naselij Bistrica, Breg, Brezje, Čadovlje, 
Hudo, Kovor, Kriţe, Loka, Lom pod Storţičem, Podljubelj (delno), Pristava, Retnje, 
Ročevnica, Sebenje, Slap, Trţič, Zvirče in Ţiganja vas. Na ta način bo v sistem 
odvajanja in čiščenja zajetih preko 90 % v občini Trţič nastale odpadne vode. 
Naprava bo imela urejeno tudi linijo za prevzem in obdelavo grezničnih odplak in 
gošče iz malih komunalnih čistilnih naprav. 
 
Centralna čistilna naprava, ki skupaj z vodovodnim in komunalnim omreţjem 
predstavlja projekt Kohezijskega sklada, ki se bo v občini izvajal, mora biti zaradi 
črpanja EU sredstev zgrajena do 31. 12. 2010, po trenutnih ocenah pa bo prešla v 
poskusno obratovanje konec leta 2009. 
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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v 
nadaljevanju: Operativni program), ki ga je sprejela Vlada RS določa obveznosti 
opremljanja z javno kanalizacijo tudi za območje občine Trţič. Za občane je 
najpomembnejša informacija uvrstitev posameznih delov naselij v občini glede na 
gostoto obremenitve na hektar površine. Ministrstvo se je odločilo za metodologijo 
določanja aglomeracij, po kateri so za območje občine Trţič določili obveznosti 
opremljanja z javno kanalizacijo za naslednje aglomeracije (območja naselij ali 
delov naselij): 
 
OBMOČJA OPREMLJANJA Z JAVNO KANALIZACIJO 
Na Območju občine Trţič se z javno kanalizacijo obvezno opremlja vsa območja, 
ki sodijo med območja določena kot aglomeracija1 oziroma poselitveno območje, 
določeno v Operativnem programu. To so aglomeracije v naseljih Trţič (naselje 
Ravne se prišteva k Trţiču), Slap, Bistrica, Ročevnica, Loka, Kovor, Pristava, Kriţe, 
Retnje, Breg, Čadovlje pri Trţiču, Zvirče, Brezje, Podljubelj, Jelendol, Lom, 
Ţiganja vas, Sebenje in del naselja Visoče. (Pri naselju Jelendol, je kot kaţejo prve 
analize, prišlo do metodološke napake, zato je mogoče, da bo pri naslednji 
novelaciji Operativnega programa Vlade RS, opredeljeno kot naselje, za katerega ni 
obvezna opremljenost z javno kanalizacijo).  
 
Območja naselij Senično, Spodnje Vetrno, Hudo, Leše, Paloviče, Hudi graben in del 
naselja Visoče, ki so identificirana kot aglomeracija se ne opremljajo obvezno. Ta 
območja se opremljajo do leta 2017 samo v primerih,če občina izpolni svoje 
obveznosti iz programa obveznega opremljanja naselij z javno kanalizacijo in če so 
zagotovljeni finančni viri. 
 
Naselja, ki imajo obremenitev manjšo od 50 PE (populacijski ekvivalent – enota 
obremenitve odpadnih voda, ki jih v povprečju povzroči človek v enem dnevu) so 
naselja Novake, Vadiče, Popovo, Hušica, Brdo, Gozd, Zgornje vetrno in Potarje ter 
naselja, ki imajo gostoto obremenitve manjšo od 10 PE/ha, to sta naselji Dolina in 
Grahovše, se po sklepu Vlade RS do leta 2017 ne opremljajo z javno kanalizacijo, 
ker bi stroški njihovega opremljanja znašali dodatnih 60 % celotnih sredstev za 
opremljanje naseljih vključenih v program. 
 
ČASOVNI ROKI IN ODSTOTEK PRIKLJUČENIH OBREMENITEV PO POSAMEZNIH 
NASELJIH, kot so določena po Operativnem programu: 
 
Območja naselij z obremenjenostjo več kot 15000 PE  
Območja naselij z obremenjenostjo več kot 15000 PE morajo biti opremljena z 
javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2010, do 31. 
decembra 2012 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 95 % 
obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. Takih območij je v 

                                                 
1 Območje naselja ali dela naselja, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je po metodologiji Ministrstva enako območju 
poselitve, ki tvori samostojno skupino eno hektarskih kvadratnih celic ali zdruţenje več takih skupin celic, katerih povprečna 
gostota obremenjenosti okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode ( gostota obremenjenosti) presega določeno 
vrednost. Območje naselja, kot ga določa register prostorskih enot, je s tem zmanjšano le na območje poselitve, kjer je gostota 
obremenjenosti enaka predpisani obremenjenosti, pri kateri je treba to območje opremiti z javno kanalizacijo. Zato obvezna 
izgradnja javne kanalizacije na območju aglomeracije npr. Retnje, ne pomeni, da se obvezno opremljajo vsi objektu v naselju 
Retnje, ampak samo tisti, ki so zajeti v hektarskih celicah, ki so identificirane kot območje aglomeracije Retnje. Dodatno je pri 
vsaki aglomeraciji določen odstotni deleţ obveznega opremljanja, ki znaša od 70 do 95 % vsega obremenjevanja. 
Poenostavljeno to pomeni, da se v aglomeraciji, kjer je 100 stanovanjskih objektov, obvezno opremlja le od 70 do 95 objektov, 
ostale pa le, če to ne povzroča dodatnih stroškov. 
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Sloveniji skupno 11, med njimi tudi osrednje poselitveno območje v občini Trţič, 
t.j.: 

 poselitveno območje Trţič (Id 3808), ki obsega naselja Trţič, Slap, Bistrica, 
Ročevnica, Loka, Kovor, Pristava, Kriţe, Retnje in Breg. Povprečna gostota 
obremenitve območja je 40,3 PE/ha. 

 
Območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15000 PE  
V ta kriterij po Operativnem programu ne sodi nobeno naselje občine Trţič. 
 
Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 2000 PE ter 
gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha 
Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 2000 PE ter gostoto 
obremenjenosti več kot 20 PE/ha morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in 
komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora 
biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja zaradi 
odpadne vode na teh območjih. Takih območij je v Sloveniji skupno 187, med njimi 
tudi tri poselitvena območja v občini Trţič, to so: 

 poselitveno območje Čadovlje pri Trţiču (Id 3851), ki obsega naselje Čadovlje 
pri Trţiču (gostota obremenitve 26 PE/ha); 

 poselitveno območje Zvirče (Id 3820), ki obsega naselje Zvirče (gostota 
obremenitve 24,9 PE/ha); 

 poselitveno območje Jelendol (Id 3855), ki obsega naselje Jelendol (gostota 
obremenitve 24,4 PE/ha). 

 
Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 900 PE IN 2000 PE ter 
gostoto obremenjenosti manj kot 20 PE/ha 
Območja naselij z obremenjenostjo med 900 PE in 2000 PE ter gostoto 
obremenjenosti manj kot 20 PE/ha morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in 
komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora 
biti na javno kanalizacijo najmanj priključene 80 % obremenitve, ki nastaja zaradi 
odpadne vode na teh območjih. Takih območij je v Sloveniji skupno 90, med njimi 
eno poselitveno območje v občini Trţič, t.j.: 

 poselitveno območje (Id 3818), ki obsega naselji Ţiganja vas in Sebenje (gostota 
obremenitve 18,8 PE/ha). 

 
Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 450 PE in 900 PE ter 
gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha 
Območja naselij z obremenjenostjo med 450 PE in 2000 PE ter gostoto 
obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha morajo biti opremljena z 
javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31. 
decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 70 % 
obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. Takih območij je v 
Sloveniji skupno 154, med njimi tri poselitvena območja v občini Trţič, to so: 

 poselitveno območje (Id 3831), ki obsega naselje Podljubelj (gostota 
obremenitve 11,3 PE/ha); 

 poselitveno območje (Id 3807), ki obsega naselje Visoče (gostota obremenitve 
15,4 PE/ha); 

 poselitveno območje (Id 3850), ki obsega naselje Lom (gostota obremenitve 14,1 
PE/ha). 
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Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE ter 
gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha 
Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 2000 PE ter gostoto 
obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha morajo biti opremljena z 
javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31. 
decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 70 % 
obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. Takih območij je v 
Sloveniji skupno 757, med njimi poselitvena območja v občini Trţič: 

 poselitveno območje (Id 3844), ki obsega naselji Senično in Spodnje Vetrno 
(gostota obremenitve 16 PE/ha); 

 poselitveno območje (Id 3828), ki obsega naselje Brezje (gostota obremenitve 
12,1 PE/ha); 

 poselitveno območje (id 3808), ki obsega naselje Paloviče (gostota obremenitve 
10,1 PE/ha); 

 poselitveno območje (Id 3822), ki obsega naselje Hudo (gostota obremenitve 
14,3 PE/ha); 

 poselitveno območje (Id 3816), ki obsega naselje Leše (gostota obremenitve 
17,6 PE/ha). 

 

Ravnanje z odpadki v Občini Trţič 

Občina Trţič ima v KS Kovor za lastne potrebe urejeno odlagališče odpadkov, ki pa 
se bo moralo zaradi novih naravovarstvenih zahtev v prihodnosti sanirati in zapreti 
ali pa posodobiti za nadaljnje zbiranje odpadkov. V skladu z določbami 62. člena 
pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), se deponija odpadkov 
Kovor opredeli kot ˝deponija nenevarnih odpadkov˝. Pri vseh posegih na 
obravnavano območje je potrebno upoštevati pogoje, ki veljajo za deponijo 
nenevarnih odpadkov. Odlagališče je vključeno v regijski koncept ravnanja z 
odpadki za Gorenjsko imenovan CERO. 
V CERO Gorenjska je vključenih 23 občin z okoli dvesto tisoč prebivalci. Center bo 
omogočil predelavo 80.000 ton komunalnih odpadkov letno. V sklopu centra je 
predvidena sortirnica ločeno zbranih odpadkov, demontaţa kosovnih odpadkov in 
elektronske opreme s skladišči, kompostarna za ločeno zbrane biološke odpadke, 
objekt za predelavo preostanka odpadkov, energetski objekt, odlagališče 
preostanka odpadkov ter vsa potrebna spremljajoča infrastruktura. Vrednost 
investicije znaša okoli 54 milijonov evrov. Vključena so vsa predhodna dela in 
raziskave, tudi odkupi zemljišč na mestu centra in za dostopno cesto, vsi stroški 
priprave dokumentacije (prostorske, projektne, okoljske in investicijske 
dokumentacije) ter vsi stroški gradbenih del in instalacij objektov, vključno s 
tehnološko opremo. Investicija zajema tudi stroške sanacije starega odlagališča, 
stroške izgradnje spremljajočih objektov za nemoteno delovanje centra in 
zmanjševanje vplivov na okolje ter stroške izgradnje in rekonstrukcije dovozne 
ceste.  
Ker sodi CERO Gorenjska med nove regijske centre, katerih izgradnjo podpira 
drţava, se lahko nadeja pomoči sredstev iz kohezijskih skladov, sredstev drţavnega 
poračuna in sredstev od takse za odlaganje odpadkov. Del sredstev pa bo potrebno 
zagotoviti iz občinskih proračunov. 
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Karta 14: Območje CERO Gorenjske 

 
Vir: Strokovne podlage in študija idejne rešitve za CERO Gorenjska (2007), 
www.kranj.si 
 
Kako se bo v celoten koncept vključila Občina Trţič bo jasno v prvi polovici 
prihodnjega leta, podajamo pa nekaj podatkov o trenutnem stanju odlagališča. 
 
STANJE OBSTOJEČIH OBJEKTOV 
Ureditveno območje odlagališča obsega 6,44 ha površine. Skladno z ureditvenim 
načrtom je odlaganju namenjeno 4,5 ha, preostale površine pa so predvidene za 
servisiranje in izvajanje pomoţnih dejavnosti (dovozna in obodna cesta, zbirni 
center, tehtnica, kompostarna, črpališče izcedne vode, plinsko črpalna postaja z 
baklo, garaţa, poslovni prostori). Sedanja lokacija, za katero je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje obsega 3,2 ha. Na obstoječem polju je moţno odloţiti še okoli 
180.000 ton odpadkov, tako, da bi ga bilo ob dosedanji dinamiki odlaganja 
odpadkov mogoče uporabljati še najmanj naslednjih 25 let, seveda pod pogojem, 
da bo v vmesnem obdobju urejeno v skladu z novimi predpisi o odlaganju 
odpadkov.  
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Območje Natura 2000 

Karta 15: Prikaz območja zaščitenega z Naturo 2000 

 
Vir: PISO 
 
Natura 2000 je evropsko omreţje posebnih varstvenih območij, razglašenih v 
drţavah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za 
bodoče rodove. Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju 
ţivalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroţeni 
zaradi dejavnosti človeka.  
Oblikovanje mreţe posebej varovanih območij Natura 2000 pravno ureja Zakon o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00-popr., 119/02 in 41/04). 
Ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju Evropskih skupnosti pomembno za 
ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih 
tipov, zakon poimenuje "območje Natura 2000" ali "posebno varstveno območje". Z 
Uredbo o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000 je Vlada RS aprila 
2004 na ozemlju Slovenije določila posebna varstvena območja, in sicer 26 območij 
za 41 vrst ptic. Na osnovi Direktive o habitatih je določila tudi potencialna posebna 
ohranitvena območja, in sicer 260 za 56 habitatnih tipov in 111 rastlinskih in 
ţivalskih vrst 
Dodelitev statusa območja Natura 2000 je v svojem osnovnem pomenu ukrep 
trajnostnega razvoja, ki nima negativnih učinkov oziroma je sama njegova uvedba 
ţe odziv na negativne razseţnosti sedanjega nekoordiniranega gospodarskega 
razvoja Določitev evropskega statusa območjem Natura 2000 spreminja razvojne 
predpogoje lokalnih skupnosti. Po eni strani omejuje enostransko uporabo naravnih 
bogastev, po drugi pa ponuja številne spodbude za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti z ugodnimi učinki za ekonomski razvoj lokalnih skupnosti na tem 
območju. Osrednji namen statusa območja se kaţe v moţnostih kako čimbolj 
izkoristiti razvojne moţnosti na območjih Natura 2000 in kako spodbuditi javno in 
zasebno izrabo novih priloţnosti. Neprilagodljivost novim razvojnim izzivom zaradi 

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200322&dhid=60309
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200322&dhid=60309
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200322&dhid=60309
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sedanjih koristi, ki se kaţejo v enostranski rabi neobnovljivih naravnih virov in 
biotskih vrednot ni upravičena, zato jo spremljajo negativne spodbude. Ohranjanje 
biotske pestrosti pa lahko prinaša tudi neposredne kratkoročne koristi, ki pa bi jih 
bilo smiselno začeti sistematično, usmerjeno in nadzorovano izkoriščati. 
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2. Fizični kapital 

Od delovno intenzivne do občine znanja... 
…prehod iz industrijske v storitveno – informacijsko družbo… 

 

Ekonomski okviri Slovenije 

Iz makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije (Ministrstvo za finance RS, maj 2006) 
je razvidno, da se je v Sloveniji bruto domači proizvod (BDP) na letni ravni gibal 
med 4,1 v letu 2000 in 3,9 odstotne točke v letu 2005. Prav tako so napovedi za 
rast BDP-ja za obdobje do leta 2013 obetajoče; rast BDP-ja je predvidena med 3,5 
on 4,0 odstotne točke na letni ravni. Predvidena stopnja rasti BDP-ja je ugodna in 
kaţe na trend nadaljnje gospodarske rasti v Sloveniji, saj je njegova stopnja rasti 
za načrtovano obdobje višja od predvidene stopnja inflacije. 
 
V obdobju do leta 2013 se posledično z višjo gospodarsko rastjo pričakuje tudi 
povečanje števila zaposlenih. Rast števila zaposlenih naj bi se gibala med 0,7 in 0,9 
odstotne točke na letni ravni. V obdobju med letoma 2000 in 2006 pa je bilo število 
zaposlenih v povprečju na letni ravni 0,8 odstotne točke, ob čemer je potrebno 
poudariti, da so bila letna nihanja veliko izrazitejša in so znašala med -0,1 do 1,8 
odstotne točke. 
 
Na podlagi ocenjenih parametrov za obdobje do leta 2013 se pričakuje tudi višja 
realna rast bruto plač, ki se bo gibala med 2,4 in 3,1 odstotne točke za posamezno 
leto. Realna rast bruto plač je posledica večje pričakovane produktivnosti dela 
(BDP na prebivalca).  
 
Predvidena letna stopnja inflacije v obdobju do leta 2013 kaţe na veliko bolj 
umirjeno in stabilno gospodarsko okolje, saj naj bi se po predvidevanjih gibala med 
2,1 in 2,3 odstotne točke na letni ravni. 
 

Bruto domači proizvod 

Na podlagi podatkov ugotavljamo, da se je bruto domači proizvod v opazovanem 
obdobju devetih let na nacionalni ravni več kot podvojil. Indeks rasti je v celotnem 
obdobju na nivoju Slovenije višji za 3 indeksne točke v primerjavi z indeksom rasti 
BDP-ja za Gorenjsko statistično regijo; ker Statistični urad RS ne zbira podatkov za 
BDP na nivoju občin, ne moremo podati podatkov rasti BDP-ja za občino Trţič. 
Glede na pridobljene podatke na nivoju regije, v katerih so vključeni tudi 
posamični podatki za občino Trţič, predpostavljamo, da je BDP rasel tudi v občini 
Trţič. 
 
Veriţni indeks nam kaţe, da je bila rast BDP-ja najvišja v prvih letih opazovanega 
obdobja, potem pa se je začela umirjati, oziroma se kaţejo manjše stopnje rasti. Iz 
veriţnih indeksov rasti lahko sklepamo, da je se stopnja rasti BDP-ja večala v istih 
letih tako na ravni Slovenije kot na ravni Gorenjske oziroma se je njeno umiranje 
prav tako pričelo v istih letih na obeh nivojih. Ugotovitve so skladne tudi z 
makroekonomskimi kazalci, ki jih je pripravili Ministrstvo za finance v maju 2006. 
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Tabela 3: BRUTO DOMAČI PROIZVOD v mrd SIT, tekoče cene v obdobju 1996 - 2004* 

 Slovenija Gorenjska Trţič veriţni ind SLO veriţni ind GOR 

1996 2.770,6 241,0 n.p.   

1997 3.149,0 278,7 n.p. 114 116 

1998 3.494,6 307,0 n.p. 111 110 

1999 3.919,0 341,1 n.p. 112 111 

2000 4.300,3 371,7 n.p. 110 109 

2001 4.799,6 419,2 n.p. 112 113 

2002 5.355,4 466,4 n.p. 112 111 

2003 5.813,5 500,8 n.p. 109 107 

2004 6.271,8 536,2 n.p. 108 107 

ind 04/96 226 223    

Vir: SURS 
 
Graf 4: BDP – veriţni indeks Slovenije in Gorenjske 

 
Vir: SURS 
 

Poslovni subjekti 

Iz pridobljenih podatkov, kljub temu, da tabela ni metodološko konsistentna2, 
lahko ugotovimo, da trend, kar zadeva število poslovnih subjektov v občini Trţič, v 
desetletnem obdobju bolj ali manj stagnira, prav tako pa tudi trend rasti na nivojih 
Gorenjske in Slovenije ni preveč izrazit (indeks 104). Nizek trend rasti na vseh treh 
nivojih odraţa pomanjkanje predvsem podjetniške iniciative ter večletnih 
neugodnih in negotovih gospodarskih razmer v polpretekli zgodovini. 
 
 
 
 

                                                 
2
 Od 1996 do vključno 2003 so zajeti vsi poslovni subjekti, za leti 2004 in 2005 pa so zajete samo gospodarske druţbe. 
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Tabela 4: Poslovni subjekti v obdobju 1996 - 2005* 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 03/99 

TRŢIČ 911 906 900 929 907 894 888 902 634 636 99 

GORENJSKA 12.463 12.574 12.918 13.330 12.933 12.876 13.096 12.982 8.698 8.899 104 

SLOVENIJA 134.881 137.005 140.152 145.602 140.630 141.559 140.982 140.237 93.697 95.399 104 

Vir: SURS 
Opomba: * Podatki za leti 2004 in 2005 zajemajo samo gospodarske druţbe 

 
Razvidno je, da je prihodek podjetij v občini Trţič v letu 2005 glede na leto 1999 
narasel za 60 %, na Gorenjskem za 72 % in v Sloveniji 81 %. Poleg tega je iz 
opazovanih podatkov razvidno, da je znašal deleţ prihodkov podjetij v občini Trţič 
v letu 1999 le 0,28 % vseh prihodkov na ravni Slovenije in 3,4 % vseh prihodkov na 
ravni Gorenjske. V letu 2005 pa je ta deleţ še niţji, saj znaša 0,25 % na ravni 
Slovenije in 3,17 % na ravni Gorenjske. Razlog za niţjo rast prihodkov podjetij v 
občini Trţič je iskati je predvsem v tem, da so bila v opazovanem obdobju v občini 
Trţič najbolj prisotna delovno oziroma proizvodno intenzivna podjetja, ki za večjo 
rast svojih prihodkov potrebujejo ekonomijo obsega in v manjši meri tehnološko 
razvita podjetja, katerih dodana vrednost je posledično višja in s tem tudi prihodek 
podjetij sorazmerno višji. 
 
Tabela 5: Prihodek podjetij, v mio SIT, v obdobju 1996 - 2005* 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ind 05/99 

TRŢIČ 23.343 25.256 27.177 29.700 32.429 33.743 37.292 160 

GORENJSKA 683.937 748.932 892.011 1.006.020 1.094.276 1.166.115 1.176.719 172 

SLOVENIJA 8.272.088 9.342.565 10.426.300 11.421.288 12.399.943 13.763.310 14.973.725 181 

Vir: SURS 
Opomba: * Podatki v gornji tabeli zajemajo samo gospodarske druţbe (pravne in fizične osebe) 

 
Graf 5: Prihodek podjetij, indeks 2005/1999 

 
Vir: SURS 
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Graf 6: Indeks prihodka podjetij v mio SIT v obdobju 1996 - 2005* 

 
Vir: SURS 
 
Število podjetij v občini Trţič je najbolj poraslo v naslednjih dejavnostih, in sicer: 
kmetijstvo, lov in gozdarstvo za 79 %, gostinstvo za 10 %, finančno posredništvo ter 
zdravstvo in socialno varstvo za 100 % (pri slednjih je potrebno gledati tudi 
absolutne vrednosti) in nepremičnine za 18 %. Pri vseh ostalih dejavnostih beleţimo 
za poslovne subjekte v občini Trţič upad števila poslovnih subjektov, zlasti v 
predelovalni dejavnosti ter pri oskrbi z elektriko, plinom in vodo (indeks 87), javni 
upravi in izobraţevanju (indeks 82). Podatki za občino Trţič kaţejo, da je število 
vseh poslovnih subjektov v primerjanih letih na indeksu 99, medtem pa indeks za 
Gorenjsko znaša 103 ter za Slovenijo 104. 
 
Kazalnik, število poslovnih subjektov po posameznih dejavnostih, kaţe na to, da je 
podjetniška iniciativa v občini Trţič zelo nizka. V primerjanem letu (2003) število 
poslovnih subjektov ni ohranjeno niti na ravni iz leta 1997. Glede na to, da na 
nivoju Slovenije in Gorenjske opaţamo rast poslovnih subjektov v naslednjih 
panogah: oskrba z elektriko, plinom in vodo, izobraţevanje, itd., lahko sklepamo, 
da gre na nacionalni ravni za prehod iz tradicionalnih delovno intenzivnih in 
proizvodnih dejavnosti v storitvene dejavnosti, kar pa se posledično odraţa na večji 
dodani vrednosti in prihodkih podjetij. V občini Trţič, glede na vrednost indeksov 
po posameznih dejavnostih, tega prehoda ni zaznati, kar je verjetno posledica 
dolgoletne prisotnosti tradicionalnih dejavnosti (proizvodne in predelovalne 
dejavnosti), kot tudi pomanjkanja inovativnosti in kreativnosti pri obstoječih 
potencialnih podjetnikih. Prav tako je lahko posledica izobrazbene strukture 
prebivalstva ali pa dosedanje neaktivne politike lokalne skupnosti, da bi pritegnila 
tovrstna podjetja z ugodnejšimi pogoji za njihovo poslovanje in nadaljnji razvoj. 
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Tabela 6: Indeksi poslovnih subjektov po dejavnosti v obdobju 1996 - 2003 (ind 
03/97)* 
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SLOVENIJA 104 119 176 77 83 116 113 76 103 81 176 117 90 109 175 152 100 

TRŢIČ 99 179 100 0 87 87 94 90 110 88 200 118 82 82 200 114 0 

GORENJSKA 103 174 109 59 86 105 134 77 94 85 140 121 94 106 212 138 0 

Vir: SURS 
Opomba:* za izračun indeksa poslovnih subjektov po dejavnosti so uporabljeni podatki iz leta 1997, 
ker je bila v letu 1996 uporabljena drugačna metodologija za klasifikacijo dejavnosti. 

 
Graf 7: Indeksi poslovnih subjektov po dejavnosti v obdobju 1996 - 2003 (ind 03/97) 

 
Vir: SURS 

Struktura trţiškega gospodarstva skozi podjetja 

Trţiško gospodarstvo je v letu 2005 skupaj zaposlovalo 2.508 ljudi (2.127 – v 
gospodarskih druţbah d.d. in d.o.o.; 381 – pri fizičnih osebah s.p.). Iz tabele 8 - 
Struktura podjetij po rangu števila zaposlenih v letu 2005 je razvidno, da je 
največje podjetje po zaposlenih še vedno Peko d.d., ki skupaj s hčerinskim 
podjetjem PGP d.o.o, zaposluje 525 ljudi (po bilančnih podatkih za leto 2005). 
Število je potrebno vzeti v obzir, saj mednje štejejo tudi vsi zaposleni v trgovski 
mreţi, kar pomeni, da je še nekaj preko 100 zaposlenih izven matične občine 
podjetja in je dejansko število zaposlenih Trţičanov ustrezno manjše. Izhajajoč iz 
gospodarske dejavnosti, ki jo opravljajo trţiška podjetja, je mogoč zaključek, da je 
Trţič še vedno preteţno industrijsko mesto, ki je tesno povezano s tradicionalno in 
delovno intenzivno panogo – čevljarstvom. Med večjimi podjetji je podjetje Cablex 
d.o.o. edino, ki je v prikazanem obdobju nekoliko spremenilo nekdanjo industrijsko 
strukturo podjetij v Trţiču. 
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Tabela 7: Struktura podjetij po rangu števila zaposlenih v letu 2005 

Naziv 
Zaposl
enih 

Skup. 
prih. mio 

SIT 

Prih. od 
prod. 

mio SIT 

Sredstva 
mio SIT 

Kapital 
mio SIT 

Dobiček 
mio SIT 

Rang 
zaposleni 

PEKO, D.D. 353 5.035 4.421 5.508 4.302 126 1 

CABLEX D.O.O. 233 4.582 4.483 6.034 3.855 466 2 

PEKO INDE, D.O.O. 197 651 291 385 142 0,5 3 

PGP TRŢIČ, D.O.O. 172 2.108 2.073 959 452 -63 4 

TOKOS D.O.O. TRŢIČ 109 773 657 580 245 -8 5 

LEPENKA D.D. TRŢIČ 101 1.254 1.214 1.237 906 13 6 

TRIFIX D.O.O., TRŢIČ 72 779 762 503 335 -14 7 

JP KOMUNALA TRŢIČ, 
D.O.O. 

67 682 461 3.978 392 0 8 

SAXONIA - FRANKE, 
D.O.O., TRŢIČ 

47 1.187 1.179 468 203 16 9 

TRIO, D.D., TRŢIČ 44 426 423 248 -31 -253 10 

TIKO, D.O.O. 40 473 408 634 273 30 11 

BPT TRŢIČ, D.D. 35 1.143 1.059 2.558 2.006 91 12 

UČILA INTERNATIONAL, 
D.O.O., TRŢIČ 

32 775 765 457 93 36 13 

KVIBO, D.O.O. 26 1.848 1.792 700 205 43 14 

INTEGRAL AP TRŢIČ, 
D.D. 

24 329 322 341 163 13 15 

Vir: AJPES 2007 
 
Trţiško gospodarstvo je v letu 2005 ustvarilo za 1,343 milijarde SIT (5,6 milijona 
EUR) neto dobička – 762 milijonov SIT (3,2 milijona EUR) so ustvarili d.d.-ji in 
d.o.o.-ji. 581 milijonov SIT (2,4 milijona EUR) so ustvarili s.p.-ji. Iz same strukture 
dobička je razvidno, da ga dobro tretjino ustvari podjetje Cablex d.o.o. in skoraj 
45% samostojni podjetniki. Dobro petino preostalega dobička se porazdeli med 
preostalo mnoţico podjetij, kar kaţe na dodatno ranljivost trţiškega gospodarstva. 
Tudi samo razmerje dobička ustvarjeno med gospodarskimi druţbami in 
samostojnimi podjetniki kaţe, da se storitvena dejavnost teh podjetij razvija 
predvsem zaradi povezav v okviru Gorenjske in Ljubljane. Med največjimi 15 
trţiškimi podjetji ţal ni nobenega, ki bi deloval v razvojno intenzivni gospodarski 
panogi.  
 
Tabela 8: Struktura podjetij po rangu dobiček v letu 2005 

Naziv Zap. 
Skup. 

prih. mio 
SIT 

Prih. od 
prod. 

mio SIT 

Sredstva 
mio SIT 

Kapital 
mio SIT 

Dobiček 
mio SIT 

Rang 
dobiček 

CABLEX D.O.O. 233 4.582 4.483 6.034 3.855 466 1 

PEKO, D.D. 353 5.035 4.421 5.508 4.302 126 2 

BPT TRŢIČ, D.D. 35 1.143 1.059 2.558 2.006 91 3 

INTERALP, D.O.O., TRŢIČ 11 1.051 1.017 526 128 58 4 

KVIBO, D.O.O. 26 1.848 1.792 700 205 43 5 

PINSTEP KRIŢE D.O.O. 7 271 267 203 170 41 6 

UČILA INTERNATIONAL, 
D.O.O., TRŢIČ 

32 775 765 457 93 36 7 

TIM INVEST D.O.O. TRŢIČ 0 76 76 445 147 33 8 

TIKO, D.O.O. 40 473 408 634 273 30 9 

ADRIA TEHNIK D.O.O. 
TRŢIČ 

2 132 132 87 35 25 10 

PIK AS, TRŢIČ, D.O.O. 22 1.436 1.436 211 77 19 11 

KONTAKT P D.O.O. 21 415 405 608 252 17 12 

SAXONIA - FRANKE, 47 1.187 1.179 468 203 16 13 
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Vir: AJPES 2007 
 
Tabela 9: Struktura podjetij po rangu prihodek v letu 2005 

Vir: AJPES 2007 
 
Tabela 10: Velikost trţiških podjetij 

Naziv Velikost 

PEKO, D.D. VELIKO 

CABLEX D.O.O. VELIKO 

BPT TRŢIČ, D.D. VELIKO 

PGP TRŢIČ, D.O.O. SREDNJE 

LEPENKA D.D. TRŢIČ SREDNJE 

JP KOMUNALA TRŢIČ, D.O.O. SREDNJE 

KVIBO, D.O.O. MAJHNO 

PIK AS, TRŢIČ, D.O.O. MAJHNO 

SAXONIA - FRANKE, D.O.O., TRŢIČ MAJHNO 

INTERALP, D.O.O., TRŢIČ MAJHNO 

TRIFIX D.O.O., TRŢIČ MAJHNO 

UČILA INTERNATIONAL, D.O.O., TRŢIČ MAJHNO 

TOKOS D.O.O. TRŢIČ MAJHNO 

PEKO INDE, D.O.O. MAJHNO 

TIKO, D.O.O. MAJHNO 

Vir: AJPES 2007 
 

Dodana vrednost 

V opazovanem obdobju je število gospodarskih druţb v občini Trţič naraslo za 13 %, 
dodana vrednost pa je dvakrat večja kot v začetnem letu opazovanega obdobja. 
Število gospodarskih druţb na Gorenjskem je v letu 2005 večje za 10 %, dodana 
vrednost pa ja več kot dvakrat večja kot v prvem letu opazovanja. Na nivoju 

D.O.O., TRŢIČ 

JAZBEC, D.O.O., KRIŢE 2 198 197 224 84 14 14 

LEPENKA D.D. TRŢIČ 101 1.254 1.214 1.237 906 13 15 

Naziv Zap. 
Skup. 

prih. mio 
SIT 

Prih. od 
prod. 

mio SIT 

Sredstva 
mio SIT 

Kapital 
mio SIT 

Dobiček 
mio SIT 

Rang 
prihodek 

PEKO, D.D. 353 5.035 4.421 5.508 4.302 126 1 

CABLEX D.O.O. 233 4.582 4.483 6.034 3.855 466 2 

PGP TRŢIČ, D.O.O. 172 2.108 2.073 959 452 -63 3 

KVIBO, D.O.O. 26 1.848 1.792 700 205 43 4 

PIK AS, TRŢIČ, D.O.O. 22 1.436 1.436 211 77 19 5 

LEPENKA D.D. TRŢIČ 101 1.254 1.214 1.237 906 13 6 

SAXONIA - FRANKE, 
D.O.O., TRŢIČ 

47 1.187 1.179 468 203 16 7 

BPT TRŢIČ, D.D. 35 1.143 1.059 2.558 2.006 91 8 

INTERALP, D.O.O., TRŢIČ 11 1.051 1.017 526 128 58 9 

TRIFIX D.O.O., TRŢIČ 72 779 762 503 335 -14 10 

UČILA INTERNATIONAL, 
D.O.O., TRŢIČ 

32 775 765 457 93 36 11 

TOKOS D.O.O. TRŢIČ 109 773 657 580 245 -8 12 

JP KOMUNALA TRŢIČ, 
D.O.O. 

67 682 461 3.978 392 0 13 

PEKO INDE, D.O.O. 197 651 291 385 142 0,5 14 

TIKO, D.O.O. 40 473 408 634 273 30 15 
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Slovenije je število gospodarskih druţb večje za 22 %, dodana vrednost pa je za dva 
in pol krat večja kot v prvem letu opazovanja. Glede na podatke za Gorenjsko in 
Slovenijo lahko rečemo, da tudi po tem kazalniku gospodarske druţbe v občini Trţič 
zaostajajo, kar pa je zopet posledica delovno intenzivnih, nizkodonosnih ter 
neinovativnih dejavnosti. 
 
Tabela 11: Dodana vrednost za gospodarske druţbe 

LETO 

OBČINA TRŢIČ GORENJSKA SLOVENIJA 

Število  
gosp. 

druţb* 

dodana 
vrednost 
v 000 sit 

Število  
gosp. 

druţb* 

dodana 
vrednost 
v 000 sit 

Število  
gosp. druţb* 

dodana 
vrednost 
v 000 sit 

1996 205 4.889.556 3.530 121.084.445 35.786 1.267.695.450 

1997 200 5.285.488 3.640 140.431.834 36.717 1.475.278.070 

1998 204 4.068.987 3.737 148.679.669 37.585 1.623.381.605 

1999 201 5.880.733 3.676 167.630.673 37.553 1.814.969.200 

2000 205 5.907.863 3.600 187.784.391 37.695 2.045.660.634 

2001 205 6.725.607 3.476 211.838.347 37.263 2.253.865.149 

2002 209 7.815.234 3.499 258.520.246 38.051 2.621.626.876 

2003 217 9.378.052 3.637 277.169.001 39.917 2.834.816.188 

2004 222 9.450.971 3.774 285.664.542 42.068 3.124.091.178 

2005 231 10.303.284 3.873 288.102.878 43.711 3.305.684.870 

indeks 
05/96 

113 211 110 238 122 261 

Vir: baza podatkov - letna poročila 1996-2005, baza podatkov produkt FI-PO, AJPES 
Opomba: * število prejetih in obdelanih letnih poročil gospodarskih druţb 

 
Graf 8: Dodana vrednost za gospodarske druţbe, indeks 2005/1996 

 
Vir: AJPES 2007 
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Človeški viri 

Indeks stopnje brezposelnosti (SBO) je v občini Trţič inverzno pozitiven, saj je 
stopnja brezposelnosti padla v letu 2005 na 2/3 stopnje brezposelnosti v letu 1998. 
Indeks števila brezposelnih je v občini Trţič prav tako v letu 2005 inverzno 
pozitiven, saj indeks 70 kaţe na precejšnji upad brezposelnih v primerjavi z letom 
1997, kljub temu pa je bistvenega pomena, da je indeks višji kot na Gorenjskem in 
sicer za 8 indeksnih točk in niţji za 4 indeksne točke v primerjavi s številom 
brezposelnih v Sloveniji. 
 
Število delovno aktivnega prebivalstva (DAP) se je leta 2005 v primerjavi z letom 
1998 zmanjšalo in sicer za 16 % (indeks 84), kar je posledica zmanjševanja števila 
delovnih mest, ki so temeljila na delovno intenzivnih panogah. Medtem pa je 
indeks rasti delovno aktivnega prebivalstva v letu 2005 na ravni Slovenije skoraj 
enak kot v letu 1996, na ravni Gorenjske pa se je v enakem opazovanem obdobju 
celo povečal za 5 odstotnih točk.  
 
Število aktivnega prebivalstva (AP) se je v opazovanem obdobju v Občini Trţič 
zmanjšalo (indeks 81), kar je v veliki meri posledica različnih načinov zgodnjega in 
rednega upokojevanja zaposlenih v delovno intenzivnih panogah, ki so bile močno 
prisotne v občini Trţič. Število aktivnega prebivalstva je na ravni Gorenjske v letu 
2005 v primerjavi z letom 1996 nespremenjeno (indeks 100), na ravni Slovenije pa 
je indeks v rahlem upadu (indeks 94). 
 
Graf 9: Človeški viri v občini Trţič, 1996-2005 

 
Vir: SURS 
Opomba: za leto 1996 ni podatkov 
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Graf 10: Človeški viri – občina Trţič, Gorenjska, Slovenija; indeks 2005/2007 

 
Vir: SURS 
 

Število zaposlenih po dejavnostih 

Največ zaposlenih v Trţiču je v dejavnostih: kmetijstvo, lov in gozdarstvo, kar se 
sklada tudi z ugotovitvijo, da je v teh dejavnostih največji porast števila poslovnih 
subjektov. Prav tako so skladne ugotovitve glede največjega števila zaposlenih po 
posameznih dejavnostih in rasti števila poslovnih subjektov v naslednjih 
dejavnostih: gostinstvo, finančno posredništvo in nepremičnine. Neskladje se 
pojavlja pri številu zaposlenih v dejavnosti oskrbe z elektriko, vodo in plinom, kajti 
po številu poslovnih subjektov je v tej dejavnosti v občini Trţič zabeleţen upad, kar 
si lahko razlagamo s tem, da so se zaradi doseganja ekonomije obsega 
najverjetneje poslovni subjekti zdruţili ali pa so bili izvedeni prevzemi. 
 
Tudi tu prihajamo do podobnih zaključkov, ki so značilni za število poslovnih 
subjektov; na nivoju Slovenije in Gorenjske je očitna rast števila zaposlenih 
predvsem v storitvenih (javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti, finančno 
posredništvo) in tehnološko zahtevnejših panogah. 
 
Zaključna ugotovitev pri številu zaposlenih po dejavnostih je, da se je število 
zaposlenih v gospodarskih druţbah v Trţiču zmanjšalo v opazovanem obdobju za 56 
%, na Gorenjskem pa za 16 %, medtem ko se je v Sloveniji število zaposlenih v 
gospodarskih druţbah povečalo za 2 %. Iz te ugotovitve lahko sklepamo, da je tako 
velik upad števila zaposlenih v gospodarskih druţbah posledica propada predvsem 
delovno intenzivnih gospodarskih druţb, ki so bile dolgo prisotne na območju 
občine Trţič. 
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Graf 11: Indeks števila zaposlenih po dejavnostih 

 
Vir: SURS 
 

Povprečna plača 

Indeks rasti (2005/1998) povprečne mesečne bruto plače v občini Trţič je enak 
indeksu rasti v Sloveniji, najvišja rast pa je na Gorenjskem. Pri tem pa je potrebno 
upoštevati, da absolutna vrednost plače v občini Trţič v letu 2004 dosega komaj 80 
% povprečne bruto plače v Sloveniji in 83 % povprečne plače na Gorenjskem. 
 
Graf 12: Povprečna mesečna plača (Trţič, Gorenjska, Slovenija), 1996-2005 

 
Vir: SURS 
Opomba: za Gorenjsko za leti 1996 in 1997 ni podatkov. 
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Kmetijstvo, gozdarstvo in dopolnilne dejavnosti 

Na območju občine Trţič se je razvoj kmetijstva odvijal kontinuirano, vendar ne 
celostno. Iz proračuna Občine Trţič je bilo v obdobju od leta 1995 do 2005 
namenjenih 57.254.209 SIT sredstev, od tega po posameznih letih: 
 
Tabela 12: Proračunska sredstva namenjena za razvoj kmetijstva, 1995-2005 

Leto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Znesek sredstev v SIT 2.448.567 5.340.592 3.917.183 6.727.311 3.934.838 5.144.969 

Leto 2001 2002 2003 2004 2005 

Znesek sredstev v SIT 4.699.309 4.972.852 6.688.094 7.388.366 5.992.128 

Vir: proračun Občine Trţič 
 
Graf 13: Proračunska sredstva namenjena za razvoj kmetijstva, 1995-2005 

 
Vir: proračun Občine Trţič 
To pomeni, da je bilo v povprečju iz proračuna Občine Trţič izplačanih 5,2 milijona 
SIT na leto. Sredstva so se predvsem namenjala za melioracije, regresiranje 
umetnega osemenjevanja, subvencioniranje izobraţevanj, analize zemlje, v zadnjih 
nekaj letih pa tudi za nakupe splošne mehanizacije, kot so traktorji, kosilnice, za 
postavitev rastlinjakov in obnovo hlevov oz. izgradnjo gnojnih jam skladno z 
evropskimi standardi. 
 
Ni bilo razvite strategije razvoja podeţelja, z uresničevanjem katere bi se 
postopoma urejevalo področje, ki je za našo občino kar precejšnjega pomena, saj 
bi se namreč dalo ruralna območja bolj načrtno urejevati, ne pa razvoj podeţelja 
prepuščati naključnim dejavnikom.  
 
Za gozdarstvo je občina namenjala sredstva vse od leta 1995 dalje in sicer za 
gojitvena dela v občinskih gozdovih in posek lesa ter za sofinanciranje izgradnje 
vlak v privatnih gozdovih. 
 
Tabela 13: Proračunska sredstva namenjena za razvoj gozdarstva, 1995-2005 

Leto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Znesek sredstev v SIT 0 1.456.636 14.706.946 8.741.316 5.815.359 3.261.517 

Leto 2001 2002 2003 2004 2005 

Znesek sredstev v SIT 1.550.806 399.461 1.601.500 936.560 1.973.476 

Vir: proračun Občine Trţič 
 
To pomeni, da je bilo v povprečju iz proračuna Občine Trţič izplačanih 3,67 
milijona SIT na leto. 
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V razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeţelju v preteklosti sploh ni bilo investiranih 
sredstev, za kar pa bi vsekakor nujno morali poskrbeti v prihodnjem obdobju, saj je 
tudi razvoj dopolnilnega dela (npr. peka kruha in peciva, tradicionalne obrti za 
trţiško območje) vitalnega pomena za razvoj posameznikov in tudi za razvoj 
podeţelja, saj bi si ljudje s tem omogočali zaposlitev, glede na to, da je stopnja 
brezposelnosti precej visoka. 
 
Iz evidence dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je razvidno, da je na območju 
Upravne enote Trţič registriranih 21 nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, in 
sicer na področju predelave, obdelave, zamrzovanja ter pakiranja kmetijskih 
pridelkov in gozdnih sortimentov, na področju turizma na kmetiji, v dejavnosti, 
povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji, na področju storitev s kmetijsko ter 
gozdarsko mehanizacijo in opremo za pridobivanje in prodajo energije iz biomase 
ter na področju druge dopolnilne dejavnosti (podatek UE Trţič). 
 
Karta 16: Prikaz strukture lastništva zemljišč – zeleno Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov, rdeče Občina Trţič in rjavo zemljišča zaščitenih kmetij 

 
Vir: DKN 2003 
 
Kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so, glede na naravne značilnosti, primerna za 
kmetijski obdelavo. Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim 
namenom ter preprečevati njihovo onesnaţevanje ali drugačno degradiranje. 
Lastnik oz. uporabnik kmetijskega zemljišča mora dopustiti, da na njegovih 
neobdelovalnih površinah ostali ljudje prosto hodijo, se gibajo, nabirajo plodove. 
Gre za zelo široke omejitve, ki veljajo predvsem za gozdove. Največjo omejitev 
predstavlja institut zaščitene kmetije. To je funkcionalna celota, ki omogoča 
preţivetje. Status zaščitena kmetija dobi s posebno odločbo. Zaščitena kmetija se s 
pravnimi posli med ţivimi (menjava, prodaja, ...) sploh ne more deliti, razen če se 
povečujejo druge zaščitne kmetije, če postanejo lastnina RS ali občine ali če gre za 
solastniške transakcije.  
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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je ustanovila drţava 11. 
marca leta 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, 
kmetijami in gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije. Temeljni cilji delovanja 
Sklada so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja 
slovenskih gozdov. Njihov osnovni namen pa je skrb za racionalno rabo in 
okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov. Sklad izvaja 
slovensko kmetijsko zemljiško politiko in kot dober gospodar zemljišč v lasti drţave 
vodi promet s temi zemljišči, jih daje v zakup oziroma zanje podeljuje koncesije. S 
tem skrbi za obdelanost in ohranjanje zemljišč, ki sluţijo tako za proizvodno, kot 
za raziskovalno ali učno-vzgojno dejavnost, pa tudi za ohranjanje naravnega okolja 
in za ohranitev ter trajnostni razvoj gozdov. Z odkupom, prodajo in menjavo 
zemljišč, ki leţijo znotraj drţavnih kompleksov, zagotavlja smotrno zaokroţevanje 
površin oziroma proizvodnih enot in izboljšanje posestne strukture kmetijskih 
zemljišč. Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov 
prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji in zavezanec za vračilo 
kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev na osnovi določil Zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij. Na podlagi spremenjenega 27. člena Zakona o 
denacionalizaciji pa je tudi zavezanec za vračilo nadomestnih zemljišč kot eni od 
moţnih oblik vračanja podrţavljenega premoţenja v postopku denacionalizacije. 
Občina Trţič ima visoko gozdnatost, saj ima kar 75,8% pokrite z gozdom, kar 
predstavlja 15.537 ha. Največji moţni posek znaša 60.972 m3 na leto, vendar je od 
tega realiziranih le 23% (Popis gozdov 2004). Realizacija načrtovanega poseka 
predstavlja razmerje med dejanskim posekom in največjim dovoljenim posekom, ki 
je bil načrtovan v gozdnogospodarskih načrtih. Realizacija poseka je lahko na eni 
strani pokazatelj problemov z nizko motivacijo lastnikov za delo v gozdu in z 
zahtevno logistiko. Po drugi strani pa predstavlja nerealiziran vendar načrtovan 
posek neizkoriščen potencial lesne biomase za energetsko rabo (Vir: 
http://www.gov.si/zgs/biomasa1/index.php?p=obcine_so2). 
 
Po podatku za leto 2005 je gozdnatost občine Trţič 76 %. Lesna zaloga3 v je letu 
1995 za godove v občini znašala 263 m3/ha, v letu 2005 pa 359 m3/ha. Povečanje 
gre v veliki meri na račun nove metodologije za ugotavljanje lesne zaloge. V 
prihodnosti se lahko pričakuje le manjše povečevanje lesne zaloge (od 5-15 %), 
odvisno od realizacije poseka v naslednjih desetih letih. Prav tako se je povečal 
prirastek lesne zaloge na hektar. V letu 1995 je znašal 6,2 m3/ha, v letu 2005 pa 
7,6 m3/ha. Tudi v prihodnosti se bo najbrţ gibal v teh okvirih, vendar verjetno ne 
več kot 8,0 m3/ha. 
 
Največji moţni posek se je iz 430.000 m3 v letu 1995, povečal v letu 2005 na 
607.000 m3. To je desetletni etat. Dejanski posek pa je niţji od največjega 
moţnega. Tako je pričakovan posek za naprej okrog 400.000 m3 od 607.000 m3. 
Vzroki za nedoseganje so predvsem v nedostopnosti nekaterih predelov (negativna 
ekonomika) in neznanju za delo v gozdu oziroma majhne odvisnosti lastnikov gozda 
od prihodkov iz gozda. Tu se trend samo še slabša. V vsej občini je po oceni le šest 
kmetij, ki so preteţno odvisne od gozda. 
 

                                                 
3
 Podatki so povzeti iz načrtov gozdnogospodarskih enot Trţič in Jelendol, izračunane pa so ponderirane vrednosti. 
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Število ljudi, ki so se preţivljali z delom v gozdu ali predelavo lesa je bilo po oceni 
v letu 1995 okrog 25, v letu 2005 pa 20. V to število niso všteti druţinski člani. Ko 
bo prišlo do uvedbe novih tehnologij za delo v gozdu, se bo to število nekoliko 
zmanjšalo. To zniţanje pa bi se lahko kompenziralo z novimi delovnimi mesti pri 
pridobivanju biomase. V tem obdobju se je tudi zmanjšalo število lastnikov 
(kmetij), ki so imele več kot 25 ha gozda, in sicer iz 76 na 61. Ne vemo pa ali so se 
te kmetije delile ali mogoče celo povečevale. Več kot 100 ha gozda imata v občini 
samo dva lastnika. 
 
Prihodki iz gozdarstva so v letu 1995 ocenjeni in preračunani na 27 EUR/m3, v letu 
2005 pa na 29 EUR/m3. Bolj kot cena lesa, se je v tem času dvigala sama cena 
dela. Ob predvidenem letnem poseku 42.000 m3 v občini Trţič bi to pomenilo okrog 
1.200.000 EUR prihodka iz lesa. Sem so všteta tudi drva za domačo ogrevanje, ni pa 
všteta domača predelava lesa. Osnova za izračun je cena lesa na panju. 
 
Pri oceni potenciala za izkoriščanje lesne biomase je potrebno upoštevati tudi 
razne socialne, ekonomske in okoljske dejavnike. Tako so na Zavodu za gozdove RS 
občine razdelili v petstopenjsko lestvico (rang od 1 do 5) kjer upoštevajo naslednje 
dejavnike: površino gozda na prebivalca, deleţ zasebnih gozdov, deleţ stanovanj, 
ki jih ogrevajo z lesom kot edinim ali glavnim virom energije, deleţ gozda, 
realizacijo poseka, deleţ poseka primernega za energetsko rabo, povprečno 
velikost zasebne gozdne posesti, deleţ manj odprtih in teţje dostopnih gozdov ter 
deleţ mlajših razvojnih faz gozdov. Po tej lestvici je občina Trţič razporejena med 
občine, ki so bolj primerne za rabo lesne biomase (občina Trţič ima rang 4). 
 
Ocenjeno je, da je na območju občine Trţič ob predpostavki 42.000 m3 letnega 
poseka okoli 8.850 kubičnih metrov lesne biomase uporabne za energetske namene. 
Dodatno lahko vključimo še 1000 m3 letno raznih omejkov, zaraščajočih površin, 
biomase iz krčitev in industrijskih ostankov. Vendar je ta številka resnična ob 
pogoju, da lesna biomasa iz drţavnih gozdov ostane v Trţiču, da se vključi tudi 
ponudba malih ţag in lesnopredelovalnih obratov ter da se posek ohranja na vsaj 
enaki ravni (vir: Hanc: Daljinsko ogrevanje ne pride v poštev, Delo 11.11.2003). 
 
Sklepamo lahko, da se bo interes lastnikov gozdov za redno čiščenje in vzdrţevanje 
povečal, če bo obstajalo lokalno povpraševanje po lesni biomasi. V kolikor bi na 
območju npr: nastalo več mikrosistemov ali obstajali večji objekti – porabniki (npr: 
javne stavbe), ki bi prešli na lesno biomaso, bi se ponudniki lesne biomase lahko 
povezali in skupaj zadovoljevali lokalno povpraševanje. Sicer pa področju lesne 
biomase občina Trţič ţe namenja velik poudarek. Leta 2003 je bil izveden projekt 
»Priprava projektov s področja lesne biomase kot ene izmed osnov za ohranjanje 
poseljenosti in gospodarske konkurenčnosti gorskih predelov ob slovensko – 
avstrijski meji«.  
 

Turizem 

Turizem je največja svetovna gospodarska dejavnost in s svojimi lastnostmi 
predstavlja najznačilnejše področje druţbenega razvoja v 21. stoletju. Turistična 
industrija  povezuje številne gospodarske dejavnosti, zato ima enega največjih 
proizvodnih panoţnih multiplikatorjev in pomembno pospešuje regionalni razvoj, 
povečuje ekonomsko vrednost naravne in kulturne dediščine ter omogoča 
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povečanje druţbene blaginje. Od začetka samostojnosti do preloma tisočletja je 
slovenski turizem  doţivljal relativno poslovno in razvojno stagnacijo. Povzročile so 
jo balkanske vojne in nestabilne politične razmere v naši soseščini, proces 
lastninjenja in denacionalizacije, pretirana institucionalizacija turistične dejavnosti 
in neustrezna razvojna turistična politika ter razdrobljenost in nerazvitost 
turistične infrastrukture.  
 
Turizem je v trţiškem območju slabo razvit in šele v zadnjem obdobju se počasi 
oţivljajo naravne in kulturne danosti. Gibanje števila nočitev v Trţiču kaţe na 
trend padanja. Trţič je cenovno in kvalitetno primeren za manj zahtevne goste, 
vendar realno dosegljivi cilji še niso doseţeni. Predvsem je potrebno dati večji 
poudarek realizaciji na domačem trgu ter v Trţiču zadrţati tranzitne goste, ki 
preko mejnega prehoda Ljubelj odhajajo proti morju ali se vračajo proti domu. 
Zanimiv je podatek, da so v zadnjih dveh letih več nočitev ustvarili tuji turisti.  
Upad števila nočitev pa je mogoče pripisati tudi slabim in nezadostnim 
namestitvenim kapacitetam. Večina leţišč je namreč v planinskih kočah in domovih 
(skupna leţišča z etaţnimi kopalnicami). Turisti lahko v sobah ali apartmajih s 
kopalnico prenočujejo le v Gostišču Smuk, na Turistični kmetiji Špan ter v domu 
Oaza miru (ki sicer razpolaga z 90 leţišči, vendar je prvenstveno namenjen 
duhovnikom, redovnikom in redovnicam, pa tudi izobraţevalnim tečajem in 
srečanjem na različnih področjih). Podatki o številu leţišč po vrstah nastanitvenih 
obratov se, po podatkih SUR-a, iz leta v leto spreminjajo. Iz izkušenj in podatkov, s 
katerimi razpolaga TPIC, se lahko povzame, da lastniki le-teh pri poročanju niso 
dovolj natančni.  
 
Povprečna doba bivanja turistov v občini Trţič se je od leta 1996 močno skrajšala. 
Če so v letu 1996 predvsem tuji gostje v Trţič še prihajali na počitnice, je v zadnjih 
letih ta trend močno upadel. V zadnjih dveh letih je pri tujih gostih spet opazno 
rahlo podaljšanje povprečne dobe bivanje, medtem ko trend dolţine bivanja pri 
domačih gostih stagnira. Iz zbranih podatkov lahko sklepamo, da večino nočitev 
ustvarijo tranzitni gostje, ki se preko mejnega prehoda Ljubelj odpravljajo ali 
vračajo iz dopusta ter planinci, ki na daljših turah prenočujejo v planinskih 
postojankah. Povprečno dobo bivanja bi bilo moţno podaljšati s atraktivnimi 
programi aktivnih počitnic in integralnimi turističnimi proizvodi.  
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Graf 14: Število nočitev v občini Trţič, 1996 – 2005 

 
Vir: SURS 
 
Graf 15: Povprečna doba bivanja turistov v občini Trţič, 1996 – 2005 

 
Vir: SURS 
 
V letih 1996 in 1997 so največ nočitev ustvarili drţavljani Bosne in Hercegovine, 
Hrvaške in Makedonije. V omenjenih letih, takoj po ustanovitvi Občin, se je v 
občini Trţič izvajalo veliko investicij. Izjemo izstopajoče število nočitev tako lahko 
pripišemo tudi prenočitvam delavcem iz drţav bivše Jugoslavije, ki so izvajali 
omenjene investicije. Če iz analize izvzamemo leti 1996 in 1997 so največ nočitev 
ustvarili turisti iz Nemčije, sledijo pa jim češki in poljski turisti.   
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Podatki o številu nočitev, ki jih sobodajalci, pravne osebe javnega in zasebnega 
prava in samostojni podjetniki, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, posredujejo 
na Statistični urad Republike Slovenije niso skladni s podatki, ki jih posredujejo na 
Občino Trţič in tudi ne s plačano turistično takso.  
 
Tabela 14: Število nočitev turistov po posameznih drţavah v občini Trţič, 1996 – 
2005 

drţava / leto 1996 1997 1998 1999 2000 2001** 2002 2003 2004 2005 SKUPAJ 

Avstrija 57 144 79 28 81 68 39 10 15 8 529 

Bosna in 
Hercegovina 

248 1.930 64 39 40 35 17 / 60 12 2.445 

Ciper           0 

Češka 141 194 299 188 198 102 159 78 90 13 1.462 

Danska / 4 3 / 15 2 6 1 6 2 39 

Francija 180 195 125 25 16 62 41 14 31 6 695 

Hrvaška 781 1.477 151 858 55 76 91 6 103 45 3.643 

Italija 33 82 83 41 26 79 106 169 21 84 724 

Jugoslavija 232 9 22  4 5 16 / / / 288 

Madţarska 19 11 4 10 16 19 42 24 9 4 158 

Makedonija 2.172 87 13 2 4 13 14 3 / / 2.308 

Nemčija 144 258 313 82 154 224 124 148 203 184 1.834 

Nizozemska 10 14 30  18 20 20 19 75  206 

Poljska 90 141 219 91 101 168 71 59 23 31 994 

Ruska 
federacija 

13 30 2 246 / / / / 12 14 317 

Slovaška 9 7 6 / 4 3 3 6 12 2 52 

Srbija in Črna 
gora* 

/ / / / / / / 9 88 4 101 

Švedska / / 7 / / 4 33 6 4 21 75 

Švica / 4 4 1 15 26 1 2 / 2 55 

Velika Britanija / 7 28 2 4 / 6 / 1 15 63 

Izrael / 5 / / 7 4 / 20 8 2 46 

ZDA 1 8 12 4 1 5 4 / 1 / 36 

Skupaj 4146 4631 1510 1623 776 962 820 633 824 492 16.417 

Vir: SURS 
Opombe: *od vključno leta 2002 so nočitve beleţene pod Jugoslavijo; ** za leto 2001 se podatki 
zbrani iz mesečnih statističnih informacij in podatki posredovani iz SURS-a ne ujemajo 

 
Tabela 15: Število leţišč po vrstah nastanitvenih objektov v občini Trţič, 1996 – 
2005 

Nastanitveni objekt 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hoteli 72 72 90 / / / / / / / 

Penzioni 10 10 8 10 13 / / 10 10 10 

Gostišča / / / / / / 10 / 10 10 

Prenočišča 6 6 / / / / / / / / 

Kampi 60 60 60 60 60 / / / / / 

Turistične kmetije z nastanitvenimi 
zmogljivostmi 

/ / / / / / / 12 12 12 

Sobe 6 6 6 6 6      

Planinski domovi in koče 161 161 160 133 158 168 168 168 168 153 

Delavski počitniški domovi 53 53 53 / 53 / / / / / 



Strategija razvoja Občine Trţič 2008 - 2020 

 Skupina za razvoj Trţiča 61 

Drugi gostinski nastanitveni objekti / / / / / 76 66 86 86 6 

Začasne/dopolnilne nastanitvene 
zmogljivosti 

280 280 279 199 277 / / / / / 

SKUPAJ LEŢIŠČ 648 648 656 408 567 244 244 276 286 191 

Vir: SURS 
 
Graf 16: Število leţišč v občini Trţič, 1995-2005 

 
Vir: SURS 
 
Tabela 16: Število gostinskih obratov, 2001 – 2005 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Gostinski obrati s ponudbo hrane* 19 19 21 20 21 

Gostinski obrati brez ponudbe hrane 27 28 26 30 31 

SKUPAJ 46 47 47 50 51 

Vir: SURS  
Opomba: * tudi slaščičarna in taverna 

 
Tabela 17: primerjava števila prehodov potnikov čez mednarodne cestne mejne 
prehode na Gorenjskem, 2000 – 2005 

Mejni prehod 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Korensko sedlo 2.677.561 2.139.479 1.775.382 1.858.270 1.851.632 1.836.961 

Ljubelj 2.534.724 2.290.992 2.378.016 1.819.985 2.175.045 2.006.332 

Jezersko 191.773 195.348 182.624 187.050 193.981 161.075 

Karavanke 6.107.822 6.706.060 7.121.688 8.051.490 8.212.386 8.351.101 

Vir: http://www.policija.si/portal/statistika/meja/meja.php?submenuid=009 
 
Po pričakovanjih je največ potnikov mejo prestopilo na mednarodnem mejnem 
prehodu Karavanke, sledijo pa Ljubelj, Korensko sedlo in Jezersko. Število 
prestopov meje na posameznem mejnem prehodu je tako sorazmerno z ugodnimi 
cestnimi povezavami in bliţino turističnih središč.  
 
Tranzitne goste, ki se čez Ljubelj odpravljajo na dopust ali se z njega vračajo, je 
potrebno z različnimi turističnimi produkti zadrţati in jim pokazati moţnosti za 
preţivljanje počitnic v Trţiču. Eden od takih projektov se ţe izvaja, in sicer je Trţič 

http://www.policija.si/portal/statistika/meja/meja.php?submenuid=009
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vključen v akcijo Slovenske turistične organizacije »Stranske poti so zapeljivejše od 
glavnih«.  
Število dnevnih obiskovalcev4 kaţe, da je v Trţiču kakovostna in raznolika primarna 
turistična ponudba, medtem ko turistična infrastruktura še ni na dovolj razvita. 
Potrebno pa je omeniti, da večji del obiskovalcev tvorijo šolske skupine. Moţnosti 
za večjo realizacijo pa obstajajo še pri drugih ciljnih skupinah, kot so razna društva 
in podjetja. Poleg tega bi se bilo smiselno povezati z nastanitvenimi obrati v 
sosednjih občinah in bliţnjih turističnih krajih ter njihovim stacionarnim gostom 
ponuditi različne ideje za izlete in spoznavanje okoliških krajev, njihovih 
zanimivosti in kulture. 
 
Kot je razvidno iz tabele 18, največji obisk beleţijo v stalni zbirki Lovci na 
mamute, sledi jim Dovţanova soteska ter nato še Trţiški muzej. Ostale privlačnosti 
po številu obiskovalcev močno zaostajajo. Za povečanje obiska manj zanimivih 
znamenitosti bi bilo smiselno sestaviti integralne turistične programe, ki bi poleg ţe 
sedaj dobro obiskanih zajemali tudi druge, za enkrat manj priljubljene turistične 
točke.  
V praksi se posameznim ciljnim skupinam pošljejo seznami zanimivosti s cenikom, 
obiskovalci pa si potem sami izberejo privlačnosti, ki si jih ţelijo ogledati. 
Pravzaprav gre za naročene izlete, potrebno pa bi se bilo usmeriti tudi v razpisane 
programe, kjer je tveganje sicer večje, vendar pa ob uspešni izvedbi zagotavljajo 
večji poslovni uspeh.  
 
Tabela 18: Število registriranih dnevnih obiskovalcev, 1998 – 2005 

Znamenitost 1998*** 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Dovţanova soteska* 833 2.855 2.284 3.139 3.924 3.801 3.523 3.624 

Staro mestno jedro* 435 1.043 1.185 2.052 1.494 631 1.368 581 

Šentanski rudnik* 14 495 465 0 0 19 225 142 

RIS Dolina* 0 0 0 780 1.310 1.529 745 963 

Spominski park Mauthausen* 0 218 159 908 657 602 841 756 

Lovci na mamute** 0 4.724 4.199 3.712 3.779 3.811 3.504 3.930 

Partizanska tiskarna** 0 0 0 0 0 31 26 457 

Galerija druţine Ribnikar** 0 0 0 0 0 40 78 0 

Galerija livarstva Kavar** 0 0 0 0 0 22 0 61 

Mojstrska delavnica 
Kosmač** 

0 0 0 0 0 103 110 64 

Kurnikova hiša** 0 0 0 3.386 2763 887 1.304 1.514 

Tematska pot Konšca* 0 0 0 0 40 0 0 0 

Gozdna učna pot* 0 0 0 66 210 0 123 144 

Trţiški muzej** 0 3.538 0 3.799 3.990 1.704 2.235 1.978 

SKUPAJ 1.282 12.873 8.292 17.842 18.167 13.180 14.082 14.214 

Vir: TIC 
Opombe: * Podatki zajemajo samo organizirane in vodene skupine brez individualnih gostov; ** Samo 
obiskovalci najavljeni preko TPIC-a; *** Samo druga polovica leta 

                                                 
4
 Podatki o registriranih obiskovalcih so vodeni v TPIC-u in zajemajo obiskovalce, ki so si katero od navedenih znamenitosti 

ogledali s turističnim vodnikom turističnega območja Trţič oziroma so za ogled plačali vstopnino (kar pomeni, da veljajo za 
registrirane obiskovalce). Tako v številke niso vključeni izletniki, ki pridejo v Trţič individualno in si sami, s pomočjo 
promocijskega materiala in informacijskih tabel, ogledujejo turistične zanimivosti. Po ocenah je teh obiskovalcev pribliţno 
dvakrat toliko kot jih je uradno blaţeno. Podatke o obisku Trţiškega muzeja, Kurnikove hiše in Partizanske tiskarne so bili od 
leta 2001 dalje posredovani tudi iz Trţiškega muzeja, medtem ko so pri stalni zbirki Lovci na mamute zajete samo tiste skupine 
in obiskovalci, ki so bili najavljeni preko Turistično promocijskega in informacijskega centra občine Trţič. 
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Izmed tujih gostov se je zabeleţili največji obisk gostov iz Nemčije, ki so v letu 
2005 med tujimi gosti ustvarili tudi največ prenočitev.  
 
Najpogostejši razlog obiska TPIC-a je pridobitev informacij o prireditvah, športnih 
aktivnostih, moţnih ogledih in namestitvenih zmogljivostih. Sledi obisk z namenom 
nakupa spominkov in pridobitev promocijskega materiala. Opazno je tudi, da TPIC 
obiskuje tudi vedno več lokalnih prebivalcev z namenom, da se informirajo o 
aktualnih dogodkih in prireditvah v občini ter zaradi nakupa daril in spominkov.   
 
Tabela 19: Število obiskovalcev v TIC-u po posameznih drţavah, 2005 
Slovenija 5.182 SČG 7 

Nemčija 84 Portugalska 6 

Hrvaška 72 Izrael 6 

Avstrija 67 Poljska 4 

Francija 65 Avstralija in Nova Zelandija 4 

Velika Britanija 51 Bosna in Hercegovina 3 

Italija 40 Španija 2 

Nizozemska 40 Švedska 2 

ZDA in Kanada 20 Druge drţave EU 9 

Češka 16 Drugi 31 

Finska 15 SKUPAJ 5.734 

Švica 8   

Vir: TIC 
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3. Socialni kapital 

Za dvig zaposljivosti in zaposlenosti… 

Prebivalstvo po starostnih skupinah 

Prebivalstvo v Občini Trţič se postopoma stara, število prebivalstva zelo počasi 
narašča, nataliteta je prenizka, zato dolgoročno glede na današnje stanje ne 
moremo pričakovati povečanja števila mladega prebivalstva. Največje starostne 
skupine v Trţiču so v letih 15-54 let. Glede na spol je med Trţičani opazno, da je 
do 20. leta starosti več moških, medtem ko je po 50. letu starosti opazen trend, ko 
med prebivalci prevladuje večje število ţensk. 
 
Graf 17: Prebivalstvo občine Trţič po starostnih skupinah 

 
Vir: SURS 
 

Rast prebivalstva 

Na območju občine Trţič rahlo narašča prebivalstvo v naslednjih naseljih: Brezje 
pri Trţiču, Leše, Paloviče, Podljubelj (najbolj), Retnje, Sebenje, Senično in Ţiganja 
vas. V drugih naseljih je število prebivalstva konstantno ali celo rahlo upada. 
 
Tabela 20: Drţavljani RS v Občini Trţič po naseljih 

  1999 2002 2007   1999 2002 2007 

Občina Trţič skupaj 14973 15207 15211 Novake 19 18 20 

Bistrica pri Trţiču 3330 3268 3236 Paloviče 59 63 70 

Brdo 24 24 24 Podljubelj 653 723 761 

Breg ob Bistrici 56 64 63 Popovo 23 24 25 

Brezje pri Trţiču 359 366 376 Potarje 68 74 73 

Čadovlje pri Trţiču 93 91 88 Pristava 879 921 908 

Dolina 83 74 74 Retnje 278 271 285 

Gozd 26 33 35 Ročevnica 417 424 418 

Grahovše 125 131 133 Sebenje 379 382 394 

Hudi graben 51 52 57 Senično 252 279 277 

Hudo 62 54 50 Slap 200 194 202 

Hušica 4 4 4 Spodnje Veterno 38 43 43 

Jelendol 159 162 153 Trţič 3851 3876 3846 

Kovor 744 785 774 Vadiče 18 18 19 

Kriţe 863 874 875 Visoče 81 81 80 

Leše 203 211 215 Zgornje Veterno 46 45 45 

Loka 362 379 375 Zvirče 376 390 386 

Lom pod Storţičem 354 353 353 Ţiganja vas 438 456 474 

Vir: SURS 
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Celotno število prebivalcev občine Trţič je naraslo iz 14971 v letu 1999, na 15207 v 
letu 2002 in na 15211 v letu 2007, kar pomeni, da se je v osmih letih števil 
prebivalcev povečalo za 250 ljudi.  
 
Graf 18: Drţavljani RS v občini Trţič 

 
Vir: SURS 
 
Največji dve naselji – Trţič mesto in Bistrica pri Trţiču imata različne trende, saj je 
v Bistrici opazen trend padanja prebivalstva, medtem ko v Trţič-mestu število 
prebivalcev stagnira oz. se le malce povečuje. 
 
Graf 19: Drţavljani RS v občini Trţič v Trţiču-mesto in Bistrici 

 
Vir: SURS 
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Graf 20: Drţavljani RS v občini Trţič, po naseljih 

 
Vir: SURS 
 

Izobrazbena struktura prebivalstva 

Izobrazbena struktura prebivalstva v Trţiču je na splošno na prenizki ravni, saj ima 
le 10% prebivalstva visoko in višjo izobrazbo, medtem ko imamo 9 % prebivalstva 
brez izobrazbe, 28 % prebivalstva pa ima le osnovno šolo. 
 
Največjo izobrazbeno skupino predstavljajo občani s srednjo šolo (53%), sledi 
izjemno visok odstotek ljudi s srednjo šolo (28%) ter občani z nepopolno izobrazbo 
(8%) in brez izobrazbe (1%). Zaskrbljujoče je tako, da ima v Trţiču višjo izobrazbo 
le 4% prebivalstva in visoko le 6%. 
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Graf 21: Prebivalstvo, staro več kot 15 let, po izobrazbi 

 
Vir: SURS 
 

Brezposelnost 

Trend padanja števila brezposelnih oseb v občini Trţič je izmerjen v celotnem 
obdobju od leta 1998 do 2006, kjer je stopnja brezposelnosti padla iz 13,9 % na 6,7 
%. Seveda pa je v primerjavi z drugimi občinami oz. z drugimi gorenjskimi 
upravnimi enotami, poloţaj Trţič na področju brezposelnosti precej slabši oz. je 
najslabši. Brezposelnost Trţiča se je namreč vseskozi nahajala visoko nad 
povprečjem Gorenjske, v slabšem poloţaju so bile le Jesenice. Vendar pa so tudi 
Jesenice prehitele Trţič in ima tako po zadnjih merjenjih Trţič najvišjo stopnjo 
brezposelnosti na Gorenjskem. Seveda pa so se razlike v brezposelnosti med 
občinami bistveno zmanjšale. 
 
Tabela 21: Brezposelnost Občina Trţič, stanje december tekoče leto 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

stopnja brezposelnosti  13,9 12,7 12,1 12 11,9 10,3 9,5 9,2 6,7 

število brezposelnih 897 913 846 811 816 802 681 628 625 459 

brezposelne ţenske    437 454 444 358 326 361 255 

Vir: ZZZS, Kranj 
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Graf 22: Stopnja brezposelnosti po gorenjskih upravnih enotah 

 
Vir: ZZZS, Kranj 
 
V strukturi brezposelnosti občanov Trţiča ni velikih razlik v primerjavi z ostalo 
Gorenjsko. Največ brezposelnih predstavljajo tisti s I. in II. stopnjo izobrazbe (teh 
je 43 %, Gorenjska 37 %). Druga skupina so brezposelni s III. in IV. stopnjo izobrazbe 
(teh je 21 %, Gorenjska 23 %), sledijo s V. stopnjo izobrazbe (teh je 25 %, Gorenjska 
28 %). Brezposelnih s VI. stopnjo je 3 % in 8 % s VII. stopnjo. Prav tako ni velikih 
razlik v starostni strukturi brezposelnih in glede na spol. 
 
Graf 23: Struktura brezposelnih 

 
Vir: ZZZS, Kranj 
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Vzgojno varstveni zavod Trţič 

Število otrok, ki se vključuje v predšolsko vzgojo v občini Trţič, se je po uvedbi 
devetletke zmanjšalo in se v zadnjem letu postopoma povečuje. Enako je gibanje v 
osnovnih šolah. Naravni prirastek v naši občini je nizek, kar se vidi v številu 
vključenih otrok v osnovne šole. 
 
Tabela 22: Vključenost otrok v VVZ Trţič 

ŠOLSKO LETO ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO ENOT ŠTEVILO OTROK 

1996/ 97 24 5 449 

1997/ 98 24 5 481 

1998/ 99 24 5 481 

1999/ 00 24 5 480 

2000/ 01 24 5 480 

2001 / 02 25 5 515 

2002/ 03 25 5 482 

2003/ 04* 21 5 352 

2004 / 05 21 4 352 

2005/ 06 21 4 350 

2006/ 07 21 4 379 

Vir: Statistika VVZ Trţič in osnovnih šol 
Opomba: *devetletka 

 
Število otrok v trţiških osnovnih šolah upada iz leta v leto, medtem ko število otrok 
v vzgojno-varstvenih zavodih ostaja na enaki ravni. To kaţe na to, da starši vse več 
otrok vpisujejo v vrtce, saj skupno število otrok upada. Padec v VVZ v šolskem letu 
2003/2004 je posledica uvedbe devetletke, pri čemer je padlo število otrok v VVZ 
na eni strani, na drugi strani pa se je nadaljeval trend padanja otrok vpisanih v 
osnovne šole. 
 
Graf 24: Število otrok v OŠ in VVZ 

 
Vir: Statistika VVZ Trţič in osnovnih šol 
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Osnovne šole 

V vseh 3 osnovnih šolah v občini Trţič je opazen trend padanja števila učencev. Če 
je še v šolskem letu 1996/1997 Osnovna šola Bistrica imela več kot 500 učencev, je 
v letu 2006/2007 bilo vpisanih manj kot 500 učencev. V Osnovni šoli Kriţe se je po 
letu 2002 sicer število učencev ustalilo na nekaj več kot 300 učencev. 
 
Graf 25: Število učencev v osnovnih šolah v Občini Trţič, 1995 - 2005 

 
Vir: statistike osnovnih šol 
 

Usmeritve iz osnovnih šol v srednje šole 

Trţiški osnovnošolci se po zaključku šolanja usmerjajo v nekaj več kot 30 različnih 
srednjih šol. Za Trţič je zagotovo »hendikep«, da v preteklosti ni dobil primerljive 
srednje šole, kot jih imajo Radovljica, Škofja Loka in Jesenice. Zaradi relativno 
dobre prometne povezanosti s Kranjem, se je od leta 2002 do vključno 2006 več kot 
90% osnovnošolcev odločilo za vpis v eno izmed srednjih šol v tem mestu. Kranju 
sledita Škofja Loka in Ljubljana. Posamezniki so se v preteklosti šolali tudi v drugih 
slovenskih krajih in v Celovcu v sosednji Avstriji. 
 
Iz strukture srednjih šol je razvidno, da se največ osnovnošolcev vpiše v klasične 
gimnazije, sledijo jim t.i. tehnične gimnazije, tem pa različne tehnične in druge 
posebne usmeritve. V zadnjih petih letih smo priča, da klasični gimnazijski 
programi doţivljajo največji upad pri vpisu, nekoliko se povečuje vpis na različne 
t.i. tehnične gimnazije. Podatek ni najbolj spodbuden, saj klasični gimnazijski 
programi veljajo kot temeljita priprava na nadaljnji študij na fakultetah, ţal pa teh 
podatkov, kako se mladi Trţičani odločajo za nadaljnji študij nimamo. Zaradi 
podobnih procesov v preteklosti (gimnazijski program v vsako srednjo šolo in 
visokošolski program v vsako slovensko vas), se je sicer moţnost izbire nadaljnjega 
izobraţevanja precej povečala, ţal pa se s tem zniţuje sama kakovost srednje in 
visokošolskega izobraţevanja. Z vidika občine bo potrebno vloţiti veliko večji napor 
in zagotoviti skupaj z lokalnim gospodarstvom boljšo promocijo kadrovskih potreb 



Strategija razvoja Občine Trţič 2008 - 2020 

 Skupina za razvoj Trţiča 61 

gospodarstva in spremeniti obstoječo štipendijsko politiko, ki se je očitno izkazala 
za premalo učinkovito. 
 
Graf 26: Vpis na srednje šole iz osnovnih šol v občini Trţič, 2002-2006 

 
Vir: OŠ Trţič, OŠ Bistrica, OŠ Kriţe 
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Dejavnosti Ljudske univerze Trţič 

S povečanjem ponudbe programov in zaradi potreb po izobraţevanju se povečuje 
obisk Ljudske univerze v Trţiču, zlasti tudi obisk tečajev ter središča za samostojno 
učenje. Ljudska univerza je prav tako vsako leto vzpostavljala nove programe 
nadaljnjega izobraţevanja. 
 

Knjiţnična dejavnost 

Obisk Knjiţnice dr. Toneta Pretnarja se povečuje, tako pri izposoji knjiţničnega 
gradiva, kot tudi obiski prireditev. Osrednja teţava knjiţnice je pomanjkanje 
prostora, saj se knjiţnica na lokaciji na Balosu ne more več primerno širiti. 
Knjiţnica ima organizirano tudi storitev potujoče knjiţnice, kjer se na oddaljenih 
lokacijah znotraj občine nudi moţnost izposoje. 
 
V skladu s sprejetim odlokom Knjiţnica dr. Toneta Pretnarja opravlja svojo 
dejavnost v: 

 oddelku za odrasle s čitalnico; 

 oddelku za otroke s čitalnico; 

 oddelku za nabavo in obdelavo knjiţničnega gradiva; 

 oddelku potujoče knjiţnice in premičnih zbirk; 

 upravno-administrativno sluţbo. 
 
Bibliobusna sluţba je organizirana ţe enaintrideseto leto, bibliobus ima naslednja 
postajališča potujoče knjiţnice: Brezje pri Trţiču, Čadovlje pri Trţiču, Dolina, Hudi 
Graben, Jelendol, Kovor, Kriţe, Snakovo, Leše, Lom pod Storţičem (pri šoli), 
Podljubelj, Pristava, Podvasca, Sebenje, Senično – staro naselje, Senično – novo 
naselje, Zvirče, Ţiganja vas; od januarja leta 2006 dalje se ustavlja še dodatnih 
postajališčih na Ravnah, Retnjah, v Lomu pod Storţičem (pri cerkvi) in v Bistrici (pri 
»upokojenskih« blokih). Bibliobus obiskuje vsako postajališče vsakih 14 dni. 
Knjiţnica ima izposojevališče premičnih zbirk v Bistrici v Domu Petra Uzarja, ki je 
odprto vsak ponedeljek od 18. do 19. ure. Knjiţnica vsako leto povečuje število 
članstva, ki je leta 2006 znašalo 3.667 uporabnikov. 
 
Graf 27: Uporabniki – člani Knjiţnice dr. Toneta Pretnarja 

 
Vir: Statistika Knjiţnice dr. Toneta Pretnarja 
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Vsakoletno se povečuje tudi zaloga gradiva. 
 
Graf 28: Zaloga gradiva Knjiţnice dr. Toneta Pretnarja 

 
Vir: Statistika Knjiţnice dr. Toneta Pretnarja 
 
Knjiţnica dr. Toneta Pretnarja je največji skok izposoje gradiva beleţila letih od 
2000 do 2002, ko se je izposoja v letu 1999, ko je znašala 96.386, povečala za 
skoraj 100.000, ko je v letu 2002 znašala 187.184. Po letu 2002 je izmerjena 
kontinuirana izposoja. 
 
Graf 29: Izposoja v Knjiţnici dr. Toneta Pretnarja 

 
Vir: Statistika Knjiţnice dr. Toneta Pretnarja 
 
Knjiţnica ima sedaj 419,7 m2, kar pomeni, da bi morala knjiţnica ob sedanjem 
številu prebivalcev, obstoječem fondu in številu zaposlenih (brez prostorov za 
prireditve, izobraţevanje uporabnikov in uprave) glede na standarde, ki so bili 
sprejeti na nacionalnem nivoju, imeti 1.102 m2. Ob predvidevanjih, da se bo 
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število prebivalstva do leta 2015 povečalo na 15.500 pa bi do takrat morala imeti 
1.561m2. 
 
V knjiţnici je sedaj redno zaposlenih 7 delavcev (4 strokovni, 1 manipulant, 
direktorica, računovodkinja) do 2015 bi jih knjiţnica po standardu potrebovala 15,5 
(11,3 strokovnih in 4,2 upravnih in tehničnih). Javna dela, s katerimi knjiţnica 
sedaj zapolnjuje kadrovski primanjkljaj, so vsakoleten izhod v sili. So dobrodošla, 
vendar ne morejo po strokovni plati nadomestiti rednega in strokovno 
usposobljenega kadra. Do leta 2015 bo knjiţnica morala imeti 78.200 enot gradiva, 
od tega 10.00 enot za bibliobus. Glede na standarde ima pripravljeno strategijo 
nabave gradiva, ki jo je ţe pričela uresničevati v letu 2007. 
 
Knjiţnica potrebuje letni dokup polic (ki jih sedaj ni več kam postaviti). V prostem 
pristopu bi do 2015 morala imeti 90 % gradiva in samo 10% v skladiščih, imeti bo 
morala 77 sedeţev za uporabo gradiva v knjiţnici, 15 računalnikov za uporabnike, 
15 za zaposlene, reprodukcijsko in ostalo tehnično opremo. 
 
Iz posredovanih podatkov je razvidno, da so naloge, ki jih mora knjiţnica kot javna 
sluţba izpolnjevati, ţe močno prerasle sedanji prostor, opremo in število 
zaposlenih (zadnja selitev knjiţnice v večje prostore je bila leta 1978). 
 

Šport in športna društva 

Športna zveza Trţič zdruţuje pod svoje okrilje 36 športnih društev.  
 
Število vključenega prebivalstva v občini Trţič v kulturna in športna društva se 
povečuje zaradi potrebe po aktivnejšem preţivljanju prostega časa in druţenja. 
Članstvo v športnih društvih se iz leta v leto kontinuirano povečuje, in sicer, če je 
bilo leta 1998 v športna društva včlanjenih 2723 ljudi, je število v letu 2006 naraslo 
na 3050. Na podlagi tega je ocenjena zelo visoka angaţiranost prebivalstva v 
društvenem ţivljenju. 
 
Graf 30: Članstvo v športnih društvih 

 
Vir: Statistika ŠD Trţič 
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Graf 31: Število udeleţencev na rekreativnih prireditvah 

 
Vir: Statistika ŠD Trţič 
 

Društva 

Društvo je organizirana skupina ljudi, ki ima skupne cilje in deluje po določenih 
pravilih. Bistvena elementa za obstajanje društva sta prostovoljni pristop in 
trajnost članstva. Prostovoljni pristanek na društvena pravila in društvene norme 
zavezuje članstvo na podreditev društvenemu vodstvu. in prevzemanje obveznosti 
društvenega dela pri izvajanju in izvrševanju društvenega programa. O obstoju 
druţb, društev in zdruţenj na Slovenskem pričajo ţe dokumentarni zapisi iz 14. 
stoletja, ki omenjajo delovanje cerkvenih bratovščin, ki so nastale v zvezi z 
opravljanem verskih obredov. Najstarejša društva, zdruţbe in zdruţenja so 
obstajala brez drţavnih zakonskih predpisov. Delovala so na osnovi društvenih 
norm, ki so bile zbrane v društvenih redih – društvenih pravilih. Bratovščinski in 
cehovski redi so najstarejša pravila, ki so urejala pravni poloţaj društva, poloţaj 
članstva in delovanje njihove organizacije. Z revolucionarnim letom 1848 je prišlo 
do sprememb pri ustanavljanju društev. Ustavni zakoni so vsebovali člene, ki so 
urejali pravice do zdruţevanja in odpravo cenzure. Nastala so politična, narodna in 
narodnoobrambna, izobraţevalna, kulturno-prosvetna, umetniška, znanstvena, 
delavska, humanitarna in podporna društva, telovadne organizacije in športna 
društva ter druga druţabna društva. V sedanjem času je v Sloveniji ustanovljenih 
ogromno društev, vsako leto pa se jim pridruţijo nova, s pomočjo katerih se razvija 
društveno, bogato, ţivljenje na slovenskem.  
V Občini Trţič je po podatkih upravne enote registriranih trenutno 121 različnih 
društev. Glede na nazive društev jih je velika večina vezanih na športne dejavnosti 
in kulturo  
 

Center za socialno delo 

Otroški dodatek druţinam se v zadnjih letih zmanjšuje, kar se kaţe v izboljšanju 
dohodkov druţin. Na področju zakonskih zvez se zmanjšuje število razvez, vendar 
tudi zaradi tega, ker je število porok tudi manjše. 

Koncesije v zdravstvu 

Občina Trţič je podelila koncesije 3 ambulantam splošne medicine in 2 ambulantam 
za zobozdravstvo. 
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Pomoč na domu 

Pomoč na domu se je v občini Trţič začela razvijati ţe leta 1998, in sicer v obliki 
zunanje dejavnosti Doma Petra Uzarja Trţič. V letu 1999 je Občinski svet Občine 
Trţič sprejel Odlok o organiziranju sluţbe pomoči na domu in merilih za določanje 
plačil storitev, na podlagi katerega je Občina Trţič organizirala sluţbo Pomoči na 
domu kot redno dejavnost preko Doma Petra Uzarja Trţič. 
 
Pomoč na domu se je pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitev za 
starejše občane. Število občanov, ki koristijo storitev pomoči na domu se namreč iz 
leta v leto povečuje (tabela spodaj).  
 
Prav tako se povečuje število opravljenih ur, ki jih oskrbovalke opravijo pri 
občanih. Glede na vse večje potrebe po pomoči na domu v občini Trţič, se za ta 
namen povečuje število zaposlenih v Domu Petra Uzarja Trţič. 
 
Pomoč druţini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu. Namenjena je 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za ţivljenje v svojem 
bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo 
moţnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug s katerimi 
se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem 
varstvu v zavodu, v drugi druţini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj 
časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za 
sprejem v domsko oskrbo. 
 
Graf 32: Število opravljenih ur pomoči na domu 

 
Vir: CSD Trţič 
 
Prav tako se konstantno povečuje število uporabnikov pomoči na domu, na podlagi 
česar lahko sklepamo, da bo tako tudi v prihodnje, še posebej zaradi dejavnika 
staranja prebivalstva. 
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Graf 33: Število uporabnikov pomoči na domu 

 
Vir: CSD Trţič 
 

Mladinski center Trţič 

Z ustanovitvijo Mladinskega centra v Trţiču se obisk le tega v zadnjem obdobju 
povečuje, saj se je število obiskov skoraj podvojilo. V letu 2005 je bilo zabeleţenih 
namreč 421 obiskov, ţe leta 2006 pa 921 obiskov. Mladinski center prav tako 
vsakoletno povečuje obseg svojih dejavnosti. 
 
Graf 34: Število obiskov v Mladinskem centru Trţič v letu 2006 

 
Vir: Statistika Mladinskega centra Trţič 
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Muzej 

Trţiški muzej razpolaga z naslednjimi zbirkami: usnjarsko, čevljarsko, kolarsko, 
oglarsko, tekstilno, gasilsko in zimsko športno. Poleg razstavnih prostorov, so za 
urejeno in nemoteno delovanja muzejske dejavnosti potrebni ustrezni depoji, ki jih 
za enkrat še ni. 
 
Muzej je okviru zaloţniške dejavnosti v preteklih letih izdal naslednje publikacije in 
knjiţna dela: Trţiške zmajske; Pesmarica Vojteha Kurnika; Germanizmi med 
Kovorskimi rokodelci; Nitke ţivljenja in Spomini na Kovor pred II. svetovno vojno. 
Za doseganje predvidene ritmike imajo v muzeju na razpolago dovolj gradiva. 
Zaloţniška usmeritev je tiskati oziroma zaloţiti tisto literaturo, ki je zgodovinsko 
pripovedna in lokalno zanimiva. 
 
Galerijska dejavnost, ki jo opravlja muzej kot eno izmed osnovnih zadolţitev 
zavoda, je bila v preteklih letih dokaj intenzivna. Začeli so s prizadevanjem za 
ustvarjanje ţive zbirke, kar pomeni, da so začeli med avtorji vzpostavljati dialog in 
iskati nova sporočila in moţnosti. Do leta 2007 so v muzeju galerijsko dejavnost 
vršili v Paviljonu NOB - galeriji Ferda Mayerja, v Kurnikovi hiši in nekaj v Zgornji 
kajţi. V galeriji Ferda Mayerja je razstavna dejavnost potekala programsko 
utečeno. V njej so razstavljali številni domači in tuji umetniki. Ţal, zaradi slabega 
stanja v katerem se nahaja, v njej ni moţno več opravljati kvalitetne galerijske 
dejavnosti in je potrebno paviljon v celoti obnoviti. 
 
Najštevilnejši obiskovalci muzeja so otroci, zato muzej deluje v smeri, da jih vedno 
znova animira za obisk muzeja, tako s ponujenimi novimi programi kot z raznimi 
delavnicami. Teţje je v muzej privabiti neformalne skupine in individualne mlade 
obiskovalce v prostem času. Starejše občane in občanke se poskuša animirati s 
strokovno organiziranimi ekskurzijami rajţami po domovini in tujini.  
 
Muzej mora za svoje delovanje izpolnjevati tudi standarde zaposlitvenega 
strokovnega kadra. V kolikor ne zadostuje tem standardom ne more obdrţati 
statusa muzeja. Trenutno si v muzeju za polni delovni čas zaposlene štiri osebe in 
ena oseba za polovični delovni čas. Izobrazbena struktura je sledeča: trije 
zaposleni imamo univerzitetno izobrazbo, ena delavka je magistra znanosti. 
Polovično zaposleni delavec opravlja dela vzdrţevalca oziroma hišnika in ima 
dokončano srednjo tehnično šolo. V prihodnosti bi bilo nujno potrebno zaposliti 
konservatorja, z namenom, da se ohrani dediščina.  
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Kulturna dediščina 

 
Karta 17: Prikaz območij naravne in kulturne dediščine 

 
Vir: PISO 
 

Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na 
njihov izvor, razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediščina), ter s tem 
povezane kulturne dobrine (nesnovna, nematerialna dediščina). Zaradi njihove 
kulturne, znanstvene in splošno človeške vrednosti sta varstvo in ohranjanje 
kulturne dediščine v drţavnem interesu. Osnovna, kulturna funkcija kulturne 
dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno ţivljenje v njem, 
predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij, ter 
krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti. 

Snovna (materialna) dediščina so glede na svojo pojavnost v prostoru posamične 
stavbe, skupine stavb, območja, predmeti in zbirke predmetov. Stavbna dediščina 
so stavbe, vključno s pripadajočimi napeljavami, okrasjem, opremo in 
pripadajočimi zemljišči, drugi grajeni sestavi, naselja ter njihovi deli in prostorske 
ureditve, tudi če so oblikovane iz naravnih prvin. Podrobneje stavbno dediščino 
razvrščamo na: 

 stavbe (enote): vse stavbe ali grajeni sestavi, ki imajo izrazit zgodovinski, 
arheološki, umetniški, znanstveni, druţbeni ali tehniški pomen; 

 skupine stavb: enovite skupine mestnih ali podeţelskih stavb, ki imajo izrazit 
zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni, druţbeni ali tehniški pomen in so 
medsebojno dovolj povezane, da sestavljajo prostorsko določljive enote; 
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 območja: skupne stvaritve človeka in narave, torej površine, ki so delno 
zazidane, dovolj prepoznavne in enovite, da so prostorsko določljive, in ki imajo 
poseben zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni, druţbeni ali tehniški 
pomen. 

Glede na svoje lastnosti in mednarodne pogodbe, katerih podpisnica je Republika 
Slovenija, h kulturni dediščini prištevamo stavbno in arheološko dediščino, kulturno 
krajino, premično dediščino in zbirke, nacionalno bogastvo ter nesnovno dediščino. 

Arheološka dediščina so vse ostaline, predmeti in vsakršni človeški sledovi iz 
preteklih obdobij na površju, v zemlji in vodi, katerih ohranjanje in preučevanje 
prispevata k odkrivanju zgodovinskega razvoja človeštva in njegove povezanosti z 
naravnim okoljem in za katere je arheološko raziskovanje glavni vir podatkov. 

Dediščinska kulturna krajina so posebna, razločljiva območja zemeljskega površja, 
kot jih zaznavajo ljudje in katerih značilnosti in prostorske ureditve so plod 
delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in človeških dejavnikov. Širši pomen 
predstavljata izraza integralna dediščina in območja nacionalne prepoznavnosti. 

Integralno dediščino oblikujejo enote človekovega okolja ali narave, kjer se 
prepletajo prvine naravne in kulturne dediščine in katerih vrednost povečuje 
dejstvo, da sta obe zvrsti dediščine genetsko, funkcionalno oziroma vsebinsko 
povezani in odvisni druga od druge. 

Območja nacionalne prepoznavnosti (območja kompleksnega varstva kulturne 
dediščine v odprtem prostoru) so območja, ki vključujejo prepoznavne in 
reprezentativne dele slovenske krajine. Zanje je značilna velika gostota kulturne 
dediščine in številne medsebojne, pogosto zgodovinsko pogojene soodvisne 
povezave. Kot pomembni deli narodove identitete, ki se izraţa v prostorskih 
obeleţjih in njihovih povezavah, tvorijo prepoznavno skladno in harmonično 
kulturno krajino. Ohranjen način tradicionalnega gospodarjenja je blizu sodobnim 
konceptom urejanja prostora, ki poudarjajo sonaravno gospodarjenje in varstvo 
virov s ciljem zagotavljanja trajne vitalnosti prostora v vseh njegovih pomenih.  

Premična dediščina in zbirke so predmeti človeškega in naravnega izvora, posamič 
ali v skupinah. Premična dediščina je tudi arhivsko in knjiţnično gradivo. 

Narodno bogastvo je del premične dediščine, ki ima zaradi svojega zgodovinskega, 
umetnostnega, znanstvenega ali splošno človeškega pomena tako kulturno 
vrednost, da se zagotavlja njegovo ohranjanje znotraj ozemlja Republike Slovenije. 

Nesnovna (nematerialna) dediščina so znanja, spretnosti, šege in navade, 
prepričanja in vrednote, kot jih zaznavajo in uresničujejo ljudje, ki so povezani z 
ustvarjanjem, uporabo, razumevanjem in njenim posredovanjem sedanjim in 
prihodnjim rodovom. 

Za vsa dela v zvezi s kulturno dediščino smo do konca 20. stoletja uporabljali 
pojem varstvo kulturne dediščine ali konservatorstvo. Ob uradnem prevajanju 
evropskih in drugih predpisov s področja dediščine so bili v zadnjem času 
natančneje opredeljeni posamezni pojmi glede na obseg in vsebino nalog. 
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Ohranjanje (angl. conservation) je najširši pojem. Zdruţuje vse vrste politik, 
strategij, zakonskih, upravnih in tehničnih ukrepov ter dejavnosti, povezane z 
dediščino. Varstvo (angl. protection) je podrejen pojem in obsega predvsem 
zakonsko, upravno in strokovno dejavnost. Zaščita (angl. preservation) pomeni 
konkretne ukrepe in delovanje, katerih namen je preprečevanje neţelenih 
sprememb in slabšanja stanja dediščine.  

Ohranjanje dediščine v širšem pomenu so ukrepi in dejanja, ki vodijo k 
zavarovanju, ohranjanju in skupnemu uţivanju dediščine. Drţava in občine 
zagotavljajo pravno varstvo, omogočajo tudi izvajanje posameznih delov varstvene 
dejavnosti, kot na primer razporejanje proračunskih sredstev, ter ustrezno 
vključevanje varstva v razvojne, prostorske, planske in izvedbene načrte ter 
spodbujajo dostop javnosti do dediščine. V vsebinskem pogledu se ohranjanje deli 
na: 

 razvijanje politike in strategije varstva, 

 zagotavljanje kakovosti varstva in nadzor nad njim, 

 analiziranje učinkov varstva in oblikovanje varstvenih standardov, 

 določanje zahtev za izvedbo varstva, 

 pripravljanje in vodenje izvedbenih projektov, 

 izvajanje posegov na dediščini, 

 stalno upravljanje dediščinskih celot. 

Celostno ohranjanje dediščine je smiselna porazdelitev nalog ohranjanja dediščine 
na različne drţavne organe in lokalne skupnosti ter sodelovanje med njimi. Lastniki 
dediščine in drugi zainteresirani (društva, zdruţenja, nevladne organizacije) so 
pomemben in enakopraven soudeleţenec pri sprejemanju odločitev na vseh ravneh 
odločanja.  

Varstvo dediščine v oţjem pomenu je dejavnost sluţbe varstva nepremične in 
premične dediščine, ki jo opravljajo zavodi, ki so jih ustanovile občine ali drţava. 
Sestavni del varstva so tudi posamezniki in organizacije, ki so jim bila podeljena 
dovoljenja ali koncesije za izvajanje varstvenih nalog, ter nevladne ustanove in 
društva, ki delujejo na varstvenem področju. 

Naloge varstva dediščine kot strokovne sluţbe so predvsem: 

 vodenje konservatorskih projektov, 

 zagotavljanje kakovosti konservatorskih dejanj in nadzor, 

 analiza rezultatov in oblikovanje standardov, 

 stalno upravljanje spomeniških objektov in območij.  
Dve ključni vlogi sta tudi:  

 razvijanje politike in strategije varstva, 

 določanje varstvenih zahtev (predvsem v upravnih postopkih). 

Konservatorji, ki delujejo na območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, poskušajo čim bolj razviti zavest o dediščini, njenem pomenu 
in nalogah varstva pri lastnikih in najširšem krogu javnosti. Z odprtim delovanjem, 
s predstavljanjem dejavnosti in uspešnih rešitev, si prizadevajo vključiti dediščino 
v ţivljenje in s tem tudi zagotoviti svojo prepoznavnost. 
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Bistvena razlika med tradicionalnim in sodobnim varstvom dediščine je v 
razumevanju, komu varstvo sluţi. Tradicionalno varstvo temelji predvsem na 
prepričanju, da je njegov cilj fizična zaščita posamičnih kulturnih spomenikov pred 
propadanjem in pred spremembami, ki jih prinašata čas in sodobni način ţivljenja, 
ter predstavitev vrednot, zaradi katerih jih varujemo kot kulturne spomenike.  

Kot ekonomska, prostorska in druţbena kategorija – in ne samo kot kulturna nosilka 
narodnostnih, estetskih in verskih vrednot – je dediščina razumljena tako široko kot 
še nikoli doslej.  

 Politična razseţnost dediščine obstaja v dejstvu, da dostopnost, poznavanje, 
razumevanje in varstvo dediščine sluţijo predvsem samopotrjevalno lokalno, za 
ljudi (še posebno za mlade) in z njihovim sodelovanjem. Vsaka druţbena skupina 
ima pravico do umestitve v lastno zgodovinsko, druţbeno in kulturno okolje; pri 
tem ima (lahko) dediščina odločilno vlogo. 

 Dediščina postaja druţbenopovezovalna prvina na ravni lokalnih skupnosti in 
regij; ob zavedanju njene enotnosti zagotavlja občutek lastne identitete, ob 
raznovrstnosti pa spodbuja strpnost in spoštovanje drugega. 

 Dediščina je pomemben spodbujevalec trajnostnega razvoja in kulturnega 
turizma, od varstva okolja, prenove in razvoja podeţelja do samih (najširših) 
kulturnih vidikov prostora in njegovega razvoja.  

 Kulturna dediščina je tudi pomembna prostorskopovezovalna kategorija. 

Sodobno pojmovanje dediščine presega tudi zaščito posameznih stavb in predmetov 
ter deluje povezovalno, z nadgrajevanjem dela temeljnih strok: arheologije, 
arhitekture, etnologije, krajinske arhitekture, zgodovine, tehniške zgodovine, 
umetnostne zgodovine, urbanistične zgodovine in zgodovine. Vedno bolj presega 
točkovno obravnavo dediščine z upoštevanjem večjih prostorskih celot in širših 
vrednot kulturnega okolja z vsemi preučenimi vsebinami in najrazličnejšimi 
pomeni. V primerjavi s tradicionalnim se v sodobnem varstvu širi tudi obseg 
sodelujočih (od stroke, lokalnih skupnosti do civilne druţbe) tako pri raziskovanju, 
neposrednih posegih na stavbah, odločanju in iskanju najustreznejših rešitev kot pri 
upravljanju z dediščino. 

 


