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KRATEK PREGLED 
 

Občina Tržič je po sprejetem sklepu Občinskega sveta Občine Tržič (april 2011) v maju 2011 
podpisala pismo o nameri s takratnim lastnikom letnega kopališča, Splošnim športnim društvo Tržič, 
o prenosu kopališča na Občino Tržič in posodobitvi celotnega območja, v kolikor se uspešno 
pridobijo evropska nepovratna sredstva. 
 
V oktobru 2011 se projekt s potrditvijo Občinskega sveta prvič uvrsti v proračun Občine Tržič. 
 
Z javnim naročilom je bilo za projektiranje izbrano podjetje API ARHITEKTI d.o.o, s katerim je bila v 
juniju 2012 podpisana pogodba. 
 
Občina Tržič je v oktobru 2012 na Upravno enoto Tržič vložila vlogo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
 
Upravna enota Tržič je decembra 2012 izdala gradbeno dovoljenje za projekt »Gorenjska plaža – 
ureditev turistično kulturnega centra«. 
 
Občina Tržič je v decembru 2012 oddala vlogo za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. 
 
Občinski svet je v decembru 2012 potrdil proračun Občine Tržič, kjer je bila celotna vrednost 
projekta (nakup zemljišč, projektiranje, gradnja, nadzor nad gradnjo, idr.) ocenjena na 3.748.080,21 
EUR (z DDV). 
 
V mesecu aprilu 2013 je bil Občini Tržič vročen sklep o sofinanciranju projekta iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj v višini 2.686.763,69 EUR. 
 
Občina Tržič je v aprilu 2013 oddala še vlogo za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1) v višini 398.522,43 EUR. Odločitve ministrstva Občina Tržič še ni prejela.  
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O PROJEKTU 
 
Namen investicije je preoblikovanje trenutno propadajočega kopališkega kompleksa v sodoben 
večnamenski turistično kulturni center, ki bo kot del javne turistične infrastrukture občine Tržič 
namenjen izvajanju turističnih, družabnih in rekreativnih dejavnosti lokalnega prebivalstva in turistov. 
 
Občina Tržič bo na območju današnjega letnega kopališča Tržič zgradila  kompleks, ki zajema: 

1. izgradnjo bazenskega dela z velikim in otroškim bazenom z zmogljivostjo 400 oseb h 
kateremu pripada servisni objekt (recepcija, garderoba, sanitarije, kompenzacijski bazeni, 
strojne inštalacije in oprema za ogrevanje), 

2. izgradnjo prireditvenega prostora za kulturne in družabne prireditve z zmogljivostjo 250 
oseb in  

3. izgradnjo gostinskega objekta z zmogljivostjo 120 oseb.  
 
Območje letnega kopališča se tako v celoti preuredi v privlačen moderen turistično kulturni center in  
predstavlja začetek prenove turistično kulturne ponudbe v občini Tržič. 
 
Nove vodne bazenske površine se zgradi na ugodnejši sončni lokaciji, bližje kopališki stavbi in 
zunanjemu robu kopališke ploščadi, od koder se odpirajo kvalitetni pogledi na okoliško hribovje. 
Nova oblika bazena in bližina spremljevalnega objekta omogočajo krajše instalacijske povezave do 
bazenske strojnice v kleti spremljevalnega objekta ter možnost, da se v kasnejši fazi del bazena 
zapre in pokrije kot dozidava k obstoječi stavbi, tako da bi bila uporaba mogoča tudi v zimskem 
času. Poleg nove oblike bazena so v njem predvidene tudi nekatere sodobne bazenske atrakcije, kot 
npr. masažne klopi, divja reka in vodni slap, namenjene privabljanju različnih starostnih skupin 
kopalcev. Poleg velikega bazena je predvidena tudi izgradnja novega otroškega bazena z različnimi 
globinami vode, primerne za različne starosti malčkov. 
 
Ogrevanje bazenske in sanitarne vode se vrši z obnovljivimi viri energije, in sicer sončnimi kolektorji 
za ogrevanje vode ter s kotlarno na plin za zagon bazena in ogrevanje vode v bolj mrzlih dneh. 
 
Vodne površine: 

a. Pravokotni bazen 25m/10m (globina 135 cm, delno poglobljen na 180 cm) 
b. Razgibani del bazena (globina 135 cm) 
c. Otroški bazen (globina 30 cm) 

 
Letni avditorij in servisni objekt kopališča sta združena v enotno zgradbo, locirano na mestu, kjer se 
stikajo vsi programi novega turistično kulturnega centra. Z odpiranjem različnih prehodov skozi 
objekt se lahko programi med seboj združujejo ali pa ostanejo ločeni. Na ta način lahko območje gosti 
široko paleto različnih dogodkov, tako v smislu vsebine kot številčnosti obiskovalcev.  
 
Spremljevalni objekt je zasnovan kot pritlična stavba s pritličjem na nivoju okoliškega terena oz. 
kopališke ploščadi. Višinska razlika med pritličnim in dvoetažnim delom objekta je izvedena zvezno z 
dolgo valovito streho. Tlorisni gabarit objekta ima obliko odpirajoče pahljače, čemur sledi tudi 
konstrukcijski raster notranjih stebrov in sten. 
 
V osrednjem delu se nahajajo recepcija in servisni prostori za kopalce. Na jugovzhodnem delu se 
nahaja restavracija, ki se zaključuje s polkrožno panoramsko teraso. Tako notranji kot zunanji del 



 

 

 
 

4 

restavracije sta ločena na dva dela: za bazenske in za zunanje goste. Pod osrednjim delom objekta se 
nahaja klet, kjer se nahajajo prostori bazenske in hišne tehnike, ter servisni prostori restavracije.  
 
Letni avditorij v obliki amfiteatra se združuje s kopališkim objektom v območju zaodrja. Tloris tribun 
ter odpiralne platnene strehe ima obliko odpirajoče pahljače. Lahka konstrukcija iz jeklenih palic 
omogoča elegantno premostitev razpona med odrom in podpornimi stebri na zunanjem obodu 
amfiteatra. Platnena streha ima možnost odpiranja na način, da se platno drsno zloži v območje za 
tribuno.  
 
Blagi naklon tribun s stopnjo 15/120 cm ne potrebuje dodatnih stopnic, tako da lahko v primeru 
stoječe publike obiskovalci prosto prehajajo med nivoji na kateremkoli mestu. Predvidena globina 
stopnje omogoča tudi postavitve različne premične opreme v odvisnosti od vrste prireditve.  
 
Območje avditorija je ograjeno, vendar na način, ki omogoča odpiranje prostora tako na vhodno 
ploščad za zbiranje, kot na bazensko ploščad kopališča. Odpiranje je predvideno v pasu med odrom in 
tribunami, ki služi tudi kot intervencijski dostop z vozili na bazensko ploščad. Zaščita pred hrupom ter 
svetlobo z bližnje državne ceste je predvidena z izvedbo dvojnih »težkih« zaves na zadnji stranici 
tribun. Zavese se v času med prireditvami zložijo ob prvem in zadnjem stebru jeklene konstrukcije.  
 
Etažnost objekta je K+P+Po (podstrešje), z najvišjo točko strehe objekta +6,19 m, strehe odra +7,72 in 
strehe amfiteatra +10,40 m nad koto pritličja. 
 
Parkirišča za obiskovalce so zagotovljena z ureditvijo na več  lokacijah ob vstopu na območje 
turistično kulturnega centra oz. v njegovi neposredni bližini.   
 
Zunanja ureditev objekta je bistveni prostorski in funkcionalni element celotnega kompleksa, saj je 
na zunanjih površinah, ki so včasih lahko tudi nadkrite, predvidena osnovna dejavnost prirejanja 
dogodkov na prostem. Okrog kopalnih bazenov se razprostira velika prosta površina obbazenske 
ploščadi, namenjena sončenju ter drugim dejavnostim vezanim na bazen. Kot nasprotje ravni in 
tlakovani površini je ob njenem robu urejena velika zelena površina, napeta med horizontalno 
ravnino ploščadi in okoliškim brežinskim zaledjem. Zelene površine se preuredi v skladu z novim 
konceptom brežinskega dela območja, pri čemer se ohranja nekatere obstoječe drevesne gruče, ki jih 
je mogoče kvalitetno vključiti v novo ureditev. 
 

Osrednja pozornost tega dela ureditve je gruča ohranjenih macesnov, ki nudi v vroči poletni pripeki 

blagodejno senco na robu osrednjega dela površine za obiskovalce kopališča. Na zahodnem delu 

kopališka ploščad dobi svojo manjšo različico v obliki polkroga, ki se zažira v zeleni masiv. Namenjena 

je različnim animacijam na prostem. Po zelenem delu ureditve je speljana tudi zavita sprehajalna pot, 

ki vodi do najvišje točke ureditve na južnem delu kompleksa.  
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GRAFIČNI PRIKAZ PROJEKTA 
 
Obstoječa situacija 
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Prihodnja situacija 
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Grafični prikaz izvedene investicije (1) 
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Grafični prikaz izvedene investicije (2) 
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Grafični prikaz izvedene investicije (3) 
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FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA 
 

Trenutna finančna konstrukcija (brez sredstev ZFO-1): 
 

VREDNOST PROJEKTA Vrednost v EUR 

Vrednost investicije v tekočih cenah z DDV 3.756.080,21 

 

VIRI FINANCIRANJA 

Evropski sklad za regionalni razvoj – Razvoj regij 2.686.763,69 

Proračun Občine Tržič 1.069.316,52 

 

 
*Stopnja sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je 85% upravičenih stroškov, vendar DDV ni upravičen strošek in se zato 

realna stopnja sofinanciranja zmanjša na vrednost kot je prikazano v grafikonu. 

 

Bodoča finančna konstrukcija (po pridobitvi sredstev ZFO-1): 
 

VREDNOST PROJEKTA Vrednost v EUR 

Vrednost investicije v tekočih cenah z DDV 3.756.080,21 

 

VIRI FINANCIRANJA 

Evropski sklad za regionalni razvoj – Razvoj regij 2.686.763,69 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – ZFO-1 398.522,43 

Proračun Občine Tržič 670.794,09 

 

 
 

Evropski sklad za 
regionalni razvoj – 

Razvoj regij 

Proračun Občine 
Tržič 

28,47 % 

71,53 % 

Evropski sklad za 
regionalni razvoj – 

Razvoj regij Ministrstvo za 
gospodarski razvoj 

in tehnologijo – ZFO-
1 

Proračun Občine 
Tržič 

10,61 % 

71,53 % 

17,86 % 
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PRIHODNJE AKTIVNOSTI 
 
Občina Tržič je 29.04.2013 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo za izgradnjo projekta 
»Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra«. 
 
Do 27.05.2013 morajo ponudniki dostaviti ponudbe Občini Tržič. Sledi odpiranje ponudb in ocenjevanje 
ter izbor izvajalca. 
 
Poleti 2013 je predviden pričetek gradnje. 

 

 


