
Občina Tržič: 15 %

EU - Evropski sklad 
za regionalni razvoj: 85 %

Zaživele prenovljene ulice 
starega mestnega jedra

Prenova v številkah 

Z infrastrukturno prenovo boljša 
kakovost bivanja

Prenova mestnega jedra 
je dolgoročni projekt 

Operacija 
Prenova ulic 
v starem mestnem 

jedru Tržiča 

Staro mestno jedro Tržiča s srednjeveško zasnovo sodi 
med bolje ohranjene urbane naselbine na Gorenjskem. 
Svojo prvotno zasnovo je razvijal in jo kljub različnim 
vplivom ohranil vse do danes. Mestno jedro je že načel 
zob časa, s prenovo pa smo želeli ohraniti dediščino 
preteklosti in hkrati vzpostaviti ustrezne bivalne pogoje. 
Junija 2007 smo s projektom Prenova ulic v starem 
mestnem jedru Tržiča kandidirali za pridobitev 
nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in leto kasneje so stekla prva dela. Pomoč 
Evropskega sklada za regionalni razvoj je bila za Občino 
Tržič zelo dobrodošla, saj smo z njo pa smo lahko začeli 
uresničevati svoje načrte. Z obnovo dotrajane 
komunalne infrastrukture smo vzpostavili pogoje za 
revitalizacijo mestnega jedra in zagotovili nujno potrebna 
urejena parkirišča. Dediščina naših prednikov je 
zavezujoča, zato je prav, da smo začeli z obnovitvenimi 
deli v starem mestnem jedru, z njimi pa bomo v 
prihodnjih letih nadaljevali še na ulicah, ki jih obstoječa 
prenova še ni zajela (Trg svobode, Kranjska in Blejska 
cesta, Balos, Za Virjem). Ob koncu bi se vsem 
stanovalcem želel zahvaliti za potrpežljivost, 
razumevanje ter za pomoč, da smo operacijo »Prenova 
ulic v starem mestnem jedru Tržiča« uspešno izpeljali! 

Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič 

Projekt je delno �nancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. 
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne 
usmeritve Regionalni razvojni programi.
Razmerje med sredstvi na postavkah je v višini namenskih sredstev EU za regionalni 
razvoj 85 %, Občina Tržič pa �nancira 15 % delež.

Staro mestno jedro Tržiča, ki velja za zgodovinsko, 
kulturno in arhitekturno srce mesta, z dotrajano 
komunalno infrastrukturo ni omogočalo ustreznih pogojev 
za življenje tamkajšnjih prebivalcev, zato je bila obnova 
nujna. Verjamemo, da smo z izvedbo projekta omogočili 
občanom boljše in bolj kakovostno življenje v tem delu 
mesta, pomembno pa je poudariti, da njegova izvedba ne 
bi bila možna brez podpore prebivalcev. Prav po zaslugi 
dobrega sodelovanja z občani je bilo delo izvedeno 
kakovostno in hitro. S prenovo smo pridobili vsi prebivalci 
Tržiča, saj bo prispevala k razvoju gospodarskega, 
turističnega in družbenega utripa starega mestnega jedra.

S prenovo smo občani Tržiča pridobili: 
• 10.670 m2 urejenih prometnih površin z javno 
 razsvetljavo in urbano opremo primerno za mestno 
 jedro kot zgodovinski in kulturni spomenik,
• 41 parkirnih prostorov,
• 645 metrov obnovljenega vodovoda, 
• 370 metrov obnovljene kanalizacije. 
Prenova bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, k večji 
kulturni in zgodovinski vrednosti srednjeveškega mesta 
ter k izboljšani regionalni podobi gorenjske mreže 
zgodovinskih naselbin.

EU je prispevala največ
Za operacijo prenove mestnega jedra je največji �nančni 
delež prispevala Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, preostala sredstva pa je 
zagotovila Občina Tržič: 

Občina Tržič: 15 %

EU - Evropski sklad 
za regionalni razvoj: 85 %

Večletna prenovitvena dela v mestnem jedru se 
počasi sestavljajo in dobivajo končno podobo. V prvi 
fazi smo tako obnovili 6 mestnih ulic, vzporedno pa 
je potekal kohezijski projekt »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini 
Tržič« v sklopu katerega smo obnovili ulico Balos in 
osrednjo ulico Trg svobode, med Tržičani imenovan 
‘Plac’. V tem času se je izkazalo, da z lepšo urejen-
ostjo javnih površin tudi prebivalci dobijo drugačen 
odnos do okolice  – manj je smeti, umazanije, vrtovi 
in dvorišča so lepše urejeni, kar nekaj hiš dobiva 
prenovljena pročelja in fasade… 

Z drugo fazo prenove rešujemo predvsem Blejsko 
ulico in Virje, še zadnji dve večji »črni piki« mestnega 
jedra, pri čemer je zaradi dotrajanosti komunalne 
in cestne infrastrukture ter relativno velikega števila 
prebivalcev kritično zlasti naselje Virje. Že lani smo 
zato sanirali cesto do naselja in stopnišče, letos pa 
sledi celovita prenova komunalne infrastrukture, 
v skladu z zahtevami ARSO bomo uredili tudi hu-
dournik nad Cankarjevo cesto.

Želim si, da bi bila dela dokončana do Šuštarske 
nedelje, da bi vsem obiskovalcem lahko pokazali, 
da Tržičani znamo stopiti skupaj in da naše mesto 
dobiva povsem drugačno, bolj urejeno ter turistično 
privlačno podobo.

mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič

Tudi s pomočjo evropskih sredstev ulice starega 
mestnega jedra pridobivajo povsem novo pros-
torsko dimenzijo, ki poudarja njihove arhitekturne 
značilnosti. Tržiču tako vračamo njegovo nekdanjo 
podobo, s čimer želimo omogočiti njegov nadaljnji 
turistični in gospodarski razvoj. 

Projekt je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepi-
tve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne pri-
oritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Razmerje med sredstvi na postavkah je v višini namenskih sredstev EU za 
regionalni razvoj 85 %, Občina Tržič pa financira 15 % delež.

Operacija 
Prenova ulic  
v starem mestnem 
jedru Tržiča - II. faza

Struktura financiranja upravičenih stroškov operacije.

V delu Blejske ulice so dela že zaključena



Spomladi bomo začeli z izvajanjem gradbenih del 
na Cankarjevi cesti do Virja. Popolnoma bomo pre-
novili komunalno infrastrukturo tj. fekalna, meteor-
na kanalizacija in javna razsvetljava. Predvidena je 
obnova telekomunikacij in optike. V sklopu projekta 
bomo uredili tudi spodnji del hudournika Kukovica, 
od obstoječega usedalnika do izliva  v prepust, ki 
teče v Tržiško Bistrico. (Ob celoviti prenovi Cankar-
jeve ceste leta 2006 se je na to žal pozabilo).  

S tem bomo sklenili krog prenov v mestnem 
središču. 

Lanskega septembra smo začeli izvajati dela na Blejski 
ulici. Prenovili bomo vodovod ter zgradili ločen sistem 
meteorne in fekalne kanalizacije s črpališčem. Obno-
vili javno razsvetljavo, telekomunikacijsko in električno 
omrežje ter optiko. 

Z novo urbano opremo ter končno ureditvijo bo ulici 
dodan pridih sodobnosti.

Blejska ulica

Dela na Blejski ulici

Prenovljeno stopnišče

Cankarjeva cesta (do ulice za Virjem)

Stopnišče iz Cankarjeve ceste proti Virju je bilo v 
izredno slabem stanju in razpokano, zato smo iz-
vedli celovito sanacijo stopnišča. Popravili smo 
obstoječe kamnite stebre in sanirali dotrajane kam-
nite zidove.  Na stopnicah se je izvedel nov ce-
mentni omet. 

Stopnišče

Pod Zdravstvenim domom Tržič smo asfaltirali ma-
kadamsko površino (do mostu čez Mošenik). Tako 
smo dodatno uredili 14 parkirnih mest ter nakazali 
traso obvoznice do mestnega središča. Začasna 
ureditev na trasi je prispevek k reševanju problema 
parkiranja v mestnem središču in še posebej v okolici 
zdravstvenega doma. 

Parkirne površine

Na Cankarjevi cesti smo do ulice za Virjem s pre-
plastitvijo začasno sanirali močno poškodovano 
vozišče. Cesta služi tudi kot obvoz prebivalcem 
južnega dela naselja, kjer je v preteklih mesecih po-
tekala gradnja kanalizacije in sanacija ceste s pod-
porno konstrukcijo.   

Preplastitev ceste


