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1 UVOD 

ZVKDS OE Kranj je v začetku januarja 2014 za območje BPT izdelal Posebne strokovne 

podlage po 74. členu ZVKD-1. Decembra 2014 so bile Strokovne zasnove dopolnjene s 

podrobnejšo valorizacijo posameznih objektov. V januarju 2015 je OE Kranj gradivo dodatno 

dopolnil z vsebinami, ki odstopajo od vsebin Strokovnih zasnov po 74. členu in se približujejo 

vsebinam konservatorskega načrta za prenovo. Zato je bil dokumentu podnaslov spremenjen 

v Vrednotenje in konservatorska izhodišča za prenovo. Januarja 2017 so bile izdelane 

strokovne podlage z naslovom Konservatorski načrt za prenovo, ki imajo analitični del delno 

povzet po dokumentu iz januarja 2015, Vrednotenje in konservatorska izhodišča za prenovo 

območja. Vsebina je bila dopolnjena na podlagi novih dejstev, ki so jih predstavili občina, 

uporabniki, lastnik in drugi, ki so izkazali pripravljenost sodelovati pri revitalizaciji in 

nadaljnjem razvoju območja. 

Namen Konservatorskega načrta za prenovo je omogočiti nadaljnji razvoj območja vključno z 

ohranjanjem objektov kulturne dediščine in revitalizacijo celotnega območja. Poudarek je na 

urbanistični preureditvi območja v smeri večje odprtosti prostora, ureditvi javnih zelenih 

površin in vpeljevanju novih programov, ki bodo zamenjali strogo industrijsko dejavnost, 

zaprtost območja in hkrati z raznolikostjo privabili v varovano območje kulturne dediščine 

prebivalce Tržiča in širše okolice ter s tem območje oživili in mu dodali želeno višjo vrednost. 

Vrednotenje območja Bombažne predilnice in tkalnice Tržič je bilo izdelano z namenom, da 

se strukturira iskanje novih uporabnikov območja. Služba za varstvo kulturne dediščine 

priporoča, da skrbnik/lastnik območja morebitne nove dejavnosti usmerja v skladu z 

vrednotenjem posameznih delov nekdanjega tovarniškega kompleksa. 

Pomembno je, da se območje prenavlja s tehtanjem in primerjanjem umestitev posameznih 

vsebin, ne strogo ločeno po posameznih objektih. 

1.1 CILJI KONSERVATORSKEGA NAČRTA ZA PRENOVO 

Pri prostorskem vrednotenju dediščine na območju občine Tržič in drugih gorenjskih občin, je 

ob koncu 20.  in na začetku 21. stoletja območje bombažne predilnice in tkalnice Tržič dobilo 

novo vlogo v tem prostoru – postalo je območje nepremične industrijske dediščine1. 

Današnja območja industrijske dediščine imajo v slovenski zgodovini spomeniškega varovanja 

že dolgo tradicijo. Temelje ji je postavili v pomenu varstva tehniške dediščine prav nestor 

konservatorstva na Slovenskem, France Stele že leta 1938, ko mu je uspelo skupaj z lokalno 

skupnostjo zavarovati plavž v Železnikih (Hazler 2011, 29). 

1  Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 

dolgoročnih in srednjeročnih planov na območju gorenjskih občin, 1999-2004 in Tržiča, ZVKDS OE 

Kranj 2013 ter Elaborat vrednotenja  območja BPT. Vrednotenje in konservatorska izhodišča za prenovo 

območja BPT. Kranj, ZVKDS OE Kranj, januar 2015. Območje je bilo vpisano v register kulturne 

dediščine 4. oktobra 2002, na podlagi vrednotenja nepremične kulturne dediščine na območju celotne 

občine Tržič, št. odločbe: 00-02-ZRD-03-433, ZVKDS OE Kranj in Ministrstvo za kulturo RS, INDOK 

center. 
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O industrijski nepremični kulturni dediščini različni preučevalci na Slovenskem sicer ugotavljajo 

slabšo raziskanost, vendar lahko govorimo o izzivih tovrstnega preučevanja, vrednotenja in 

načrtovanja prenov z ustrezno vsebinsko zasnovo, tudi v slovenskem prostoru, na primerih, 

kot so: idrijski rudnik, kompleks Tobačne tovarne s tobačnim muzejem v Ljubljani, pivovarski 

muzej v pivovarni Union, muzej premogovnika v Velenju (Mihelič 2002, 5-26). Med 

pomembnejšimi, ki jih omenja Miheličeva, so prav Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, 

Predilnica v Litiji in Elektrarna v Ljubljani. 

Industrijska dediščina združuje, kot piše Sonja Ifko, dva vidika razumevanja, vrednotenja in 

določanja območja, ki je »področje tehnike in proizvodnih procesov, ki so narekovali njeno 

oblikovanje, na drugi strani pa avtonomno – je torej stavbni tip, ki se je razvil zaradi novih 

potreb produkcije in kot tak predstavlja stavbno in prostorsko – razvojno komponento« (Ifko 

2002, 33). Dodajamo, da je pri načrtovanju urejanja takšnih prostorov ključnega pomena prav 

vsebinska zasnova  z ureditvijo prostora z vključeno obstoječo arhitekturo. 

Namen konservatorskega načrta za prenovo je tako zagotoviti ustrezen prihodnji razvoj 

območja s cilji: 

 Urbanistična, arhitekturna in krajinska ureditev, ki bo ohranila identiteto območja in

jo dopolnila z novimi vsebinami, ki bodo območju omogočile trdnejšo vključitev v

bližnjo in širšo okolico (prenova ali odstranitev motečih delov, ureditev posegov na

območju, urejanje javnih površin, urejanje robnih površin območja, parkovne ureditve)

 Uvajanje novih vsebin in povezovanje z jedrom Tržiča ter njegovim širšim območjem

 Urejanje razmerij med odprtim in zazidanim prostorom

 Popularizacija, ohranjanje, saniranje, obnavljanje, revitalizacija in predstavitev

območja dediščine

 Povezovanje z lokalnim prebivalstvom in odprtost, dostopnost javnosti.

1.2 OBMOČJA DEDIŠČINE, KI SO NA OBMOČJU PODROBNEGA 

NAČRTA  

Območje konservatorskega načrta za prenovo je identično območju evidentirane enote 

dediščine EŠD 14353 – Tržič – Bombažna predilnica in tkalnica Tržič ter obsega naslednje 

parcele v katastrski občini Tržič: 

RABA PARCELA Cela_del KO_IME 
STANOVANJSKA STAVBA 211/1 cela Tržič 

VODOTOK 594/1, 2, 3, 4 cela Tržič 

NP 596/2 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/31, 32 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/10 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA, DVORIŠČE 599/10 cela Tržič 

NP 599/11 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/12 cela Tržič 

NP 599/13 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA, DVORIŠČE 599/14 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/15 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/16 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/17 cela Tržič 
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RABA PARCELA Cela_del KO_IME 
POSLOVNA STAVBA 599/18 cela Tržič 

ZEMLJIŠČE POD STAVBO 599/2 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/20 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/21 cela Tržič 

DVORIŠČE 599/22 cela Tržič 

DVORIŠČE 599/23 cela Tržič 

DVORIŠČE 599/24 cela Tržič 

CESTA 599/25 cela Tržič 

DVORIŠČE 599/33, 34, 
35 

cela Tržič 

DVORIŠČE 599/36, 37, 
38 

cela Tržič 

DVORIŠČE 599/39, 40, 
41 

cela Tržič 

DVORIŠČE 599/42, 43, 
44 

cela Tržič 

DVORIŠČE 599/45 cela Tržič 

ZEMLJIŠČE POD STAVBO, DVORIŠČE 599/27 cela Tržič 

ZEMLJIŠČE POD STAVBO, DVORIŠČE 599/28 cela Tržič 

NP 599/3 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/4 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/29, 30 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA, NP 599/6 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/7 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA, NP 599/8 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA 599/9 cela Tržič 

NP 602/11 cela Tržič 

NP 602/12 cela Tržič 

POSLOVNA STAVBA, DVORIŠČE 602/15, 16 cela Tržič 

ZEMLJIŠČE POD STAVBO, DVORIŠČE 602/14 cela Tržič 

NP 602/3 cela Tržič 

NP 602/4 cela Tržič 

NP 604/16, 17, 
18, 19 

cela Tržič 

NEPLODNO 604/11 cela Tržič 

NEPLODNO 604/12 cela Tržič 

NEPLODNO 604/13 cela Tržič 

NP 604/14, 15 cela Tržič 

NP 604/3 cela Tržič 

NP 678/3 del Tržič 

VODOTOK 678/5 cela Tržič 

VODOTOK 679 del Tržič 

VODOTOK 1180/5 del Tržič 

Na območju KNP se nahajajo naslednja enote dediščine: 

1. EŠD: 14353 – Tržič – Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,

Znotraj enote se nahajajo naslednji objekti: pekarna, upravno poslopje, predilnica, hodnik, 

tkalnice, oplemenitilnica, belilnice, ekspedit, oplemenitilnica, sušilnica, skladišča, delavnice, 

čistilnica bombaža in odpiranje bombažnih bal, vodni stolp, rezervoar za mazut, elektro 
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delavnica, vila, lope, gasilni dom z lesenim stolpom, kompresorska postaja, navijalnica, 

škrobilnica, elektrokotlarna, plinska postaja, hidrocentrala, kalorična kotlarna, dimnik, čistilna 

naprava, vratarnica, zapornice in zajetje vode, železniški tir in okretnice, garaža, 

transformatorske postaje, logotip BPT. (glej karto 1.2.1) 

2. EŠD: 5180 – Tržič – Rake na Mošeniku, 

3. EŠD: 784 – Tržič – Trško jedro. 

 

Grafični prikaz obravnavanega območja konservatorskega načrta za prenovo. 

  

Slika 1 Označba območij dediščine, ki so na območju Bombažne predilnice in tkalnice Tržič. Vir: 
Geografski informacijski sistem kulturne dediščine, Register nepremične kulturne dediščine, Ministrstvo 
za kulturo Republike Slovenije, 2016 (GisKD). 

 

 

1.3 SPLOŠNI PODATKI O OBMOČJIH DEDIŠČINE 
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1.4 VARSTVENI REŽIM IN VARSTVENE USMERITVE OBMOČIJ 

DEDIŠČINE 

 

1.  EŠD: 14353 – Tržič – Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, ki se varuje kot kulturna 

dediščina v prostorskih aktih., varstvene usmeritve: stavbe. 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič, Uradni list Republike Slovenije Št. 35 / 

13. 5. 2016: 

 

3.4.6. Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva 

okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi nesrečami in obrambnih potreb 

 

91. člen (celostno ohranjanje kulturne dediščine)  

(1) Kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, 

registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine so razvidni iz prikaza stanja 

prostora in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi 

kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine). 

(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske 

ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino 

varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). 

(3) Za poseg v registrirano kulturno dediščino, kulturni spomenik, registrirano arheološko 

najdišče in v vplivno območje spomenika, je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega 

za varstvo kulturne dediščine. 

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike, so 

posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta. 

(5) Na objektih ali območjih registrirane kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni 

spomenik, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane 

vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot 

registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. 

(6) Pri načrtovanju objekta in zunanje ureditve v neposredni bližini enot kulturne dediščine, v 

vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati krajinsko in arhitekturno 

tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja, ter preprečevati 

posege s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne 

dediščine. 

(7) Za posamezne zvrsti registrirane kulturne dediščine veljajo poleg določb prejšnjih 

odstavkov tudi dodatni varstveni režimi. 

(8) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, kot 

so: 

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti), 

– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, 

– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno 

pohištvo, barve fasad, fasadni detajli), 
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– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, 

– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, 

– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, 

znamenjih itd.), 

– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne 

dediščine). 

(9) Varstveni režimi za registrirano naselbinsko dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, 

kot so: 

– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov 

naselja), 

– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, 

gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, 

značilne funkcionalne celote), 

– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.), 

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.), 

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, 

– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina), 

– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), 

– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.). 

(10) Varstveni režimi v območjih kulturne krajine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 

– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine), 

– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij, 

– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč), 

– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva, 

– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko 

dediščino. 

(11) Varstveni režimi v območjih vrtnoarhitekturne dediščine – ohranjajo se varovane 

vrednote, kot so: 

– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze), 

– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture), 

– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.), 

– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki so 

pomembne za delovanje celote, 

– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim prostorom (ohranjanje 

prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje), 

– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja 

itd.), 
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– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja, 

– rastišče, 

– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.). 

(12) Varstveni režimi za registrirano memorialno dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, 

kot so: 

– avtentičnost lokacije, 

– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin, 

– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute. 

(13) Varstveni režimi v vplivnem območju kulturne dediščine: 

– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, 

– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti negativne posledice na lastnosti, 

pomen ali materialno substanco kulture dediščine, 

– dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine. 

(14) Varstveni režim v registriranem arheološkem najdišču: 

– ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline, 

– izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale 

določbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev: 

– v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno 

dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih 

aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji), 

– v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheološke raziskave v smislu natančne določitve 

vsebine in sestave najdišča. 

(15) Na območjih registriranih arheoloških najdišč se zagotovi predhodne arheološke 

raziskave. Obseg arheoloških raziskav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

Stroške arheoloških raziskav nosi investitor posega. 

(16) Varstvo vojnih grobišč 

Po podatkih iz Registra vojnih grobišč ležijo na območju Občine Tržič naslednja vojna grobišča: 

– Podljubelj – pri Sv. Ani pod cesto na Ljubelj – grobišče taborišča s krematorijem, kjer je 

izgubilo življenje 40 internirancev, 

– Retnje – ob glavni cesti Tržič – Duplje – grobišče 21 žrtev vojnega nasilja, 

– Tržič – krajevno pokopališče – grobišče 43 borcev NOV leži na prostoru pri cerkvi pred 

pokopališčem, 

– Kovor – krajevno pokopališče – ob levi meji pokopališča, šesti grob od cerkve – 10 talcev 

ubitih 16. 7. 1942, 

– Leše – krajevno pokopališče – v grobu ob levem pokopališkem zidu, enajsti grob z leve – 5 

borcev NOB. 

Na vojnih grobiščih je prepovedano: 

– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z Zakonom o vojnih grobiščih, 
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– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente, 

– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s 

pokopališkim redom vojnih grobišč. 

(17) Pri varovanju in prenovi stavbne kulturne dediščine je poleg gornjih pogojev treba 

upoštevati naslednje varstvene pogoje: 

– Varovanje arhitekture in arhitekturnih elementov v vseh njihovih razmerjih, oblikovanju in 

materialih: 

– v celoti ohraniti notranjo komunikacijo (veža, stopnišče, hodniki), 

– ohranjati je treba vse obstoječe oboke, 

– prepovedana je zazidava arkadnih hodnikov, 

– v eni etaži je lahko največ ena stanovanjska enota, 

– ohrani naj se velikost okenskih in vratnih odprtin, 

– prepovedano je zniževati strope, 

– stavbno pohištvo se obnovi in ohrani, po potrebi se lahko izdela novo, vendar naj se ohrani 

dimenzije, razmerja, obliko, material (les) in barve, 

– pri stavbni opremi se uporabi klasične naravne materiale. 

– Zazidave oken in zapiranje balkonov niso dovoljene. Prostostoječim objektom ni dovoljeno 

graditi prizidkov. 

– Varovanje fasad, njenih arhitekturnih elementov, členitev in obdelave. Nujno je predhodno 

sondiranje. Zavod določi barvno podobo in način obdelave. Prepovedano je oblaganje fasad. 

Kamnite objekte je prepovedano oblagati s termoizolacijskimi materiali. 

– Na strehe prepovedano nameščati sončne celice. 

– Prepovedani so vsi neonski izveski in table pritrjene na fasado. 

(18) Odstranitev kulturne dediščine je po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 

št. 16/08) dopustna, če se ugotovi dotrajanost ali poškodovanost dediščine, ki je ni mogoče 

odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če spomenik ali dediščina ogroža varnost ljudi in 

premoženja. V tem primeru je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo. 

(19) Naselbinska dediščina je območje, v katerem ima varovanje in ohranjanje prednost pred 

novogradnjami. Objekte se ohranja in obnavlja. V območjih in vplivnim območjih naselbinske 

dediščine ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov. Kletne etaže ne smejo bistveno 

presegati objektov. Pri postavljanju novih objektov v območja in v vplivna območja naselbinske 

dediščine je potrebno ohranjati urbanizem in poselitveni vzorec naselbinske dediščine in 

tipologijo objektov naselbinske dediščine. 

(20) V primeru, da so druga določila tega odloka v nasprotju z ureditvenimi pogoji za 

ohranjanje kulturne dediščine, se na območju kulturne dediščine in vplivnih območjih kulturne 

dediščine upošteva pogoje za ohranjanje dediščine. 

 

2.  Na območje BPT se vključi kulturni spomenik EŠD: 5180 – Tržič – Rake na Mošeniku, ki 

se varuje kot kulturni spomenik in je razglašen v Odloku o razglasitvi starega mestnega jedra 

Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št.  7/85-97. 
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3. Na severovzhodnem vogalu območja BPT se delno združi tudi kulturni spomenik EŠD: 

784 – Tržič – Trško jedo, ki se varuje kot kulturni spomenik in je razglašen v Odloku o 

razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik, Uradni vestnik 

Gorenjske, št.  7/85-97. 
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2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA DEDIŠČINE 

2.1 LEGA OBMOČJA DEDIŠČINE V PROSTORU 

 

 

Slika 2 Zemljevid Slovenije in lega občine Tržič.  

 

Občina Tržič leži v severozahodnem delu Republike Slovenije. Občina Tržič pokriva 155,4 m2 

pretežno (70%) z gozdovi pokrite površine. Na severu meji s sosednjo državo, Republiko 

Avstrijo, s katero meja teče po gorskem grebenu osrednjih Karavank. Ima 6 sosednjih občin. 

Na zahodu meji z občinama Žirovnico in Radovljico, na jugu z občinama Naklo in Kranj, ter 

na vzhodu z občinama Jezersko in Preddvor. Na območju občine biva 15.620 prebivalcev v 

35 naseljih od katerih je največje Tržič s 3.920 prebivalci, umeščen med sotočje Tržiške Bistrice 

in Mošenika. Leži ob glavni cesti iz Ljubljane v Avstrijo. Tržič je od Ljubljane oddaljen 45 km, 

od letališča Brnik 20 km in od avstrijske meje 12 km. 

Ozemlje občine v veliki večini pripada porečju Tržiške Bistrice in v manjšem delu porečju Kokre. 

Severni del občine objema gorovje osrednjih Karavank, ki se proti jugu spušča in odpira v 

severni del Ljubljanske kotline imenovan Dobrave. Gorati del občine je močno razbrazdan z 

dolinami. Največje doline so dolina Tržiške Bistrice, dolina Mošenika in dolina Lomščice.  

Obravnavano območje dediščine z EŠD: 14353 – Tržič – Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, 

na sotočju Mošenika in Tržiške Bistrice, jugozahodno od Tržiča je umeščeno v okljuko Tržiške 

Bistrice, ki ga obkroža s severne in zahodne strani. Območje je na vzhodni in južni strani 

omejeno z rakami, umetnim vodotokom speljanim iz Mošenika, ki se je v času ustanavljanja 

tovarne, leta 1885, izkazal kot zanesljivi vir energije. Izbiro lokacije za nastanek industrijskega 

kompleksa so pogojevali vodni vir za pridobivanje pogonske energije, dobre cestne povezave, 

železniška povezava in bližina delovne sile ter državna pomoč (Avstro-Ogrske monarhije). 

Preko rak, proti zahodu, se varovano območje razširi na parkirišče in območje vile nekdanjega 

lastnika, ki sta omejena z lokalno cesto. Območje je obkroženo z okoliškim hribovjem, ki se 

odpira proti jugozahodu.  
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Slika 3 Območje BPT v širšem prostoru 

 

Slika 4 Prikaz terena širše okolice BPT (vir: Atlas okolja) 

 

Območje je še vedno zaprtega tipa, kot je bilo v času delovanja tovarne. Z okolico je 

infrastrukturno povezano, a ne omogoča prostega prehoda za javnost. Območje je navezano 
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na cestno infrastrukturo vendar s svojo lego in zaprtostjo predstavlja bariero med Tržičem in 

območjem različnih dejavnosti na jugo zahodu. Najbolj izstopa pomanjkanje površin za pešce 

in kolesarje. Obstoječa cesta mimo območja BPT ima pločnik, a nima kolesarske steze, 

obravnavano območje pa ima proste površine, ki bi lahko v primeru širše odprtosti za javnost 

služile pešcem in kolesarjem.  

 

 

 

Slika 5 Shema fotoanalize pogledov na območja z višine (prikaz stojišč fotografij) 

 

 1  2 

 3  4 
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 5  6 

Slika 6 Fotoanaliza pogledov na območje z višine: (1) pogled na območje BPT s Tržičem v ozadju s 
parkirišča nad Gorenjsko plažo, (2) pogled na območje BPT s Kranjske ceste, (3) pogled na območje 
BPT s Kranjske ceste, (4) nadzidava nad hodnikom osrednjega kompleksa -  pogled s travnika pod 
cerkvijo sv. Jožefa, (5) Sušilnica blaga - pogled s travnika pod cerkvijo sv. Jožefa. (6) Glanzmann 
Gassnerjeva vila - pogled s travnika pod cerkvijo sv. Jožefa. 

2.2 NASTANEK OBMOČJA DEDIŠČINE 

 

Nastanek nekdanje bombažne predilnice in tkalnice Tržič (v nadaljevanju BPT) je bil že pred 

gradnjo tovarne tesno povezan z vodnimi viri, predvsem z bližino  vodotokov Tržiške Bistrice 

in potoka Mošenik. Tovarno sta ustanovila švicarski trgovec Edmund Glanzmann z 

družabnikom Avstrijcem Andrewom Gassnerjem konec 19. stoletja. Zemljišče nekdanjega 

Radeckijevega posestva na Vojah je kupilo podjetje Edmund Glanzmann & Comp. 13. maja 

1885 in začelo graditi predilnico (Kragelj 1936, 75). Načrte za gradnjo novih industrijskih hal 

so naredili v švicarskem podjetju Sequin in Knobel. Tovarna je začela obratovati že leta 1886 

s 500 predelnimi vreteni in 160 tkalnimi stroji. 1891, po požaru, so jo obnovili in jo prvič 

povečali. Glanzamnnu se je kot novi poslovni partner pridružil Avstrijec Andrew Gasser. V 

času te prenove so povečali število tkalnih strojev s 160 na 240. 1903 sta lastnika znova 

povečala predilnico (zdaj 372 statev). Povečanje proizvodnje pospeši tudi izgradnja železniške 

postaje in industrijskega tira leta 1908. Po I. svetovni vojni jo med letoma 1922 in 1923 znova 

povečajo (642 statev). Tedaj so zaposlovali okoli 1100 delavcev. Podjetje je imelo takrat v lasti 

72 hiš za potrebe nastanitev delavcev. Po II. svetovni vojni, ko je tovarna prešla v roke delavcev 

oziroma takratne države, je bila vsaj še enkrat povečana. V novem razdobju Slovenije (1991), 

pri vstopu Slovenije v zvezo evropskih držav, je BPT konec 20. stoletja prenehala delovati.  

Od začetka razvoja območja (konec 19. stoletja) se je gosta pozidava razširila iz le dveh 

osnovnih industrijskih hal. Prve dodane stavbe z namenom širitve proizvodnih kapacitet so še 

sledile oblikovnim značilnostim obstoječih objektov, kasneje pa so se objekti močno prilagajali 

funkciji in trenutnim oblikovalskim smernicam. V skladu s potrebami širitve proizvodnje, je v 

20. stoletju, predvsem pa po drugi svetovni vojni, nastala pozidava, ki jo vidimo še danes z 

ohranjeno prvotno stavbo predilnice in tkalnice, z vodnim stolpom, dimnikom, rakami, ki so 

kulturni spomenik ter z drugimi objekti, pozidanimi v betonskem gradbenem materialu in z 

lesenimi pomožnimi objekti, ki danes ne služijo več svojemu prvotnemu namenu.  

 

2.3 PRIKAZ RAZVOJA OBMOČJA DEDIŠČINE 
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Na območju, omejenem z vodami, so se zgodile vse razvojne faze industrijske infrastrukture, 

ki pa so imele zaradi povečanih energetskih potreb in potreb po delovni sili vpliv na razvoj 

širšega območja. Gradnja hidro elektrarne, bivališč in skrb za izobraževalno infrastrukturo 

pričajo o zavedanju lastnika, da skrb za delavce prinese tudi dobre finančne rezultate. Tovarna 

BPT je bila tudi energetsko samozadostna - napajala se je iz štirih lastnih elektrarn. Znotraj 

območja je imela vse vrste obrtnih delavnic, ki so omogočale vzdrževanje objektov, strojev in 

naprav. 

 

 

Slika 7 Načrt iz leta 1886. Načrtovanje gradnje tovarne. Vir: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za 
Gorenjsko Kranj, avgust 2016. 
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Slika 8 Načrt iz leta 1891 – stanje po požaru. Vir: arhiv BPT, maj 2013. 

 

 

Slika 9 Načrt iz leta 1900 – 1903. Vir: arhiv BPT, maj 2013. 
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Slika 10 Načrt iz leta 1903. Načrtovanje širitve proizvodnje. Vir: arhiv BPT, maj 2013. 

 

 

Slika 11 Načrt iz leta 1904. Načrtovanje širitve tovarne. Vir: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za 
Gorenjsko Kranj, avgust 2016. 
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Slika 12 Načrt neznane datacije. Vir: arhiv BPT, maj 2013. 

 

 

Slika 13 Načrt neznane datacije. Vir: arhiv BPT, maj 2013. 
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Slika 14 Načrt iz leta 1922. Vir: arhiv BPT, maj 2013. 

 

 

Slika 15 Načrt iz leta 1928. Vir: arhiv BPT, maj 2013. 
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Slika 16 Načrt po letu 1961. Vir: arhiv BPT, maj 2013. 

 

 

Slika 17 Načrt iz leta 2013 – geodetski posnetek. Vir: arhiv BPT, maj 2013. 

 

Širitve in razvoj BPT lahko strnemo v nekaj časovnih obdobij. 
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Slika 18 Shema razvoja območja (Kriteriji za vrednotenje starosti objektov izhajajo iz zgodovine rasti 
območja. Iz razpoložljivih grafičnih podlag je bila narejena rekonstrukcija rasti območja tovarne, pri 
čemer se prikaz glede na nepopolne podatke in podlage lahko še spremeni. V grobem so vidne tri faze 
rasti: prva faza iz konca 19. in začetka 20. stoletja,  druga faza, ko so tovarno povečali po prvi svetovni 
vojni in tretja faza širitev po drugi svetovni vojni.)  

2.4 POMEN OBMOČJA DEDIŠČINE V ŠIRŠEM PROSTORU 

Tržič na Gorenjskem je nastajal od 14. stoletja naprej, sprva kot rokodelsko in obrtniško 

središče. Njegova lega ni omogočala večjih širitev naselja, tako so naselje širili le ob potoku 

Mošeniku navzgor. Že v 15. stoletju, točneje 1492, je kraj dobil trške pravice, 1926 pa mestne 

pravice. Na tem območju so prevladovale obrtne panoge kot so usnjarstvo s sušilnicami za 

usnje in čevljarstvo. V agrarnem zaledju tudi domača pridelava lanu, preja in tkanje, o čemer 

pričajo še danes maloštevilne sušilnice za lan, ki so bile pozneje preurejene v sušilnice za 

sadje. Najpomembnejši del gospodarstva Tržiča je predstavljalo delo usnjarske družine 

(Mally-jevih) in gospodarjenje z gozdovi v agrarnem zaledju Tržiča, v povezavi z Bornom in 

njegovim posestvom v Dolini in Jelendolu. Do prve svetovne vojne so tu prevladovali tuji 

gospodarstveniki. Slovensko prebivalstvo je bilo gospodarsko odvisno od nemških podjetnikov 

in pozneje tovarnarjev. Kot najstarejša obrt je prevladovalo tudi železarstvo (Porenta 2012, 

63-72). 

Tržič je bil v zgodovini živahen obrtniški kraj že od nastanka, prevladovali so obrtniki: usnjarji, 

kovači in čevljarji. Velik vzpon za to območje je pomenila prav industrijska doba proti koncu 

19. stoletja, ko so na tem območju postopoma nastajale večje tovarne: tovarna lesne lepenke

na Slapu, Bombažna predilnica Tržič (od 1885 dalje), tovarna čevljev Mueller in Goeken, v 

začetku 20. stoletja in pozneje tovarna Petra Kozine - Peko. Ob ustanovitvi tovarne Bombažne 

predilnice Tržič (BPT) se je za to območje začela novodobna industrija, ki je zaposlovala 
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številne prebivalce Tržiča in okolice in je pomembno sooblikovala njihova življenja tudi izven 

tovarniških zidov. 

Lokacija BPT Tržič je pogojevala razvoj in ohranitev območja do podobe kakršna je danes. 

Struktura objektov v osrednjem delu in kasnejše izpolnjevanje potreb z objekti na obrobjih 

območja jasno nakazujeta začetno usmeritev organiziranega razvoja in širjenja industrije ter 

kasnejše nujno poseganje v prostor.  

 

2.5 FUNKCIONALNE, TEHNIČNE, PROSTORSKO – OBLIKOVALSKE, 

GOSPODARSKE, BIVALNE, DRUŽBENE, KULTURNE IN 

EKOLOŠKE RAZMERE  

2.5.1 FUNKCIONALNE, TEHNIČNE IN PROSTORSKO-OBLIKOVALSKE RAZMERE 

 

Za območje BPT je značilna postopna gradnja industrijskih objektov in posledično umikanje 

kvalitetnih zelenih in ostalih odprtih površin. Celovita podoba območja se je s prilagajanjem 

potrebam industrije čedalje bolj izgubljala. Zaradi intenzivne širitve v 2. pol. 20 stol. se je 

nazadnje izgubilo tudi uravnoteženo razmerje med odprtim pozidanim prostorom. Skozi 

razvoj se je vseskozi ohranjala industrijska dejavnost in do začetka 20. stoletja je oblikovanje 

objektov tudi uspelo ohranjati industrijski značaj. V sredini in drugi polovici 20. stoletja pa so 

različni posegi začeli odstopati od kvalitetne arhitekturne podobe. Danes je na območju gosta 

pozidava z minimalnim deležem (delno neurejenih) odprtih površin in s parkiriščem. Razmere 

so z vidika prostorsko – oblikovalskih razmer najbolj kritične na robovih območja, kar je 

razumljivo, saj so tja postavljali objekte nazadnje in v glavnem zaradi nujnih potreb.  

Starejši objekti so bili grajeni iz opeke in ometani, novejši objekti so grajeni iz modernejših 

materialov, ki so se skozi kratka desetletja obstoja izkazali za manj kvalitetne. Od ukinitve 

proizvodnje lastniki niso videli jasne prihodnosti in so zato skromno vlagali v ohranjanje 

objektov, vendar pa so kljub temu nekatera zadnja obnovitvena dela na strehah nekaterih 

objektov ustrezna. 

Tovarna je imela po zgledu drugih evropskih tovarn najboljše stroje, ki jih je premogla takratna 

tekstilna tehnika. Dobavljeni so bili predilniški stroji proizvajalca Asa Lees in Howard & Bulloch, 

mikalniki Asworth Brothers, otepalniki in rahljalniki Lord Bros, statve tovarne Rüti. Parni stroj 

je dobavila tovarna Sig. Sulzer iz Wintertura, turbine pa Rieter iz Wintertura in F. Voith iz St. 

Pöltena. Komandne in razdelilne elektro enote so varovale stroje pred preobremenitvijo, po 

načinu izvedbe pa jih lahko uvrstimo v čas gradnje tovarne. Evidentiran je še merilno dvojilni 

stroj proizvajalca Rossweiner Maschinenfabrik A.A., ki je iz bale navitega blaga s pomočjo 

valjev in vzvodnega mehanizma odvijal navito blago in ga premočrtno polagal na delovno 

mizo stroja. Nekaj tehniških eksponatov iz tovarne BPT danes hrani Tržiški muzej (Hartmanov 

mikalnik, strojne statve, lesen sukalni stroj - cvirn mašino, ašplo, Cortijev kondicionirni aparat). 

Delovne stroje so gnala vodna kolesa s pomočjo vrvičnih prenosov. Sledila je raba 

transmisijskih pogonskih sklopov. V času gradenj prvih samostojnih elektroenot pa so stroje 

pričeli poganjati elektromotorji.  

Leta 1908 je bila na pobudo tržiških industrijalcev zgrajena železniška postaja v Tržiču, hkrati 

pa tudi tirna interna transportna mreža z obračališčem. Tovorna železnica je delovala do 1965.  
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V območju tovarne je bila že leta 1887 postavljena prva vodna turbina, ki je s pomočjo vrvnega 

prenosa poganjala del takratne proizvodnje 5000 vreten v predilnici in 160 statev v tkalnici. 

Drugi del proizvodnje je poganjala parna lokomobila, ki je bila locirana na mestu elektrokotla. 

V območju BPT danes obratuje posodobljena Hidroelektrarna 4 iz leta 1923, z ohranjeno 

prvotno opremo. 

Prvotno protipožarno varovanje je bilo mehanizirano, zgrajena sta bila vodni stolp z 

rezervoarjem in gasilski objekt. 

Opreme v industrijskih halah danes skoraj ni več. Nekaj strojev je uspel shraniti Tržiški muzej, 

nekaj redkih izjem pa je še ohranjenih v halah vendar ne v pravilni razporeditvi ali na pravih 

mestih. V vseh halah so ostanki napeljav, razdelilnih omaric in krmilnih in nadzornih 

inštrumentov. V tleh so jasno razvidni krmilni mehanizmi in kanali po katerih so potekale 

napeljave. Ohranjenih je tudi nekaj tehtnic in pisarne, ki so brez pisarniške opreme.  

 

Slika 19 Obstoječ stroj. 

 

1 2 
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3 4 

Slika 20  (1-4) Obstoječi stroji. 

 

2.5.2 GOSPODARSKE, BIVALNE, DRUŽBENE, KULTURNE IN EKOLOŠKE 
RAZMERE  

 

V zgodovinskem razvoju trga Tržič, s trškimi pravicami iz leta 1492 so živahne rokodelsko-

obrtniške dejavnosti obvladovale gospodarstvo tudi v predindustrijski dobi. V trgu in okolici 

so bile že takrat značilne tekstilne manufakture, ki jih je predstavljala hišna industrija oz. 

delavnost in rokodelska združenja že v srednjem veku, v obliki cehov. Značilna je bila izdelava 

domačega platna in sukna (na primer: družini Peharc in Pollak). V agrarnem zaledju mesta, 

Dolini in Lešah, so kmetje gojili lan in ga sami predelovali za lastne potrebe. Posledično je bil 

močen krojaški ceh in šiviljstvo. Zadnja dejavnost je močno zastopana še danes. Od drugih 

rokodelskih združenj, piše Valvasor, so bili že 17. stoletju znani mojstri nogavičarstva, 

Bratovščina nogavičarjev (Knific 2012, 63 – 67), kovači (nekdaj ceh v povezavi z grajskimi 

fužinami), železarji (J. Born), usnjarji (Mally, Pollak, Primožič,  Deu in drugi). Najkasneje so se 

kot rokodelci v trgu Tržič razvili v večjem številu čevljarji in pozneje v mestu z mestnimi 

pravicami leta 1926, na primer: Tomše, Muden, Mavc, Mally, Godnou in še veliko drugih 

(Kragelj 1994 (1936); Mohorčič 1960; Knific 2012).  

V 2. polovici 19. stoletja so tako kot drugje po Evropi tudi pri nas začeli graditi tovarne in 

večje industrijske komplekse. Tržič je v zadnji četrtini 19. stoletja prizadela kriza fužinarstva, 

vendar so se podjetniki kmalu preusmerili v nove panoge, ki so nato zaznamovale razvoj 

mesta v 20. stoletju. Tržič je tako konec 19. stoletja postal eden od centrov tekstilne industrije 

v srednji Evropi, ki je delala za domač in tuj trg. Razvoj BPT je potekal v času velikih sprememb, 

ki so vplivale na razmah industrije, elektrifikacije in prihod železnice. Razvoj BPT je vplival na 

razvoj Tržiča vse do začetkov usihanja tekstilne industrije, ko je za BPT nastopil čas stagniranja. 

Menjavanje različnih majhnih dejavnosti po posameznih odsekih obstoječih industrijskih hal, 

razprodaja samostojnih objektov in koncentracija sredstev namenjenih obnovi v elektrarne so 

zaznamovale zadnja desetletja obstoja območja. Varstveni režim dediščine in težnje lastnikov 

ter uporabnikov niso bili usklajeni. Danes so objekti na območju BPT v glavnem prazni. V 

večini zasedenih prostorov so urejena skladišča, nekaj je delavnic in nekaj prostorov za športne 

dejavnosti: plezanje po umetni steni, strelišče in lokostrelstvo. Na območju so našli svoj prostor 

majhna pekarna in nekaj kulturnih društev. Pomembnejšo dejavnost na območju predstavlja 

obnovljena in delujoča hidro elektrarna.  

V Tržiču živeče prebivalstvo je bilo pomembno za tovarno, prav domačini so bili tisti, ki jim je  

zaposlitev pomenila zaslužek v domačem kraju, zato so bili s tovarno BPT tesno povezani. 

Poleg dela sta lastnika tovarne Glanzmann in Gasser uredila domačinom tudi stanovanja v 
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blokih (Dekliški dom na Balosu, Dom upravnih delavcev nad tovarno, delavsko naselje Preska 

in druge).  

Razvoj BPT je vplival tudi na celotno elektrifikacijo Tržiča z elektrarnami, ki danes obnovljene 

delujejo tudi kot stavbno-tehnična dediščina. Za delavce so v vseh obdobjih zgradili številne 

domove, od preureditve obstoječih hiš do gradnje novih: bloki za višje uradnike (s fresko 

predice po predlogi slikarja Maksima Gasparija, kar je postal zaščitni znak BPT, Tercelj 

Otorepec 2002, 194-195), dekliški dom za samske delavke, naselje delavskih hiš Preska in 

stanovanjski bloki na Fabrki, na Ravnah, in drugod po Tržiču. Domove delavcev so oskrbovali 

z lastno elektriko, vodstvo tovarne je poznalo domače razmere vsakega delavca. Z zaprtjem 

tovarne se je spremenila količina dnevne migracije iz okolice v Tržič. Povečala se je migracija 

iz Tržiča v bližnjo in daljno okolico. Na število prebivalcev zaprtje ni bistveno vplivalo. 

Z vidika demografskih kazalcev danes občina Tržič ne odstopa bistveno od ostalih občin v 

regiji (po poselitvi in drugih primerljivih kazalcih). Podobno kot velja za druge podobne občine, 

je tudi za Tržič značilno staranje prebivalstva. Ima pa Tržič kot dobro dostopna občina s 

kakovostnimi prometnimi povezavami do Ljubljane sicer dobre možnosti, da dvigne 

izobrazbeno raven prebivalcev, ki je trenutno v primerjavi z drugimi občinami nizka.  

Od zaprtja tovarne so se na območju spremenile tudi ekološke razmere. Pred zaprtjem je 

imelo industrijsko območje svojo čistilno napravo, ki sedaj ne deluje več. Sedanje zatečeno 

stanje je glede na dejavnosti na območju kljub temu zadovoljivo. Nobena dejavnost na 

območju ne proizvaja okolju nevarnih snovi. Z izolacijo uporabljanih prostorov je strelsko 

društvo zmanjšalo hrup, ki ga je povzročala njihova dejavnost na območju. Ostale dejavnosti 

proizvedejo minimalne količine odpadkov za odvoz katerih poskrbijo sami in v sodelovanju z 

javno komunalno službo. 
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3 PROSTORSKE ZNAČILNOSTI 

3.1 LEGA V ODNOSU DO OKOLICE 

Območje proizvodne dejavnosti BPT leži na ravnini ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika. 

Umeščeno je pod strm, poraščen breg, ki ga na severozahodu in na jugovzhodu obdaja 

gozdnat teren. Proti jugozahodu se odpira v dolino Tržiške Bistrice na severovzhodu pa proti 

višjem ležečemu Tržiču. Naravne danosti določajo skrito lego in miren, umaknjen značaj 

območja. Skozi razvoj so bili vsi posegi omejeni na to z vzpetinami in vodotoki omejeno 

ravnino. Lega območja, predvsem bližina Tržiča narekuje območju pomembnejše vsebine, kot 

jih ima trenutno, zaprtost in industrijski značaj pa ne pripomoreta k razvoju širšega območja. 

Območje je pozidano s pritličnimi industrijskimi in pomožnimi objekti različnih vsebin. Višje 

grajene stavbe tako ne segajo v vedute Tržiča z izjemo dimnika, ki je s svojo višino dobro 

opazen spomin na nekdaj uspešno industrijo v okolju. Območje dediščine ima nekaj dominant 

– vodni stolp, belilnico, novo tkalnico in dimnik na jugozahodnem delu območja.

Na severu in zahodu teče naravni vodotok Tržiška Bistrica, ki je na enem bregu deloma 

obzidan s škarpo in ograjen, deloma z nizkim kamnitim zidom, drugi breg je zaraščen. Na 

vzhodu in jugu je iz Mošenika speljan umetni kanal, rake, za preskrbo hidro elektrarne z vodo. 

Kanal je obzidan in omejen z nekaj ozelenitve. 

Slika 21 Shema fotoanalize lege območja v odnosu do okolice (prikaz stojišč fotografij) 
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Slika 22 (1-8) Fotoanaliza lege območja v odnosu do okolice 

 

3.2 ZASNOVA IN OBLIKOVANOST 

 

V urbanističnem smislu območje lahko členimo na sedem morfoloških enot.  
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Slika 23 Členitev območja: (1) osrednje jedro tovarne z elektrarno, (2) novejši tovarniške hale večjih 
prostih volumnov, (3) nova tkalnica, (4) osrednje območje večinoma praznih novejših objektov, (5) rob 
območja z zelenimi površinami in pomožnimi spremljevalnimi objekti, (6) območje prometne povezave 
z  območjem ter parkirišče in (7) območje z vilo nekdanjega lastnika in ostanki parkovne ureditve. 

 

Parcelacija (glej karto 3.2.1.) na območju se prekriva z obstoječimi objekti in vmesnimi 

nepozidanimi parcelami. Lastništvo parcel je razmeroma kompaktno, kar omogoča lažje 

usklajevanje posegov in razvoja območja. Večina parcel je v privatni lasti in pripadajo enemu 

lastniku, razen nekaj posameznih parcel, ki so bile pred časom prodane. (glej karto 3.2.2.) 

Zaprtost in samozadostnost navzven ter notranja nepovezanost so značilnosti območja BPT. 

Območje je gosto pozidano. Faktor izrabe je majhen saj je večina objektov nizkih. Območje 

ima malo prostih zunanjih površin (glede na površino območja), prvotne zasnove zunanjih 

ureditev ni več moč razbrati v prostoru, z izjemo ureditve spomenika ob stari upravni zgradbi, 

ostankov parkovne ureditve v severovzhodnem delu območja med rakami in Tržiško Bistrico 

in sledi ureditve ob vili nekdanjega lastnika, ki ni ustrezno vzdrževana. 

V sedanjem stanju je več kot 50% objektov nezasedenih (praznih). Ostali objekti so zasedeni 

z različnimi dejavnostmi. V manjši meri so prostori namenjeni kulturni dejavnosti, kot pisarne 

za kulturna društva in začasni delovni atelje. Športne dejavnosti v delu objektov zastopajo 

Strelsko društvo, lokostrelsko društvo in športni plezalci na umetni steni. Na območju je 

hidroelektrarna. Obrtne delavnice so namenjene različnim dejavnostim, ki ne predstavljajo 

velikega vpliva na okolje – imajo malo odpada. Največji del oddanih prostorov v objektih je 

namenjenih skladiščenju. (glej karto 3.2.3) 

V veljavnem prostorskem planu ima območje namembnost C - območje centralnih dejavnosti. 

Na severu in zahodu ga obroblja območje površinskih vod. Označena je kulturna dediščina, 

ki se nahaja na območju: EŠD: 14353 – Tržič – Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, EŠD: 

5180 – Tržič – Rake na Mošeniku in EŠD: 784 – Tržič – Trško jedo ter EŠD: 17805 – Tržič – 
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Stanovanjski blok Kranjska 3, ki na obravnavano območje bistveno ne vplivata. (glej karto 

3.2.4) 

Prometne povezave so funkcionalno umeščene vendar slabo vzdrževane, predvsem pa ne 

delujejo kot javni dostopi. Dostopnost in povezanost območja s širšim prostorom je 

razmeroma slaba. Zaradi pozidave je prehodnost slaba tudi znotraj območja. Območje ima 

trenutno en neoviran dostop do javne ceste na vzhodu. Na zahodni strani sta še dva cestna 

dostopa, ki sta čez dan prehodna, v večernih urah pa zaprta. V času delovanja tovarne je bil 

z zahodne strani zagotovljen tudi dostop z železnico, o čemer tudi danes priča še vedno 

ohranjen vendar zapuščen železniški tir. Na vzhodu sta dva servisna dostopa od katerih je bil 

levi dostop v industrijsko območje mimo skladišča preje in parka po mostu preko Tržiške 

Bistrice včasih eden od glavnih delavskih dostopov, drugi (desni) pa je bil servisni dostop preko 

mostu z infrastrukturnimi inštalacijami. Na jugo vzhodu območja je še dostop za pešce preko 

stopnic na parkirišče pred današnjim glavnim vhodom na območje BPT. (glej karto 3.2.5) 

Vodovod je navezan do obravnavanega območja z južne strani, t.j. iz ceste Ste Marie 

AuxMines ob obstoječi transformatorski postaji T1238 Predilniška 1. Na območju 

kompleksa ni javnega vodovodnega omrežja, interno vodovodno omrežje poteka 

večinoma v objektih. Obstoječa mešana kanalizacija poteka v strugi vodotoka Tržiška 

Bistrica. Kanal je mestoma že poškodovan in potreben obnove. Meteorne vode iz 

strešin obstoječih objektov, manipulativnih površin in cest se vodijo v bližnje vodotoke.  

(glej karto 3.2.6) 

3.3 ZNAČILNOSTI SESTAVNIH DELOV 

3.3.1 GRADIVA IN STRUKTURA OBJEKTOV TER UREDITEV 

 

Območje je tlakovano z različnimi materiali. Parkirišče in območje okoli vile ter ostale površine 

za pešce in promet so večinoma asfaltirane. Na zahodnem delu ob vodnem stolpu so 

položene granitne kocke in pesek, betonske plošče, območje je zaraščeno. Okolica 

centralnega skladišča je makadamska, pot ob severnem robu območja je deloma 

makadamska, deloma asfaltirana. Na vzhodnem delu ob rakah in parkovni ureditvi je površina 

utrjena s peskom. V hodniku med proizvodnima halama v najstarejšem delu je položen tlak 

iz lesenih kock. (glej karti 3.3.1 in 3.3.2) 
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Slika 24 Shema fotoanalize ureditev tlakovanj območja (prikaz stojišč fotografij) 

 

 1   2   

 3   4  
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 5   6  

 7   8  

 9   10  

 11 

Slika 25 (1-11) Fotoanaliza ureditev tlakovanj območja: (1) lesene kocke, (2-4) ostanki železniške proge, 
(6,7) ostanki tlakovanja iz granitnih kock, (8-11) ostale asfaltirane ali makadamske površine 

 

Višinski gabarit večine obstoječih stavb je nizek. Objekti so večinoma eno etažni. Izstopajo: 

vodni stolp na zahodnem delu območja, ki je zaradi svoje funkcije najvišji objekt v območju, 

razen vodnega stolpa izstopajo še dimnik ob toplarni, belilnica ob Tržiški Bistrici na 
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severozahodnem robu območja, nadzidava hodnika osnovnega tovarniškega objekta in 

novejši, nadstropen proizvoden objekt, tkalnica na severovzhodnem delu območja. 

Oblikovanje stavb izhaja iz značilnosti obdobja, v katerem so nastale (glej karto 3.3.3.). 

Kot gradbeni material je pri starejših proizvodnih halah uporabljena opeka, na fasadah 

vključena tudi kot dekorativni arhitekturni element. Ostali, manj kvalitetni manjši objekti, kot 

so skladišča, delavnice in lope, so delno zidani in delno leseni. Uporabljeni material upravne 

stavbe, gasilskega doma in tkalnice ter hale za oplemenitenje, beljenje in apreturo je beton. 

Za natančno določitev uporabljenih gradbenih materialov bi bilo potrebno izvesti sondiranje 

grajenih struktur na območju.  

 

3.3.2 STREHE IN NAKLONI STREŠIN 

 

Večina objektov na območju je kritih z ravno streho v svetlo ali temno sivi barvi. Samostojni 

objekt stare uprave ima na strehi, ki je bila pred kratkim obnovljena, pesek, proizvodne hale 

(predilnica, oplemenitilnica, mehanična delavnica) imajo streho pokrito s pranimi betonskimi  

ploščami, ponekod z bitumenskim trakom. Ravnino streh po celotni površini v več nizih 

razbijajo svetlobniki trikotne oblike iz stekla in vlaknocementnih plošč, ki zagotavljajo dodatno 

osvetlitev proizvodnim prostorom. Linijo svetlobnikov mestoma prekinjajo pločevinasti 

zračniki, pokriti s strešico. Oplemenitilnici, ki sta nastali v času rasti tovarne, imata značilno 

industrijsko oblikovano streho »na žago« s kritino iz špičaka in valovitih, vlaknocementnih, 

plošč ali pa pločevine z delno zasteklitvijo. Po vsej dolžini strehe so nanizani pločevinasti 

zračniki s strešico. Tako oblikovana streha ni samo zelo funkcionalen, saj prepušča v prostor 

veliko potrebne svetlobe, ampak tudi izjemno zanimiv arhitekturni element. Starejšemu delu 

kasneje pripojena objekta (hidrocentrala in kalorična kotlarna) imata strehi pokriti z valovitimi 

vlaknocementnimi ploščami, banjasta streha kotlarne, na novo krita z  bitumenskimi trakovi 

pa razbija monotonijo ravnih streh območja oz. starejšega dela. Nekateri pomožni objekti 

imajo enokapne strehe sive ali rdeče barve, ostali objekti imajo dvokapne strehe sive ali 

opečnate barve, uporabljeni material za kritino pa je večinoma pločevina ali pa 

vlaknocementne plošče, redkeje opečnata kritina. Večkapno streho imajo stara 

okrepčevalnica (s polkrožno oblikovanimi »kukrli«) iz špičaka, bitumenske skodle in pločevine, 

belilnica s kritino iz pločevine, vila iz ravnih vlaknocementnih plošč in nova tkalnica iz valovitih 

vlaknocementnih plošč. Stolpič ob oplemenitilnici je pokrit z večkapno streho iz opečnate 

kritine. Spremljevalni objekti različnih namembnosti imajo dvokapne strehe, ki so v večini 

primerov krite z opečno kritino rdeče barve. (glej karto 3.3.4) 
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Slika 26 Shema fotoanalize streh (prikaz stojišč fotografij) 

 

 1  2 

 3  4 

Slika 27 Fotoanaliza streh: (1) strehe objektov na jugovzhodnem robu, (2)streha kotlarne, (3) množica 
streh osrednjega kompleksa, (4) množica streh severozahodnega dela kompleksa. 
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3.3.3 FASADE TER RAZMERJA MED FASADNIMI POVRŠINAMI IN ODPRTINAMI 

 

Oblikovanje fasad je neenakomerno in neusklajeno zaradi prilagajanj različnim smernicam in 

potrebam objektov v različnih obdobjih rasti območja. Najstarejši del proizvodnih hal sodi v 

obdobje neoklasicizma in drugih neostilov oz. v konec 19. in začetek 20. stoletja. Materiali, 

barve in oblikovanje fasad odraža stil arhitekturnega biroja, ki je načrtoval gradnjo tega 

industrijskega območja. Fasade so obarvane rumeno z rdečimi poudarki, razen hidrocentrale, 

ki je obarvana v svetlem opečnatem tonu z belimi poudarki. Na podlagi sondiranja fasade leta 

2013, se je ugotovilo, da so bili v času izgradnje vsi prvotni objekti obarvani v svetlo opečnato 

rdečo barvo s temno rdečimi in toplo belimi poudarki. Vertikala fasad je poudarjena z venci 

in umirjena z reliefno obdelanimi vertikalnimi lizenami. Površino fasad razgibajo simetrično 

umeščena velika okna, zaradi svetlobnih potreb, ki so v zgornjem delu polkrožna in obrobljena 

z opeko, v spodnjem delu pa s štokanimi betonskimi okviri. Glavni vhod osrednjega dela je 

poudarjen s portalom. 

Etaže vodnega stolpa delijo reliefno poudarjeni venci in kvalitetno oblikovan napušč, 

poudarjen s plitkimi nišami. Fasada stare upravne stavbe je v celoti rustikalno poudarjena in 

zaključena z balustrado. Okna so nekoliko večja in širša in nimajo opečnatih in betonskih 

okvirov. 

Oblikovanje fasad kvalitetnejših objektov iz časa 1. četrtine 20. stoletja je značilno za 

tovarniško arhitekturo tega obdobja in še vedno daje poudarek historični estetiki in urejenosti 

zunanje površine. Barve fasade vile, oplemenitilnice in kalorične kotlarne s pripojenim 

prostorom so svetlo sive barve, fasade centralnega skladišča, vodnega stolpa, nekdanjega 

laboratorija in okrepčevalnice pa rumene barve in poudarjene s plastično izstopajočimi 

rustikalnimi lizenami, ki se na enem od objektov pod strešnim vencem združijo in oblikujejo 

polkrožne okenske obrobe. Okna so v pritličjih večja, v nadstropjih manjša, na nekaterih 

fasadah pa površino razgibajo okrogla okna. 

Manj kvalitetni objekti, skladišča, delavnice, lope, imajo enostavne fasade svetlo sivih barv z 

mestoma dodanim lesenim opažem in z večjimi odprtinami za vrata in okna, ki sledijo 

predvsem funkcionalnosti. Fasade kasnejših objektov, grajenih po sredi 20. stoletja, so 

povsem prilagojene strogi funkcionalnosti in potrebam proizvodnih procesov, historične 

estetske norme se opuščajo, na proizvodnih objektih se prej večje fasadne površine zmanjšajo 

in podredijo ogromnim okenskim odprtinam, s katerimi se doseže čim večjo osvetlitev 

notranjosti. Fasade nove upravne stavbe, gasilskega doma in tkalnice ter hale za 

oplemenitenje, beljenje in apreturo so neizrazitih sivih tonov, ploskve so čiste in brez estetskih 

poudarkov. Glede na potrebe in funkcije so prilagojene tudi okenske oz. svetlobne odprtine. 

Fasada tkalnice je delno neobdelana in brez ometa. 

V najstarejšem delu industrijskega kompleksa, v navijalnici, so na vhodnih vratih ohranjene 

okenske mreže z značilnim secesijskim oblikovanjem. Pomemben detajl, ki se ga ohranja. V 

prvem nadstropju stolpiča ob vodnem stolpu je ohranjen del zasteklitve okenskih odprtin. 

Okna so bila na treh straneh zastekljena s stekli v obliki prizem. V celoti se je s prizmami 

zastekljena ohranila samo ena okenska odprtina. Pomemben detajl, ki se ga ohranja in 

rekonstruira. 
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Slika 28 Shema fotoanalize fasad (prikaz stojišč fotografij) 

 

 1  2 

3.  4 
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 5  6 

 7  8 

 9  10 

Slika 29 Fotoanaliza fasad: (1) SZ fasada oplemenitilnice in sušilnice, (2) JV fasada predilnice, (3) JV 
fasada tkalnice, (4) JV fasada nove upravne stavbe, (5) SV fasada jedilnice, (6) JZ fasada vile, (7) SZ in 
JZ fasada drvarnice, (8) SZ fasada nove tkalnice, (9) JV fasada nove tkalnice, (10) SZ fasada 
oplemenitilnice. 
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Slika 30 Zasteklitev v obliki prizem 

 

 

Slika 31 Ohranjene okenske mreže z značilnim secesijskim vzorcem 

 

3.3.4 URBANA OPREMA, SPOMENIKI  

 

Na območju je delno še ohranjena urbana oprema: javna ura, ulične svetilke, klopi, oporni 

zidci, tlakovanje in hidrant. Ohranjeni so tudi železniški tiri, ki danes niso več v uporabi. 
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1  2 

Slika 32 (1-2) Obstoječa urbana oprema: hidrant in svetilka z uro. 

1 2  

Slika 33 (1) Obstoječa urbana oprema in (2) ostanki tirov v tlaku iz granitnih kock. 

 

V območju BPT je poleg historičnega arhitekturnega sklopa in infrastrukture, ohranjen spomin 

na predrevolucionarno delavsko gibanje za socialne pravice delavcev in na tekstilno stavko 

leta 1936. Na fasadi tovarne, ob glavnem portalu, sta nameščeni kamniti spominski plošči. 

Prva je posvečena stavki in uporu tekstilcev, druga pa Tončki Mokorel, domačinki, borki za 

delavske pravice in predvojni aktivistki, borki Tržiške čete, begunjski zapornici, odpeljani v 

taborišče Mauthausen in ubiti v plinski celici 1942 v Ravensbrűcku. 

Ob stari upravni stavbi je spomenik 50 padlim borcem in žrtvam druge svetovne vojne, 

nekdanjim delavcem tovarne BPT. Spomenik je bil postavljen po načrtu Mihe Kurnika, 

bronasta skulptura je delo ak. kiparja Frančiška Smerduja, odkrili so ga delavci BPT leta 1952 

(Pamić 2015, 16). 
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Slika 34 Spomenik 50 padlim borcem in žrtvam druge svetovne vojne, nekdanjim delavcem tovarne 
BPT. 

 

 1  2 

Slika 35 (1) kamnita spominska plošča, posvečena stavki in uporu tekstilcev, (2) kamnita spominska 
plošča, posvečena Tončki Mokorel, domačinki, borki za delavske pravice in predvojni aktivistki 
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4 OCENA STANJA DEDIŠČINE 

4.1 OCENA STANJA OBMOČJA DEDIŠČINE GLEDE NA OKOLICO 

4.1.1 OCENA OBLIKOVNEGA STANJA ROBNIH POVRŠIN 

 

Območje je utesnjeno v okljuki Tržiške Bistrice, ki ga obkroža s severne in zahodne strani ter 

na vzhodni in južni strani omejeno z rakami, umetnim vodotokom speljanim iz Mošenika. 

Sprva urejena in v prostor primerno umeščena gradnja objektov, se je s časom nenadzorovano 

širila. mlajši objekti so bili potisnjeni na rob območja. Robne površine so grajene z objekti ob 

vodotokih ali manjše zaplate nekdanjih parkovnih ureditev. Edini kvalitetni robovi so na 

vzhodnem delu območja, s parkovnim območjem ob Glanzmann Gassnerjevi vili in nekdanjim 

manjšim parkovnim poskusom ureditve, ki uravnoteži gosto pozidanost in zaprtost ostalega 

območja. Jugozahodni in južni rob se nekvalitetno zaključujeta, saj ju kazijo ob sam rob 

naslonjeni objekti, enako velja za severozahodni rob, ki poteka do skoraj vzhodnega dela. 

Medtem, ko so dostopi tu deloma omogočeni zaradi manjših zelenih površin med objekti, je 

na severnem robu tega skorajda ni zaradi na rob neprimerno umeščene tkalnice. Neprimerno 

oblikovanje robov s škarpami in zaraščenost z vegetacijo so prav tako moteč dejavnik. (glej 

karto 4.1.1.) 

 

4.1.2 OCENA VEDUTNE IZPOSTAVLJENOSTI  

 

Območje ima širše gledano malo kvalitetnih vedut. Ob vstopu v območje prek mostu se odpira 

pogled na serijo nekvalitetnih mlajših objektov na robu območja. Proti severozahodu pogled 

na kvalitetno arhitekturo sušilnice – oplemenitilnice blaga zapirajo plinska postaja in vrsta 

drugih objektov. Gledano proti jugozahodu pa osrednji del območja z vodnim stolpom 

zakrivajo nekvalitetni pogledi na skladiščne in razne manjše objekte, zahodno od osrednjega 

proizvodnega objekta. Ob vstopu na območje s severovzhodne strani veduto kvarita 

impozantna nova tkalnica s svojo grobo in nekvalitetno podobo ter nova upravna stavba, ki 

zakrivata pogled na območje. Negativno veduto na vzhodu z neprimerno umeščeno 

transformatorsko postajo omili pogled na kvalitetno arhitekturo Glanzmann Gassnerjeve vile 

na severovzhodnem robu. Gledano ožje je znotraj samega območja moč zaznati nekvalitetne 

mikro vedute, ki so pogojene predvsem z oblikovanjem objektov in njihovo umestitvijo v to 

gosto pozidano območje. Med kvalitetnejše sodijo vedute stare uprave in osrednjega 

kompleksa, gledano z juga, ter pogled na vodni stolp in zahodno oplemenitilnico z belilnico. 

(glej karto 4.1.2.) 

 

4.1.3 OCENA DOMINANTNOSTI  

 

Ob vstopu v Tržiško dolino izstopata dve opazni negativni dominanti: nova tkalnica in 

skladiščni objekt. Skladiščni objekt posega v veduto samega industrijskega kompleksa BPT, 

nova tkalnica pa s svojo nezanimivo arhitekturno podobo in volumensko impozantnostjo 
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predstavlja moteč element v podobi celotnega kompleksa. Za manj vplivni negativni 

dominanti lahko določimo nadzidavo osrednjega industrijskega kompleksa, ki razdre 

umirjeno enakomerno nizko gradnjo osnovnega kompleksa in novo upravno stavbo, skrito 

ob novi tkalnici. Vodni stolp in belilnica predstavljata pozitivni dominanti. Vodni stolp zaradi 

vsebine in zgodovinske vrednosti, belilnica pa zaradi kvalitetne arhitekturne podobe. Med 

pozitivne dominante lahko uvrstimo tudi dimnik na jugozahodnem delu območja in 

Glanzmann Gassnerjevo vilo na severovzhodnem robu. Višje grajene zgradbe ne segajo v 

vedute Tržiča, z izjemo dimnika, ki s svojo višino spominja na nekdaj uspešno industrijo. (glej 

karto 4.1.1.) 

 

4.2 OCENA STANJA OBMOČJA DEDIŠČINE 

4.2.1 OCENA MATERIALNEGA STANJA 

 

Območje BPT je s stališča ohranjenosti zazidalne strukture skozi celotni življenjski cikel redek 

primer še v celoti ohranjenega industrijskega območja vključno z vsemi neprimernimi in 

nekdaj začasnimi posegi. S prilagajanjem na naravne danosti (koriščenje vodne energije), 

vključevanjem v življenje domačega kraja in izkoriščanjem obstoječih povezav predstavlja 

dolgoročno razvojno usmerjeno razmišljanje lastnikov.  

Splošno stanje objektov je slabo. Najbolj ohranjeni so predvsem mlajši proizvodni objekti, pri 

katerih je sicer vidno propadanje ometa, stavbnih delov, vendar jih zob časa še ni tako hudo 

načel, da jih ne bi bilo mogoče sanirati. Med objekte v najboljšem stanju spadajo tisti, ki so 

jih v zadnjih letih v celoti obnovili (hidroelektrarna, elektrarna na južnem robu). V zadnjem 

času je bilo tudi nekaj ostalih objektov deležnih obnove strehe (staro upravno poslopje, 

skladišče ob vodnem stolpu, del strehe v osrednjem proizvodnem delu). V celoti obnovljeni 

sta bili hidrocentrali. Ostali del objektov, predvsem najstarejših, je ogrožen in nujno potreben 

obnove, saj najhitreje in najbolj vidno propada kar je velika škoda, saj prav ti predstavljajo 

najbolj kvalitetno arhitekturo tega območja. (glej karto 4.2.1.) 

Zaradi poškodb na strehah in fasadah je v slabem stanju tudi notranjost objektov. Voda in 

vlaga pronicata v notranjost, posledice so vidne na stropih in stenah, kjer se nabira plesen, 

odstopa belež, vidna je stavbna substanca. Zaradi odstranjenih strojev in drugih neprimernih 

posegov so na stenah in tleh zazevale razne luknje in jaški, ki so nezavarovani. V slabem stanju 

so prav tako tlaki in talne obloge, ki so zaradi kapljajoče vode s stropov in vlage napihnjeni, 

napokani, odstopajo oz. so bili neprimerno odstranjeni. 

Na območju je več mostov, ki omogočajo dostope do območja s štirih smeri, hkrati je prek 

dela rak speljan mostiček iz železne mrežaste konstrukcije. Most, ki omogoča dostop s 

parkirišča, je tako dotrajan in nevaren, da je prehod omogočen le na lastno odgovornost. 

Most na vzhodnem delu, prek katerega dostopamo do območja za tkalnico, je prehoden 

samo za pešce in ograjen z ograjo iz betonskih nosilcev z železnimi cevmi. Most je zaraščen s 

travo, ograja je v celoti potrebna čiščenja in pleskanja. Dostop je s strani tkalnice onemogočen 

z zaprto ograjo. Ostali mostovi so ograjeni z železno ograjo in so prehodni, dostop je 

omogočen z vozili. 

Škarpe ob Tržiški Bistrici so deloma betonske in na nekaterih mestih obdelane s skalami, ki so 

zalite z malto. Stanje je slabo, beton je napokan in poraščen z mahom, kamniti del ni primerno 

izdelan in urejen. 
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Betonska stopnišča na dostopih do parkirišča in vile so betonska, na nekaterih mestih so 

počena in  zaraščena ter neočiščena. Leseno stopnišče na severnem delu, ki vodi do reke, je 

povsem razpadlo, zato je dostop onemogočen z ograjo. 

Slika 36 Shema fotoanalize mostov mostov, škarp in drugih dostopov (prikaz stojišč fotografij) 

1 2 

3 4 
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5 6 

 7  8 

Slika 37 Fotoanaliza mostov, škarp in drugih dostopov: (1) Dostop preko Tržiške Bistrice s severa, (2) 
Dostop preko rak, (3, 6) Pogled na škarpo na S delu območja, (4) pogled z območja proti pritoku 
Mošenika, (5) stopnišče ob vili, (7) pogled na most na vzhodu območja, 8) Dostop preko Tržiške Bistrice 
z zahoda. 

4.2.2 PRIKAZ USKLAJENOSTI POSEGA ALI UREDITVE Z VARSTVENIM 
REŽIMOM DEDIŠČINE 

Prvotni kompleks proizvodnih prostorov ter njegove širitve in dopolnitve proti severu in 

vzhodu hkrati z objektom stare upravne stavbe in Glanzmann Gassnerjevo vile, predstavlja 

usklajenost z varstvenim režimom kulturne dediščine, zgradbe so po zasnovi in morfologiji 

med sabo usklajene, prav tako ureditve površin nekdanjih parkovnih ureditev na vzhodnem 

robu območja, okoli vile in jugovzhodnem robu z zaplatami ozelenitve na zahodnem in 

severnem robu. Opaziti je manjša odstopanja pri kasnejših poskusih prilagajanja obstoječih 

objektov novim potrebam. Delno prilagojena gradnja se pojavlja pri širitvi kompleksa med 

obema vojnama proti severu, ki še poskuša slediti morfologiji prvotnih objektov. 

Kasnejše širitve objektov na robne površine v vse smeri območja in razne neustrezne 

dopolnitve obstoječih objektov so neusklajene s prvotnim delom kompleksa, saj osnovni 

zasnovi ne sledijo ne po zasnovi ne po morfologiji, zato so v popolnem neskladju z varstvenimi 

usmeritvami spomeniške službe in so moteči elementi v območju. Ureditve prostih površin v 

zahodnem in jugozahodnem delu kompleksa ter dostopi in poti v vzhodnem delu območja, 

se delno prilagajajo usmeritvam, moteče pa so ureditve na severnem delu osrednjega dela 

kompleksa, na robovih, ter parkirne površine ob vili in na jugovzhodnem robu. (glej karto 

4.2.2. in 4.2.3.) 
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4.2.3 PRIKAZ OCENE OBLIKOVNEGA STANJA 

 

Likovne in prostorske kvalitete območja predstavlja strnjena skupina osrednjih objektov, ki so 

bili zgrajeni ob nastanku tega tovarniškega območja. Ti objekti in njihove širitve in dopolnitve 

(stara upravna stavba, belilnica), so bili smiselno umeščeni v osrednji del tega majhnega 

območja. Stavbne mase so bile prilagojene prostoru in dovolj velike, da so zadovoljile takratne 

potrebe proizvodnih procesov, hkrati pa so bili višinski gabariti in zunanje oblikovanje 

medsebojno usklajeni in enotni. Dostopi in prehodi so bili logično razporejeni po območju in 

med posameznimi prostori, kar je omogočalo hiter in učinkovit proizvodni proces. Vpeljan je 

bil lasten železniški sistem, hodnik med proizvodnimi prostori pa so zaradi zmanjšanja hrupa 

tlakovali z lesenimi čoki. Območje ni bilo zasičeno z pozidavo in je z dovolj zelenimi površinami 

in parkovnimi ureditvami omogočalo, da prostor »diha«. Oblikovanje fasadnih odprtin in streh 

je bilo zasnovano tako, da so notranji prostori dobro osvetljeni z naravno svetlobo.  

Za neizrazito likovno in prostorsko oblikovanost velja območje pozidave v času med obema 

vojnama, ko se je prilagajanje obstoječim stavbnim masam opuščalo in je rasla potreba po 

čim večjem izkoristku preostalega prostega prostora. Manjši objekti so našli prostor na 

severnem robu, večji pa zapolnili prazen prostor med obstoječimi objekti v osrednjem delu 

območja.  Oblikovanje zunanjščin ne sledi več kanonu obstoječih vzorov ampak se osredotoča 

na funkcionalnost. Dostopov in prehodov je bilo manj in ozelenjene površine so se skrčile. 

Povojna pozidava je likovno in prostorsko neskladna. Lociranje oblikovno nekvalitetnih 

objektov večjih volumnov se širi na ostale robove območja. Objekti so različnih višinskih 

gabaritov, oblik in volumnov, razmeščeni po prostoru brez upoštevanja obstoječih stavb. Prej 

enostavnim stavbam skladnih oblik in videza se dodajajo raznoliki nekvalitetno oblikovani 

stavbni elementi (cevi, frčade, podporni stebriči, ograje, prizidki ipd.). Prej prosti prehodi in 

dostopi so bili zaradi pozidave ponekod onemogočeni, robovi območja so neskladno 

oblikovani. (glej karto 4.2.5.) 

Zasajena drevesa so ostanki nekdanjih parkovnih ureditev. Ta območja so danes skrčena na 

ozelenjeno parkovno ureditev okoli Glanzmann Gassnerjeve vile, majhno območje z visokimi 

brezami ob novem upravnem poslopju in zaplato na vzhodnem robu ob tkalnici.  

 

4.2.4 OCENA VSEBINSKEGA STANJA DEDIŠČINE  

Na večini območja in v stavbah na območju so primerne vsebine, predvsem dejavnosti in 

vsebine, ki ne vplivajo slabo na varovane vrednote, do družbenega pomena oz. so zelene 

površine, ki omogočajo prehodnost in rahljajo grajeno strukturo območja. Večina objektov je 

po zaprtju tovarne ostala praznih, brez vsebine, kar predstavlja problem za vzdrževanje. 

Prostori so prazni predvsem zaradi neprilagodljivosti morebitnih najemnikov na strukturo in 

značaj prostorov. V manjšem delu objektov je neprimerna vsebina, ki predstavlja industrijske 

dejavnosti, ki so s stališča nekdanje dejavnosti na območju sicer skladne, vendar za odpiranje 

območja javnosti in oživljanju območja, neprimerne. Kot neprimern se smatra tudi degradacija 

(nekontrolirana zarast, propadanje tlakov) odprtih površin. (glej karto 4.2.4.) 

 

4.2.5 OGROŽENOST IN RANLJIVOST CELOTE IN POSAMEZNIH DELOV 
DEDIŠČINE  

Celotno območje dediščine je ogroženo odkar je bila ukinjena proizvodna dejavnost v objektih 

in na območju. Novi lastnik zgodovinske vrednosti območja ni prepoznal in ni vlagal v 
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vzdrževanje objektov. To se pozna predvsem na starejših objektih, ki so bolj podvrženi staranju 

materialov in vplivu časa. Objekti novejšega datuma so trdneje grajeni, iz novejših materialov 

in čas še ni imel priložnost vplivati nanje. Najbolje so ohranjeni objekti, ki imajo vsebino in 

njihovi lastniki z vizijo dolgoročno vlagajo vanje. Največji sovražnik objektov in opreme je voda 

saj strehe zaradi pomanjkanja vzdrževanja ne nudijo več zaščite notranjosti in s tem 

omogočajo hitro propadanje konstrukcijskih elementov objektov in opreme. 

Stroji so bili v veliki meri razprodani in odstranjeni iz objektov. Na območju je le še nekaj 

zapuščenih kosov strojev. Vendar je v objektih ostalo veliko interne infrastrukture, ki se je ne 

da enostavno odstraniti in prodati ima pa veliko zgodovinsko, kulturno in pripovedno 

vrednost. Govori o nekdanjem delovanju tovarne, organiziranosti delovnih procesov, 

razvojnih fazah, načinu varstva pri delu in ostalih za industrijo pomembnih pogledih. 

 

 1  2 

 3  4 

 5  6 
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Slika 38 (1) razraščanje alg na ostenju objektov zaradi prodiranja vlage, (2) vidni madeži na tleh okoli 
stebrov zaradi pronicanja vode skozi streho in cvetenje parapeta zaradi dviga kapilarne vlage, (3) 
propadanje parketa zaradi zamakanja, (4) izjemoma še ohranjeni stroji, (5) šivalni stroji, (6) propadanje 
talnih oblog in nosilnih kovinskih stebrov zaradi vlage, (7) zaradi zamakanja razmočena tla in ostenje. 

 

 

4.3 OCENA STANJA POSAMEZNIH SESTAVNIH DELOV NA 

OBMOČJU DEDIŠČINE 

4.3.1 GRADIVA IN STRUKTURA OBJEKTOV TER UREDITEV 

 

BPT je prostorsko gledano vase zaprto območje s pregosto pozidavo neenakomerno grajenih 

objektov različnih vsebin z neobstoječimi medsebojnimi cezurami. Posledica tako goste 

pozidave območja so skoraj neobstoječe proste javne površine, tiste obstoječe pa so 

zreducirane na minimalni ostanek nekdanjih parkovnih ureditev in ozelenjene zaplate ob 

dostopih ter poteh po robovih območja.  

Večina objektov na območju je v slabem stanju. Razlogi so predvsem v pomanjkanju 

vzdrževanja in redkimi nestrokovnimi posegi, ki jih bo potrebno sanirati. 

V industrijskih halah so tlaki v slabem stanju, v stari upravni stavbi pa so dobro ohranjeni in 

potrebujejo le temeljito obnovo in zaščito. Površine so večinoma neurejene, zaraščene in 

dotrajane ter potrebne ustrezne sanacije. Asfaltirana parkirišče in območje okoli vile sta v 

dobrem stanju vendar so robovi potrebni ureditve. Ostali asfaltirani deli na območju so precej 

dotrajani. Na zahodnem delu ob vodnem stolpu je območje neurejeno. Dobro je ohranjen 

obstoječi leseni tlak. 

 

4.3.2 STREHE IN NAKLONI STREŠIN 

 

Zob časa in izpostavljenost vremenskim vplivom, so glavni krivci za propadanje stavbnih delov, 

nujno potrebno pa bi bilo odstraniti neprimerne in zdravju škodljive azbestne kritine. 

Pločevinasti deli streh rjavijo, na strehah iz betonskih plošč med stiki raste plevel, nekatere 

plošče pa odstopajo.  
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4.3.3 FASADE TER RAZMERJA MED FASADNIMI POVRŠINAMI IN ODPRTINAMI 

 

Stekla na svetlobnikih so ponekod počena in le za silo zakrita. Zaradi dotrajanih žlebov 

ponekod po fasadi teče voda, omet se na več delih napihuje in odstopa, na nekaterih mestih 

je izpostavljena že stavbna substanca, ki hitro propada. Zaradi neprimernih in nestrokovnih 

posegov, odstranjevanja nekdanjih stavbnih elementov, na fasadah zevajo luknje. Okna so 

poškodovana in razbita na več mestih, leseno stavbno pohištvo je presušeno, napokano. 

 

4.3.4 URBANA IN OSTALA OPREMA V INDUSTRIJSKIH OBJEKTIH IN NA 
PROSTEM 

 

Medtem ko je arhitekturni sklop objektov BPT bolj ali manj ohranjen, kot jih je načrtoval arh. 

Seguin, so stroji in druga oprema iz obratov šli v razrez in je na kraju ni ostalo dosti. 

Čeprav prvotni stroji v območju BPT niso več ohranjeni, odraža ohranjena infrastruktura, zlasti 

originalni mehanizmi električnega napajanja s komandnimi tablami po posameznih obratih, 

princip delovanja tovarne in omogočajo vpogled v nekdanje tehnološke procese. V 

izpraznjenih obratih so še ohranjene komandne in razdelilne elektro enote z varovalnimi 

segmenti pred preobremenitvijo, ki jih po načinu izvedbe lahko uvrstimo v čas gradnje 

tovarne. Evidentiran je še merilno dvojilni stroj proizvajalca Rossweiner Maschinenfabrik A.A., 

ki je iz bale navitega blaga s pomočjo valjev in vzvodnega mehanizma odvijal navito blago in 

ga premočrtno polagal na delovno mizo stroja. Ohranjeni sta še starejši pregledovalni mizi. 

Ohranjena je tirna interna transportna mreža z obračališčem, ki spominja na prihod železnice 

v Tržič (1908 na pobudo tržiških industrijalcev, delovala do 1965). Ohranjeni so prvotni 

mehanizmi protipožarnega varovanja, med njimi vodni stolp z rezervoarjem in stari gasilski 

objekt. Ohranjena, tudi ostala, infrastruktura kaže na organsko rast tovarne v skladu z 

razvojem tehnologije vodnih in električnih pogonov. V tem je tovarna BPT sledila zgledom 

drugih evropskih tovarn zlasti tovarne v Bludenzu in Winterturu (Pamić 2015, 15-16). 

Urbana oprema (javna ura, ograje, hidrant, klopi ob stari upravni stavbi) je nevzdrževana. 

Ograje so zarjavele, od klopi so ostali propadajoči kamniti nosilci, lesena sedišča so 

odstranjena. 

Na fasadi tovarne, ob glavnem portalu nameščeni kamniti spominski plošči sta razpokani in 

umazani, napis na eni od njih je zbledel. Spomenik ob stari upravni stavbi je zanemarjen, 

neočiščen, plošče na podstavku so razpokane in odstopajo, spodnji del spomenika je obraščen 

z vegetacijo. 
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5 POVZETEK RAZISKAV, POBUD IN MNENJ 

5.1 JAVNA TRIBUNA O RAZVOJNIH PRILOŽNOSTIH OBMOČJA 

NEKDANJE BOMBAŽNE PREDILNICE IN TKALNICE (BPT) - 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Tržič, 30. september 2016 - V prostorih Paviljona NOB v Tržiču je sinoči (29. 9. 2016) potekala 

javna tribuna o razvojnih priložnostih območja nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice 

(BPT), ki je lociran na vhodu v mestno jedro Tržiča in sodi med največjo degradirano 

industrijsko območje v občini. Za revitalizacijo in razvoj območja je izkazan interes tako na 

strani družbe Voje d.o.o., ki je večinski lastnik nepremičnin na območju BPT kot na strani 

Občine Tržič, ki se zaveda, da je zagotavljanje celostne obnove možno le ob vsaj delnem 

javnem lastništvu kompleksa, ki mu sledi javno-zasebni in povsem zasebni naložbeni cikel. 

Občinski svet je na avgustovski seji soglasno sprejel sklep o nakupu nekaterih nepremičnin na 

območju nekdanje BPT. S tem želi urediti javni mestni park, posodobiti že obstoječe javno 

parkirišče ter vzpostaviti javno cesto znotraj kompleksa. Postopoma se bo prenovila še 

komunalna infrastruktura, po zunanjem obodu kompleksa je načrtovana izgradnja  kolesarske 

in peš poti ter ostale javne infrastrukture. Občina bo za 12.285 m2 nepremičnin družbi Voje 

d.o.o. plačala nekaj manj kot 340 tisočakov proračunskih sredstev.   

Tistih, ki so sinoči slišali načrte in aktivnosti lastnikov BPT, občine in predstavnika Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine je bilo precej, prav tako odzivov in želja s strani udeležencev 

tribune. 

Vsi so se strinjali, da ravnih, praznih površin v Tržiču ni veliko, da je zalogaj za javne finance 

prevelik, da bi celoten kompleks odkupila občina, bo pa tiste površine, kjer zagotovo ni 

pričakovati zasebnega vlaganja, da je star objekt veliko lažje podreti in zgraditi novega, kot 

pa ohranjati pri življenju takšnega kot je. “Zgodba, kot je kompleks nekdanjega BPT-ja, se 

lahko uspešno zaključi le, če steče dialog. Ko se poenotijo stališča med lastniki in lokalno 

skupnostjo, takrat je možno pričakovati uspeh,” je že takoj na začetku javne tribune povedal 

Andrej Ržišnik, arhitekt in ustanovitelj podjetja Protim Ržišnik Perc, ki je spretno vodil 

razpravo. Pomembno se mu zdi dejstvo, da lastnik nima samo vizije, ampak tudi načrt za 

njeno izvedbo.  

Želje in cilji lastnikov kompleksa BPT, družbe Voje d.o.o., so resni in ambiciozni. Zavedajo se 

strateškega položaja kompleksa, ki leži v bližini vseh pomembnejših ustanov v občini. Iz 

idejnega projekta je razvidno, da bi projekt oživitve območja omogočal delovanje tako 

proizvodnih kot storitvenih dejavnosti, poleg urejenih muzejskih prostorov bo del območja 

namenjen športu in rekreaciji ter turističnim namestitvam, celoten kompleks pa bo prepleten 

s parkovnimi površinami in sprehajalnimi potmi.  

Lastniki poslušajo očitke, da se na območju kompleksa BPT zadnjih 15 let nič ne dogaja in 

stavbe klavrno propadajo. A temu ni čisto tako. “Na našem dvorišču je živahno. V prostorih, 

ki so večinoma primerni za skladišče, delujejo podjetniki s proizvodno dejavnostjo. Vrata pa 

odpiramo tudi različnim društvom, ki jim za minimalno ceno zagotavljamo prostore in njihovo 

delovanje,” pravi Damjana Habjan, direktorica družbe Voje d. o. o.    

Celotno območje je objekt varstva tehnične kulturne dediščine. Miloš Ekar, vodja Območne 

enote Kranj Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je izpostavil dve stvari, ki sta zelo 

pomembni in ju je vredno ohraniti. “Prva je ravna površina v naselju, ki je sicer stisnjeno med 
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hribe, druga pa ohranjena arhitektura s konca 19. stoletja, ki ji v Sloveniji ni para, tako po 

lepoti izvedbe kot po njeni ohranjenosti.”   

Javna tribuna, katere namen je bilo spodbuditi prisotne za delovanje na tem področju in 

pridobiti koristne informacije in ideje, ki bi še pripomogle k spremembi idejnega projekta, je 

bila dolga in živahna.  

Viktor Švab, ki se je v BPT učil za električarja, je navdušen nad obnovljeno elektrarno v 

kompleksu, ki je po njegovem mnenju zlata jama za sedanje lastnike. 

Predstavnik KUD Načeta paleta je v imenu mladih Tržičanov izrazil veliko željo, da bi v 

prostorih kompleksa tudi mladi umetniki našli svoje prostore in ustanovili center urbanih 

kultur in športa. V zameno za občinsko podporo so pripravljeni prostoru vdihniti mladost in 

pri urejanju prostorov sodelovati od samega začetka.  

Marko Poljanec, podjetnik, ki ima prostore za svojo programersko dejavnost trenutno v 

najemu v sosednji občini, je izrazil bojazen nad premajhnim številom parkirnih prostorov, če 

bi prostor res zaživel v tej meri, kot predvideva idejni načrt. Zaradi narave dela na potencialne 

stranke v Tržiču sicer težko računa, je pa zainteresiran za najem urejenih pisarniških prostorov.  

Velikega aplavza je bila deležna Mateja Čadež iz Trgovine Grašca iz Križev, kjer jim je 

zmanjkalo prostora za širitev svoje dejavnosti. Ker Tržič postaja vse bolj zanimiv za kolesarski 

turizem, razmišlja o veliki športni trgovini, ki je v Tržiču ni, ter pokriti kolesarski stezi, ki bi 

privabila adrenalinske navdušence tudi iz drugih krajev. Da ne bi dejavnosti preselila bližje 

Kranju, ji mora kompleks ponuditi konkurenčno prednost, ki jo bo prepričala. “Jaz si upam, 

če mi kdo pomaga,” pravi uspešna tržiška podjetnica.  

Z več predlogi se je oglasil Sašo Borojevič v imenu Društva ZA razvoj Tržiča. Na obravnavanem 

območju med drugim vidi priložnost za toplarno na biomaso in celo filmski studio.  

Peter Miklič je sosed BPT-ja že pol stoletja. V projekt ne verjame. Po njegovem mnenju že 

predolgo traja iskanje vizij in rešitev. Ne zaupa lastniku, ki že 15 let ne vlaga v to območje, 

prav tako ne Zavodu za varstvo kulturne dediščine, da bi našel dobre rešitve za Tržičane. 

Izpostavil je pravice občanov, ki se jim je v času delovanja tovarne iz dimnikov kadilo pod nos, 

zdaj pa gledajo propadanje nekdaj tržiškega ponosa. Želi si resno zavezo oblasti, da se bo na 

tem območju začelo nekaj premikati, s postavljenim terminskim planom in planiranimi 

proračunskimi sredstvi.  

Jože Kuhelj je spregovoril v imenu bivših delavcev BPT-ja in njihovih svojcev o načinu prilastitve 

sedanjih lastnikov BPT-ja in ravnanju z nekdanjimi zaposlenimi. Boji se, da bodo lastniki 

kompleksa občino samo izželi, kljub temu da jim elektrarna prinaša ogromno dobička. Občini 

bi po njegovem mnenju nepremičnine lahko podarili, ne prodali, saj bodo stroški rušitve 

dovoljenih nepremičnin zelo visoki.  

Klemen Belhar se je strinjal, da je razvoj mestnega območja zelo pomemben. Razmišljati je 

potrebno na mlajšo generacijo občanov, ki bo uživala sadove zdaj vloženega truda in denarja. 

Kompleks BPT-ja vidi kot idealno priložnost za prostore nove knjižnice, saj so po mnenju še 

nekaterih sedanji povsem neprimerni in premajhni. Tržič po njegovem mnenju potrebuje 

prireditveni prostor in pokrito otroško igrišče. 

Jure Studen iz podjetja Aurora je že najemnik prostorov v BPT. Potrebuje še več skladiščnega 

prostora, izpostavil je tudi premajhen prostor za obračališče večjih tovornjakov. Ima potrebo 

po nakupu več sto m2 dodatnih površin in ima denar. Če se rešitev ne bo v kratkem roku 

pokazala v Tržiču, bo primoran dejavnost preseliti drugam. Njegova želja je, da so v kompleksu 

dejavnosti, ki bodo krepile in oživile tržiško gospodarstvo in ne zgolj tiste, ki imajo za posledico 

trošenje denarja.  
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Katarina Langus, arhitektka, je opozorila, da bi bilo prostor potrebno še bolj odpreti, torej 

porušiti več objektov kot je pradlaganih. 

Po slišanih pobudah, predlogih in kritikah je do besede prišel tudi župan Občine Tržič mag. 

Borut Sajovic. “Skupaj z lastniki, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in 

Občinskim svetom Občine Tržič smo zadevo pripeljali tako daleč, da se je o vsebinah sploh 

možno pogovarjati. Občina se je odločila pomemben del kompleksa, ki pomeni infrastrukturo, 

odkupiti. Danes je bilo večkrat slišati, da je kompleks prenatrpan, zelo gosto pozidan, zato je 

naš namen tudi rušitev ene od stavb, ki je bila zgrajena po vojni. Slišali smo nekaj podjetniških 

pobud in idej, pogrešam pa večje število obrtnikov in podjetnikov, ki bi bili dejansko 

pripravljeni investirati v prostore,” je povedal župan mag. Borut Sajovic. “Potrebno se je 

zavedati, da ne govorimo o občinskih prostorih in občinskem zemljišču, pač pa o prostorih z 

znanim lastnikom, ki se skupaj z občino in Zavodom za varstvo kulturne dediščine trudi vanje 

pripeljati različne vsebine. Prav vse pa so sprejemljive in dobrošle,” še dodaja župan.   

Od številnih dejavnikov je odvisno, kdaj bo idejni projekt v celoti lahko tudi dejansko zaživel. 

Po besedah Damjane Habjan prej kot v desetih letih težko. Župan mag. Borut Sajovic je 

konkretnejši. “Dejanja štejejo. Pogodbo za odkup nepremičnin bomo realizirali še letos, denar 

v proračunu je pripravljen. Prihodnje leto pa bomo v proračun umestili sredstva za rušitev 

stavbe in izgradnje mostu. Že konec letošnjega leta pa pričakujemo konzervatorski načrt, ki 

omogoča nadaljevanje postopkov s podrobnim prostorskim načrtom za kompleks BPT.”   

Pred lastniki nekdanjega kompleksa BPT je naporen projekt. “Razvoj prostora je umetnost 

možnega. Ne pričakujte preveč, sploh pa ne pričakujte prehitro.” S temi besedami je javno 

tribuno sklenil Andrej Ržišnik, prepričan, da bodo v prihodnosti ljudje v Tržič hodili tudi zaradi 

unikatnosti mesta.  

Vir: http://www.mojaobcina.si/trzic/novice/gospodarstvo/lastniki-nekdanjega-kompleksa-bpt-

ja-v-trzic-vabijo-nove-investitorje.html 

 

5.2 OPREDELITEV DO POBUD IN MNENJ PREDSTAVLJENIH NA 

JAVNI TRIBUNI O RAZVOJNIH PRILOŽNOSTIH OBMOČJA 

NEKDANJE BOMBAŽNE PREDILNICE IN TKALNICE (BPT) 

 

Javna tribuna je v največji meri izpostavila predvsem nezadovoljstvo do sedanjega, zatečenega 

stanja na območju in do pomanjkanja konkretnih načrtov, ki bi območje oživilo in ga približalo 

tako zainteresiranim poslovnim partnerjem kot tudi javnosti. Na žalost je javna tribuna odstrla 

mnogo pritožb, postregla pa z malo konkretnih predlogov in idej, ki bi bili usmerjeni v nove 

oblike uporabnega oživljanja območja. Podani predlogi o umeščanju različnih novih 

programov, oživljanju objektov,  približevanju in odpiranju območja javnosti so bili skopi a 

dobrodošli. Javnost je pokazala interes, da bi potrebovala prostore, ki jih nudi BPT in tudi več 

odprte površine, ki jo trenutno z zgoščeno gradnjo BPT ne nudi. Območje BPT je s svojo 

pozicijo na relativno ravnem platoju stisnjenem med dva hriba postal zapora, prepreka med 

Tržičem in ostalim svetom, ki se odpre proti jugozahodu. Predlogi in ideje ter načrtovanje 

ureditve umirjene povezave za pešce in kolesarje po severozahodnem robu območja, v 

zelenem pasu ob utrjeni rečni strugi Tržiške Bistrice je ne samo dobro temveč tudi zaželeno 

in nujno. Predlog delne ponovno vzpostavitve parkovne ureditve na mestu kjer je parkovna 

ureditev že bila v času pred gradnjo nove upravne stavbe in nove tkalnice je tudi sprejet kot 

dober tako s strani javnih služb, kot tudi lastnika večjega dela območja in javnosti. Pojavil se 

http://www.mojaobcina.si/trzic/novice/gospodarstvo/lastniki-nekdanjega-kompleksa-bpt-ja-v-trzic-vabijo-nove-investitorje.html
http://www.mojaobcina.si/trzic/novice/gospodarstvo/lastniki-nekdanjega-kompleksa-bpt-ja-v-trzic-vabijo-nove-investitorje.html
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je osamljen predlog o splošnem odstranjevanju objektov, ki na srečo ni bil deležen pozitivnega 

odziva z nobene strani. Predlog o odpiranju območja in v razmislek podane ideje o večjem 

javnem prostoru v sredini območja, ki sledi idejnemu načrtu lastnika območja, je bil vzet na 

znanje s strani javnosti vendar s kančkom nezaupanja. Skozi celotno razpravo na javni tribuni 

je bilo videti, da interes za kakršnokoli oživitveno dejavnost obstaja, da javnost kot tudi 

podjetniki želijo sodelovati in delati na območju, vendar ne s pretiranim vložkom. Latnik 

nepremičnin naj uredi prostore, infrastrukturo in dobre delovne pogoje. Ko bo vse urejeno 

bodo prišli najemniki. Tu pa se pojavi problem dobrega in premišljenega načrtovanja. Vendar 

ne v smeri rušenja in grajenja temveč v smeri celovite podobe območja. Kaj je funkcionalna 

perspektiva območja, kako bodo potekale komunikacije, kakšni programi bodo napolnili 

prazne hale, prazne prostore, kako se ti programi med seboj dopolnjujejo, izključujejo, ali so 

kompatibilni. Za ohranjanje dediščinskih lastnosti in kvalitet na območju je potrebno 

zavedanje, da obstajajo določene omejitve, ki onemogočajo nekatere dejavnosti in da 

obstajajo kvalitete, ki določenim dejavnostim dodajo vrednost. Območje ima kvalitete, ki jih 

je potrebno uporabiti, ne uničiti. 

Predlogi o vpeljavi športnih aktivnosti na območje so dobrodošli. Obstoječi objekti imajo 

danosti, ki omogočajo uresničitev vseh predlogov: kolesarski poligon, igrišča, plezalne stene, 

strelišče… Hale z velikimi površinami, hale s streho in zanimivo notranjščino, visoke hale, 

dolge hale, vse je že na območju, le urediti jih je treba in uporabiti. 

Trenutne dejavnosti, ki naseljujejo nekatere dele objektov, v večini primerov niso v korist 

objektom niti območja. Dejavnosti, ki zahtevajo pretirane posege v objekte in prostor ali 

onesnažujejo okolje in uničujejo objekte ne sodijo na območje varovanja kulturne dediščine. 

Dejavnosti, ki potrebujejo širitev bodo morale iti v nove prostore, ki nudijo večje površine.  

Neurejeno in neugledno okolje privablja le destruktivne dejavnosti. Novi najemniki v 

neugledno in neurejeno okolje ne bodo prišli. Lastnik se zaveda, da mora investirati v obnovo 

objektov in območja, če želi prekiniti degradacijo območja in objektov, ter da bo s posegi 

usklajenimi s službo za varovanje kulturne dediščine ohranjal varovane danosti območja, 

ohranil skozi desetletja pridobljeno dodano vrednost in na tak način pridobil kvalitetne 

soustvarjalce prostora in življenja na območju. 

Zagotovo je potrebno območje odpreti javnosti in omogočiti kvaliteten odprt prostor, ki bo 

na območje privabil lokalne in tuje obiskovalce. Trenutno stanje zgoščene gradnje, kvaliteta 

ohranjenosti objektov in tudi obstoječi program ne vabijo obiskovalcev, ravno nasprotno. Na 

območju se morajo uveljaviti programi, ki območje odpirajo in privabljajo obiskovalce ter ob 

tem ne uničujejo varovanih obstoječih kvalitet. Kakorkoli že ima lastnik nepremičnin 

nehvaležno nalogo: če hoče območje aktivirati in ga predstaviti svetu, kot to območje 

omogoča, potem bo potrebno vložiti sredstva v obnovo objektov in revitalizacijo celotnega 

območja ter dobro razmisliti o programu, ki bo to območje zasedel. 

Javna tribuna je postregla z nekaj zanimivimi idejami in željami po vključitvi območja v javno 

življenje Tržiča. To je zagotovo dobra in, glede na prometne razmere v bližini obravnavane 

lokacije, nujna ideja, ki rabi, in s strani javnosti zahteva, hitro realizacijo. Narediti območje 

mamljivo za obiskovalce, prehodno za lokalno skupnost in zunanje obiskovalce, privlačno za 

podjetnike in donosno za lastnika je naloga, ki jo je potrebno premišljeno opredeliti, temeljito 

načrtovati in dolgoročno uresničiti. Območje ima raznolike in bogate danosti, ki jih je 

potrebno zaznati, prebrati in uporabiti. 
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1 ZASNOVA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 

 

Revitalizacija območja dediščine, ki je skozi zgodovino doživelo razraščanje in goščenje gradnje 

na tako omejenem območju kot je območje BPT, stisnjeno v strugo Tržiške Bistrice, rak in cestne 

povezave Tržič – Jelendol, je izziv pri katerem je pomembno obravnavati vse dejavnike, ki lahko 

vplivajo na urejanje tega prostora. Vsebina načrtovalskega dela izhaja iz vsebin analitičnega dela 

z osnovnimi izhodišči ohranjanja največjih kvalitet kulturne dediščine v največjem možnem 

obsegu, ohranjanja in prezentacije vsebin območja, vključevanja novih dejavnosti, odpiranja 

območja javnosti, privabljanja obiskovalcev in novih uporabnikov, širitev dejavnosti in 

vključevanja območja v življenje Tržiča. Trenutno stanje, ki predstavlja zaprto območje za javnost 

in tvori prepreko med vzhodno in zahodno dolino Tržiške Bistrice ni vzpodbudno za bodočnost 

BPT. Na osnovi analitičnega dela KNP se tako pripravi zasnova prostorskega načrtovanja na dveh 

ravneh: 

 zasnova oblikovanja prostora, ki določa stopnjo in način ohranjanja kulturne dediščine, 

sanacijo območja in prikaže možnosti za načrtovanje novih ureditev, določa nova 

razmerja med odprtim prostorom in grajenimi objekti, uveljavlja nove javne površine, 

odpira območje javnosti in ostalim uporabnikom, ureja nove in odpira ukinjene povezave 

in 

 zasnova vsebine, ki je podrejena oživljanju območja na osnovi ocene trenutnega 

vsebinskega stanja in stanja izkoriščenosti objektov, predlogih javnosti, občine, lastnika in 

uporabnikov. Usmerjena je v nove vsebine z namenom hitrejšega oživljanja območja 

predvsem s ponudbo, ki bo privabila lokalno prebivalstvo in tuje obiskovalce. 

 

 

1.1 ZASNOVA OBLIKOVANJA PROSTORA  

 

Zasnova oblikovanja območja BPT (glej karto 3.2) sledi spomeniško varstvenim ugotovitvam, 

željam investitorja, Občine Tržič ter lokalne skupnosti. Usmerjena je predvsem v ureditev in 

pridobivanje večjih in za javnost odprtih zelenih površin z redčenjem obstoječe zgoščene gradnje, 

ki jemlje življenjski prostor prvotni kvalitetni industrijski gradnji ter na nekaterih mestih zastira 

poglede na območje. Posegi na območju se lahko izvajajo fazno in se med seboj dopolnjujejo. 

Kompleksnost organizacije prostora se kaže v prepletanju programov, zasnovi prometa in 

ohranjanju dediščine ter v različnih načrtovanih posegih v stavbno strukturo. 

V skladu s temi usmeritvami se v pasu ob Tržišči Bistrici, ki teče po severnem robu območja in 

povezuje zahodni del z vzhodnim, uredi zeleno območje, namenjeno sprehajalnim in kolesarskim 

površinam. Obstoječi objekti spremljevalnega programa ob severnem in severozahodnem robu 

območja se lahko odstranijo ali rekonstruirajo in namenijo novim vsebinam. Nove javne površine 

se pridobi z odstranitvijo moteče gradnje ob zahodnem robu ter odstranitvijo objekta nove 

upravne stavbe (št.30, Glej karto 3.3) na vzhodnem delu območja. Na mestu odstranjenih 
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objektov se uredijo zelene površine s parkovno ureditvijo in površine namenjene različni javni 

rabi. 

Obstoječe ceste in dostopi se ohranijo, povečajo in uredijo, glavni vstopni most se zaradi 

dotrajanosti rekonstruira in razširi, uredi se nov dostop na območje preko rak na severovzhodu 

območja. V prvi etapi se glavne parkirne površine na območju, ki se nahajajo pred glavnim 

vhodom na območje BPT, pod vilo, in parkirne površine v osrednjem delu območja, ob 

centralnem skladišču, ohranjajo in uredijo. Robovi in brežine vodotokov se očistijo zarasti, 

podporni zidovi se sanirajo. Dostop s stopnicami do reke na severnem robu se rekonstruira. V 

skladu s spomeniškovarstvenimi smernicami in varstvenimi režimi se prvotni in najkvalitetnejši 

objekti v osrednjem delu ter kompleks objektov na severozahodnem delu v celoti ohranjajo v 

gabaritih, stavbni substanci ter z vsemi pripadajočimi stavbnimi elementi in opremo. Objekti se 

ohranjajo glede na arhitekturno kvaliteto, zgodovinsko vrednost, uporabnost in možnost 

umestitve novih programov. Kasneje grajeni objekti, ki se nahajajo severno in vzhodno od 

prvotne gradnje, so v območju večjih posegov, kjer se dopušča večje in obsežnejše posege. Tu se 

uredijo javne površine, ki dajejo ustrezen prostorski kontekst primarni industrijski gradnji. 

Centralno skladišče v sredini območja se ohrani ali rekonstruira. Območje z vilo se ohranja v 

obstoječem stanju z možnostjo rekonstrukcije parkovne ureditve, v primeru, da se na parkirišču v 

neposredni bližini zagotovi prenos obstoječih parkirnih površin s parkirišč okoli vile. 

  

 

1.2 ZASNOVA VSEBINE  

 

Konservatorski cilji prenove območja BPT so tudi predlogi celovite zasnove vsebin in bodočih 

dejavnosti na območju, zato da se vzpostavi skupen center  dediščine celotnega območja, ki ga 

pokriva Občina Tržič z vključitvijo muzejskih vsebin (kot na primer Tržiškega muzeja in 

Tehničnega muzeja Slovenije) in zato, da se zagotovi najboljša možnost prenove arhitekture s 

konca 19. stoletja, premišljena odstranitev nekaterih motečih obstoječih stavb. Cilji 

konservatorsko-projektne prenove so tudi naslonitev končne prenove nepremičnin s predlogi 

vsebin, namembnosti posameznih prostorov in stavb v povezavi z dediščino Tržiškega, ki bo 

območju zagotovila na eni strani ohranitev obstoječega stavbnega, vodnega in zelenega fonda 

znotraj nekdanjega BPT in zagon novega, sodobnega razvojno naravnanega, družbeno-
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muzejskega in poslovno gospodarskega prostora z vključitvijo vseh  nekdanjih gospodarskih 

dejavnosti (cehovskih) značilnosti Tržiškega, ki so bile prisotne na tem območju v preteklosti in so 

še danes v pomenu sodobnega modela kreativnega ustvarjanja prebivalcev Tržiča.  

Na območju dediščine BPT je dana odlična možnost za ustanovitev novega rokodelskega centra 

Slovenije z Art&Craft certifikatom Obrtne zbornice Slovenije, katerega konservatorski cilji 

bodočih vsebin tako arhitekture kot nepozidanih delov niso usmerjeni le v vzpostavitev prostorov 

z domačo delavnostjo, umetnostnih obrti in rokodelstva1, temveč so postavljeni v najširšem 

pomenu Tržiškega. Na nekdanjem območju BPT lahko tako nastane nov center z izbranimi 

ustvarjalci tržiških odličnosti, ki že delujejo na območju celotne občine, a niso združeni na enem 

mestu. Obrtna zbornica Slovenije je že pred leti vodila na Slovenskem projekt ustanovitve 12. 

rokodelskih centrov na celotnem območju Slovenije, sedaj jih imamo na Slovenskem  le 9.2   

Načrtovanje nepozidanih površin znotraj območja,  novo vnašanje zelenih – parkovnih in mirnih 

površin k že obstoječim in kakovostno rekonstruiranje obstoječega stavbnega fonda sedanjega 

območja dediščine BPT morajo potekati zelo domišljeno. Območje BPT je treba dopolniti tudi z 

vnosom turistične ponudbe, ki na tem območju še ne obstaja in bo omogočila dodatno oživitev 

območja. Za uspešno turistično oživitev v smislu programov v objektih in na odprtih prostorih je 

pomembna izbira pravih vsebin v izbranih objektih ter privlačnost in urejenost, opremljenost in 

živost odprtih javnih površin, ki so namenjene prebivalcem in obiskovalcem. Potrebno je 

omogočiti prost pretok pešcem in kolesarjem, ki trenutno nimajo varne in mirne poti, ki bi 

omogočala pretok iz Tržiča proti dejavnostim jugo zahodno pod območjem BPT. Uredi se 

tematska pot okoli celotnega območja BPT, ki na določenih točkah omogoča vpogled v nekdaj 

veličastno obdobje BPT. 

Možna je ureditev stika z vodo na javnih prostorih. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Glede na to, da se rokodelski centri več ali manj razumejo kot centri domače in umetnostne 

obrti, poudarjamo, da gre za širši kontekst, ki vključuje tudi muzejsko dejavnost, usmerjeno v 

tekstilno dediščino tako na rokodelski kot na zgodnje industrijski dejavnosti, morebitni razstavni 

prostori za Tehnični muzej Slovenije – starodobniki ipd., pa tudi celovito zasnovane dejavnosti, ki 

spremljajo takšen center in ne le strogo rokodelstva in obrti tradicionalnega pomena. Vključijo se 

lahko tudi sodobne oblike (designi) v gospodarstvu-sodobnost s tradicijo (op.avt.). 

2 Na Slovenskem so ti rokodelski centri organizirani v Litiji – Rokodelska mreža Srca Slovenije, 

Ribnici, Zavod Marianu v Veržeju, DUO Slovenska Bistrica, Škofja Loka, Rogatec, Čipkarska šola 

Idrija, Koroška in Moravče. 
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Pri določanju lokacij dejavnostim je treba upoštevati prometno frekvenco in vrsto prometa, ki jo 

bodo te dejavnosti povzročile. Del načrtovanja urejenosti prostora je tudi čim manjša 

obremenjenost osrednjega prostora z dostavnim prometom. 
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2 NAČRT PRENOVE 

 

Ozko grlo pred Tržičem, ki ga dodatno zapre gosto pozidano, neprehodno in neurejeno 

območje BPT, je potrebno preureditve in oživitve. Pomanjkanje javnih zelenih površin, potrebe 

po bolje urejeni in mirni povezavi med Tržičem na severovzhodu in trgovsko industrijskim ter 

stanovanjskim delom na jugozahodu, želje po težko pričakovani revitalizaciji območja in oživitvi 

celotnega "otoka" so dejstva, ki so razvidna v prostoru in jih podpira občina, javnost in večinski 

lastnik nepremičnin na območju. Za doseganje ciljev, ki so usmerjeni predvsem v ohranjanje 

dediščine in hkratno oživljanje območja ne samo z industrijskimi dejavnostmi temveč tudi z 

dejavnostmi, ki bodo privabile zunanje obiskovalce, mimoidoče in ožjo ter širšo skupnost, je 

potrebno območje obravnavati celovito in zaradi obsežnosti v različnih fazah obdelave. Posegi in 

dogodki, ki so se do sedaj zgodili, niso bili vedno usklajeni z želeno podobo. Določiti je treba 

jasno začrtano vizijo nadaljnjega razvoja območja, ki bo vključevala dele predlogov in zahtev 

vseh vpletenih ter ponudila kompromis, ki bo omogočil uspešno izvajanje in uresničevanje 

načrtov. Privlačna in uspešna podoba BPT bo v prihodnosti vplivala na podobo Tržiča in okolice, 

prepričala sedanje uporabnike in okoliške prebivalce ter pritegnila nove investitorje in nove 

obiskovalce. 

 

2.1 OBMOČJE KONSERVATORSKEGA NAČRTA PRENOVE 

 

V analitičnem delu Konservatorskega načrta za prenovo (v nadaljevanju KNP) je opredeljeno 

območje obdelave, ki pokriva območje varovanja kulturne dediščine EŠD: 14353 - Tržič – 

Bombažna predilnica in tkalnica Tržič. (glej karto 3.1) 

Območje obsega 6,6 ha in vključuje parcele v celoti ali dele parcel : 

211/1, 594/1, 594/2, 594/3, 594/4, 596/2, 599/31, 599/32, 599/2, 599/10, 599/11, 599/12, 

599/13, 599/14, 599/15, 599/16, 599/17, 599/18, 599/20, 599/21, 599/22, 599/23, 599/24, 

599/25, 599/27, 599/28, 599/29, 599/30, 599/3, 599/4, 599/6, 599/7, 599/8, 599/9, 599/33, 

599/34, 599/35, 599/36, 599/37, 599/38, 599/39, 599/40, 599/41, 599/42, 599/43, 599/44, 

599/45, 602/11, 602/12, 602/14, 602/15, 602/16, 602/3, 602/4, 604/3, 604/11, 604/12, 

604/13, 604/14, 604/15, 604/16, 604/17, 604/18, 604/19, 678/3 – del, 678/5, 679 – del (vse 

k.o. Tržič) in 1180/5 – del (k.o. Bistrica). 

 

2.2 NAČIN PRENOVE OBMOČJA 

 

Ob oživljanju območja BPT je treba ohranjati spomin na nekdanjo dejavnost na območju kot na 

primer muzejski in sodoben način prezentacije predilništva in tkalstva ter platnarstva in 

barvarstva (modrotisk) s starodobnimi stroji. V pomenu muzejskih vsebin se vzpostavitvijo 

kreativne delavnice za uk in tudi za prodajo izdelkov; krojaštva in šiviljstva v pomenu sodobnega 
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kreiranja oblačilne kulture z uporabo tradicionalnih materialov. Vzpostavijo se na primer 

usnjarske, čevljarske, nogavičarske in druge delavnice. To so rokodelske in obrtne dejavnosti, ki 

so bile sestavni del BPT (mizarske, avtomehanične, kovaške delavnice, na primer) in veščin ter 

znanj današnjega Tržiškega. Prostor nekdanje prvotne stare tkalnice je lahko razstavni prostor 

eksponatom Tehničnega muzeja Slovenije v funkciji. Območje potrebuje tudi premišljeno 

umeščene trgovine z naštetimi lokalno pridelanimi izdelki tržiških ustvarjalcev. V stari upravni 

stavbi je mogoče urediti ponudbo vrhunskih gastronomskih lokalnih in regionalnih jedi s šolo 

kuhanja. Športno rekreacijske površine bodo urejene na obstoječih in novih zelenih površinah, 

kamor se vključi otroške kotičke, mirne sprehode, kolesarje. Ob Tržiški Bistrici se lahko načrtujejo 

manjši lokali za druženje vseh generacij. Namembnost posameznih prostorov (zunanjih in 

notranjih) se lahko poimenuje s Tržičanom znanimi imeni, obiskovalcem pa k prvemu vtisu o 

novem centru na primer: predilniško-tkalski plac, platnarski plac, šiviljski, nogavičarski, šuštarski, 

avtomehanični plac, živilski plac, muzejski plac, kolesarski plac ipd. To so vsebine in raba 

prostorov, ki so lahko rdeča nit tega območja. Načrtovanje podrobnejših vsebin in prenove se 

usklajuje s pristojnimi službami za varstvo kulturne dediščine. 

Prenova območja bo izvedena na podlagi fizične prenove objektov in okolice, kot tudi 

ekonomske in socialne prenove. 

Izvedena bodo obnovitvena dela, rekonstrukcije in odstranitve objektov. Revitalizirani bodo 

obstoječi odprti prostori in zelene površine. Urejeni bodo novi odprti prostori na več lokacijah in 

razširjene obstoječe ter ustvarjene nove zelene površine z namenom povečanja obiska javnosti. 

Urejene bodo nove komunikacijske poti. Rekonstruirana bodo stara parkirišča in urejena nova 

parkirna mesta na način, ki bo ohranjal ali poenotil podobo celotnega območja. 

Vsi posegi bodo izvedeni na način, ki bo območje povezal v celoto. Hkrati se bo območje bolj 

odprlo javnosti, okolici in s tem vzpostavilo kvalitetni dialog med trenutno mrtvim območjem in 

mimobežnim Tržičem z okolico. 

Povezava med odpiranjem prostora, urejanjem zelenih površin in uvajanjem novih vsebin na 

območje je osnova za dvig socialne in s tem tudi ekonomske ravni območja. Finančna slika se bo 

prilagodila višji podobi urejenosti in posledično privabila nove vlagatelje in spremenila strukturo 

obiskovalcev in uporabnikov ponudb in prostora. 

 

2.3 ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE 

PROSTORSKIH UREDITEV 

 

Industrijsko območje BPT potrebuje celovit pristop k reševanju območja kulturne dediščine, ki bo 

uravnovesil razmerje med grajenim in odprtim prostorom, in območje odprl javnosti. Poudarek 

ureditve naj bo na povečanju ureditev zelenih površin in boljši povezavi s Tržičem.  

 

2.3.1 UREDITVE ZA PROMET 

 

2.3.1.1 MIRUJOČI PROMET 



75 

 

 

 

Urejanje mirujočega prometa se izvede v dveh etapah. Obstoječe parkirne površine (glej karto št. 

3.4) se v prvi etapi ohranijo in delno razširijo, ob ureditvi druge etape parkirišč pa se ukinejo in 

uredijo kot odprte površine (kot parkovne, ozelenjene ali tlakovane površine brez motornega 

prometa, razen za potrebe dostave). Tako se začasno, do izvedbe druge etape uredijo parkirišča 

ob elektro delavnici (št. 28, glej karto št. 3.3), na območju skladišča za premog (št. 25 in 26), na 

odprtem prostoru ob belilnici (št. 18) in na delu območja ob tkalnici (št. 6). 

 

V drugi etapi oz. kot stalna ureditev se uredijo podzemna parkirišča in parkirišča na terenu. Uredi 

se dvoje parkirišč na terenu: obstoječe parkirišče vzhodno od rak ter parkirišče na območju 

porušene delavnice na jugozahodu območja (št. 56). Obstoječe parkirišče vzhodno od rak se na 

novo uredi. Uredijo se parkirna mesta za polnjenje električnih vozil. Parkirišče naj ne posega v 

ostanke parkovne ureditve okoli vile, lahko pa se širi v smeri proti jugo vzhodu in jugo zahodu 

pod pogojem, da ne degradira varovanih lastnosti območja ali kulturnega spomenika EŠD: 5180 

– Tržič – Rake na Mošeniku. 

V drugi etapi so predvidena tudi podzemna parkirišča:  

1.  na območju pod razširjeno odprto površino med obstoječimi objekti čistilnice bombaža 

(št. 21), predilnice (št.3), škrobilnice (št.40), belilnice (št.18) in ekspedita (št.12),  

2. Na jugozahodu območja na mestu  skladišča (št. 56), 

3. V kleti obstoječiga objekta tkalnice (št.6) (glej karto št. 3.4). 

Ob izvedbi parkirišč je treba upoštevati pogoje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. 

Upoštevati je treba temeljite raziskave tal pri urejanju območja stika dveh železniških tirov kjer je 

bila nekdaj okretnica (v kolikor je še tam, se jo ohranja na mestu vključno z zapuščenimi tiri). 

Dostop se uredi z nivoja ceste na jugozahodu pod opuščenimi rekonstruiranimi železniškimi tiri 

ali z zahoda.  

Ob izvedbi podzemnega parkirišča št. 2 se obstoječi objekt odstrani. Na mestu objekta se uredi 

dvoetažno parkirišče. Prva etaža so parkirne površine na nivoju kleti obstoječega objekta in 

druga, nepokrita etaža, parkirne površine na nivoju pritličja obstoječega objekta. Ureditev ne 

sme posegati v vedute iz ceste na obstoječe objekte na območju BPT. 

V etapi 2 je mogoča tudi izvedba parkirišča št. 3 - preureditev kletnih prostorov tkalnice (št. 6) v 

parkirno hišo pod pogojem, da se dostopno – izstopna klančina in vhod izvede v samem 

objektu, brez dozidav in nadstreškov.  

Kadar je podzemna garažna stavba pod objektom, se uvozna klančina uredi znotraj obstoječih 

tlorisnih gabaritov objekta. 

 

2.3.1.2 MOTORNI PROMET 

Obstoječe cestne povezave se uredijo in prilagodijo potrebam območja pod pogojem, da ne 

škodujejo varovanim lastnostim  

Glavna prometna dostopna točka je most preko rak, potreben rekonstrukcije.  

Cesta ni namenjena tranzitnemu prometu. Izvedena naj bo v minimalnih dimenzijah, ki še 

omogočajo prevoznost merodajnega vozila (intervencija, dostava, smetar). Površina, potrebna za 

promet, se minimizira tudi z združevanjem podvojenih cest na zahodnem delu območja. Na 
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zahodnem in južnem delu območja se zato prometne ureditve rešuje celovito skupaj z zasnovo 

odprtih površin. Na mestu okretnice, stičišče dveh tirov in obračališče vagonov (št. 51), je možno 

urediti obračališče za tovorna vozila. Ob urejanju prometnih povezav se smiselno ureja tudi 

spremljajoče zelene površine. 

 

2.3.1.3 UREDITVE ZA PEŠCE  

Obstoječe in nove površine za pešce (parki, zelenice, trgi, arkade, hodniki, stopnišča) ter ostale 

površine morajo biti javno dostopne, zapiranje ali omejevanje prehoda ni dopustno. 

Povezovalna severna pot vzhodnega in zahodnega dela območja  

Na severnem robu območja, ki ga omejujeta brežina vodotokov in cestna povezava je treba 

brežine sanirati in zavarovati pred propadanjem. Pri urejanju vegetacije je treba ohranjati 

kvalitetne vedute na območje BPT. Vzhodni in zahodni del območja naj povezuje tudi pot za 

pešce in kolesarje na severnem in severozahodnem obodu območja. Poti naj bodo urejene tako, 

da omogočajo uporabo tako za kolesarje kot pešce. Pot naj bo speljana mimo obnovljene 

obstoječe objekte skladišč, plinske postaje (št. 42, 43), ki naj se ohranijo, obnovijo ali 

rekonstruirajo v enakih ali sonaravnih materialih in enakih gabaritih. V kolikor je možno, naj se 

program v mizarski delavnici (št. 13) premakne v nadstropje, da se sprosti pritlična etaža in 

nameni pešcem in kolesarjem. Objekte mizarske delavnice in skladišč olj in kemikalij (št. 13 in 44) 

je dopustno tudi odstraniti na račun ureditve odprtega prostora.. Programi v objektih  naj se 

prilagodijo novemu značaju območja.  

 

Muzejska pot  

Vzporedno ob cesti se med osnovnim industrijskim objektom in staro upravno stavbo, ter od 

jedilnice do elektrarne vzpostavi muzejska pot. Muzejska pot je interpretativne narave, ki 

obiskovalcu preko info točk pove kratko zgodovino BPT in predstavi nove vsebine Muzeja Tržič z 

razstavljenimi starimi predilniškimi in tkalskimi stroji in s kreativnimi delavnicami, ki se jih 

obiskovalci lahko udeležijo. Namenjena je obiskovalcem, pešcem. 

 

Obstoječe in nove dostopne točke  

Obstoječe dostopne točke se ohranijo in uredijo, odprejo se nekatere obstoječe zaprte dostopne 

poti in uredijo nove dostopne poti (glej karto št. 3.4): 

 Na severovzhodu se ponovno uredi obstoječ, a zaprt dostop preko mostu čez Tržiško 

Bistrico na območje BPT z Balosa (glej karto št. 3.4 - 1).  

 servisna točka preko rak (glej karto št. 3.4 - 2) se uredi in se lahko odpre za turistične 

oglede 

 servisna pot preko rak se prekvalificira v javni dostop na območje in preuredi v nov lesen 

ločni most namenjen pešcem in kolesarjem. Ostali promet je prepovedan (glej karto št. 

3.4 - 3). 

 Na zahodu območja se na mestu nekdaj obstoječe brvi preko Tržiške Bistrice lahko uredi 

nova brv namenjena pešcem in kolesarjem (glej karto št. 3.4 - 4).  

 Glavni dostop (za motorni promet) se rekonstruira. 
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Osrednja odprta površina  

Razširjena odprta površina med obstoječimi objekti belilnice (št.18), ekspedita (št.12), škrobilnice 

(št.40), predilnice (št.3) in čistilnice bombaža (št. 21) je namenjena pešcem, kolesarjem in 

prireditvam. Motorni promet je prepovedan, razen z namenom kratkoročnih in dnevno časovno 

omejenih dostav na jugovzhodnem delu ob osrednjem industrijskem kompleksu. 

 

2.3.2 ODPRTE POVRŠINE 

 

2.3.2.1 ZELENE POVRŠINE 

Z namenom urejanja in odpiranja kvalitetnih vedut na območje BPT in odprtega prostora se 

odstrani nekatere objekte na mestu katerih se uredijo odprte površine. To so objekti ob rakah 

(št. 29 in 53), objekt v nadaljevanju osi stare upravne stavbe (št. 28), nedelujoče 

transformatorske postaje (št. 55) ob tkalnici (št. 6) in Belilnici (št. 18), objekt čistilne naprave z 

bazenom (št. 48) in skladišče za mazut ter skladišče za premog z nadstreškom (št. 25 in 26). Na 

mestu teh objektov in v okolici se uredijo zelene površine ali ozelenjeni trgi, skladno z urejanjem 

prometnih površin. Ozelenitev se izvede z avtohtonimi sortami na način, ki ne ovira pogledov na 

območje kulturne dediščine in dele območja.  

Obstoječe zelene ureditve na severovzhodu območja se uredijo in dopolnijo s programom za 

sprehajalce in otroke (klopi, otroško igrišče, pitnik). Nekateri objekti (št. 30, 32 in zidani del 

objekta 34 – lesen gasilski stolp se ohranja in situ) se odstranijo z namenom širitve urejenih 

zelenih ureditev. Igrala se oblikuje kot arhitekturna igrala z varnostno podlago iz naravnih 

materialov. Umeščanje plastičnih ali napihljivih igral ni dovoljeno. Območje naj bo povezano s 

središčem Tržiča, z dostopom na območje BPT in z muzejsko potjo.  

Centralni trg med objekti čistilnice bombaža (št. 21), predilnice (št.3), škrobilnice (št.40), belilnice 

(št.18) in ekspedita (št.12) naj bo tlakovan in ozelenjen z drevesno vegetacijo. 

Okolico stare upravne stavbe (št. 2) se ozeleni. Ob posegih je treba upoštevati občutljivost 

izpostavitve in ohranjanja podobe obstoječega javnega spomenika padlim borcem BPT med 

drugo svetovno vojno. 

Peš in kolesarska pot, ki vodi iz severovzhodnega dela območja po severnem robu in zahodnem 

robu do dvomostovja se ob urejanju prilagaja tlakovanim prometnim ureditvam ter obstoječim 

(št. 42 in št. 43) in rekonstruiranim objektom (št. 13 in št. 44). 

Območje v objemu dvomostovja in v okolici objekta št. 56 je potrebno revitalizirati in prilagoditi 

novejši podobi celotnega območja s poudarkom na odpiranju vedut na območje. 

Jugovzhodni rob območja in ostale odprte površine ob cesti in parkiriščih se ureja celovito v 

povezavi z urejanjem prometa. 

Na mestu elektro delavnice (št. 28) in tkalnice (št. 29) se izvedejo manjše parkovne ureditve s 

klopcami. 

 

2.3.2.2 DRUGE ODPRTE POVRŠINE 
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V osrednjem odprtem prostoru na območju odstranjenih objektov (št. 3a, 4a, 5, 7a, 8, 9, 10, 11, 

20, 35, 36, 41) se na celotni površini uredi odprt javni prostor namenjen sprehajalcem, pešcem 

in sprotnim javnim programom. Območje naj bo urejeno kot trg, členjen z vegetacijo. Drevesna 

vegetacija naj bo sajena tako, da ima stik z matično podlago. V tlaku je treba predstaviti 

obstoječo urbanistično ureditev prostora. Vhodi v podzemne garažne se uredijo tako, da so 

vhodne in izhodne rampe čim manj vidne. Na osrednji prostor ali na zelene površine se lahko 

umesti kolesarski poligon. Urejeni morajo biti prostori za počitek in druženje (klopce, stoli, mize). 

Skladišče v sredini osrednjega odprtega prostora (št. 19) se ohrani ali v primeru izgradnje 

podzemne garaže ponovno zgradi kot novogradnja, ki je nadomestitev obstoječega objekta z 

enakimi lastnostmi zgornjega dela objekta. Z ureditvijo osrednjega prostora BPT kot odprtim 

javnim prostorom se vzpostavitvi povezavo industrijskega kompleksa s prebivalci Tržiča in 

obiskovalci. 

 

2.3.2.3 URBANA OPREMA, JAVNI SPOMENIKI IN SPOMINSKE PLOŠČE 

Urbano opremo je treba urejati celovito za celotno območje. Osnova za oblikovanje je obstoječa 

urbana oprema: luči, klopi, javna ura in značaj območja kot celote. Staro še ohranjeno originalno 

urbano opremo (ura, luči) in opremo notranjih prostorov (ure, luči) je treba ohraniti, restavrirati 

in vključiti v ureditev. Ohranijo se obstoječi elementi klopi, ki se jih ustrezno umesti v novo 

zasnovo. Ohranijo se obstoječi elementi javne razsvetljave, ki se jih ustrezno umesti v novo 

zasnovo.  

Oblikovanje nove urbane opreme naj izhaja iz vsebine in pomena industrijske dediščine BPT. Za 

celotno območje je treba pripraviti celovito zasnovo, ki jo potrdi ZVKDS in vključuje zasnovo in 

umestitev urbane opreme (klopi, miz, košev, stojal za kolesa, ograj, stebričkov, oglaševalskih 

panojev in načinov oglaševanja ter osvetlitve) vključno z opredeljenimi materiali, dimenzijami, 

oblikovanjem, barvami ter umestitvijo v smislu opredeljenih lokacij dovoljenih okvirnih območij 

umestitve. Vsa nova oprema naj bo oblikovno skladna tako, da bo zagotovljena celovita podoba 

območja. Nova javna razsvetljava naj bo energetsko varčna. Na območju so dovoljene le 

varovalne ograje, ki ne smejo biti tipske panelne ali kamnite. 

Začasni objekti, stojnice, prodajne hiške ali paviljoni za začasne dogodke morajo biti oblikovani 

enotno in v duhu zapuščine Bombažne predilnice in tkalnice Tržič z morebitno navezavo na 

ostale dejavnosti v Tržiču in njegovi okolici, npr. čevljarska industrija.  

Oprema za obveščanje in razstavni panoji ter interaktivne table morajo biti poenoteni in naj 

omogočajo usmerjanje obiskovalcev po območju, obveščajo o dogodkih, vsebinah in razkrivajo 

preteklo zgodovino območja BPT. Postavitev je dovoljena na točno določenih mestih v dogovoru 

s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. 

Oglaševanje na stavbah je dovoljeno le za nosilce dejavnosti s sedežem v dotičnih stavbah. 

Oglaševanje nad nivojem strehe ni dopustno. 

Oprema lokalov naj bo oblikovno poenotena, vključno z razstavnimi panoji, izvesnimi tablami, in 

napisi.  

Svetlobni, utripajoči svetlobni in zvočni objekti, jumbo plakati in obešanke na drogovih javne 

razsvetljave niso dopustni. 

Nadstrešek nad vhodom v ekspedit blaga (št. 12) na severo vzhodni fasadi objekta se ohrani. 

Logotip BPT (št. 57), ki se nahaja severovzhodno od vratarnice ob vstopu na območje (št. 49) se 

popravi, restavrira in ohrani na mestu., kot tudi logotip BPT na vodnem stolpu (št. 24). 
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V območjih javnih spomenikov in spominskih plošč ni dovoljeno postavljati smetnjakov, 

hidrantov, prometnih znakov ali drugih podobnih infrastrukturnih objektov ali komunalne 

opreme. Vse posege je treba načrtovati tako, da se zagotovi spoštljiva prostorska, likovna in 

doživljajska funkcija javnega spomenika s skulpturo in obenem prepreči zakrivanje ali kakršnokoli 

razvrednotenje spomina na padle delavce. Z načrtovani posegi v bližnji oklici je treba zagotavljati 

in v čim večji meri ohraniti spoštljiv odnos do memorialnih spominskih obeležij. V neposredni 

bližini javniega spomenika ni dovoljeno zasajati dreves.  

Zgodovinski spominski plošči na vzhodnem vogalu jugovzhodne fasade tkalnice (št. 3) in južnem 

vogalu jugovzhodne fasade tkalnice (št. 38) je treba ohranjati na lokaciji in jih po potrebi 

restavrirati pri čemer je treba ohranjati vsebino napisov ter zagotavljati čitljivost, poglede in 

dostop. Ob glavni fasadi je treba vzpostaviti osnovne pogoje, ki omogočajo obiskovalcu 

nemoteno ustavitev, branje in pogled. V času izvedbe posegov v območju javnega spomenika, v 

bližnji okolici, fasadah upravne stavbe ali mejnih zemljiščih je treba zagotoviti ukrepe varovanja 

in fizične zaščite sestavnih delov javnega spomenika in spominskih plošč.  

Javni spomenik padlim delavcem BPT med drugo svetovno vojno, ki stoji severo vzhodno na 

zelenem jeziku ob stari upravni stavbi (št. 2) je treba restavrirati in rekonstruirati podstavek. Pri 

ureditvi je treba spoštovati originalno kompozicijo javnega spomenika ter zagotoviti nemoteno 

veduto, dostop in ureditev, ki omogoča nemoteno vzdrževanje.  

 

2.4 DEJAVNOSTI, DOPUSTNI POSEGI IN ARHITEKTURNO 

OBLIKOVANJE OBJEKTOV 

 

Na območju BPT imajo prioriteto dejavnosti, ki so povezane s tekstilno industrijo, Tržičem in ožjo 

ter širšo okolico Tržiča in dejavnosti, ki predstavljajo lokalno tradicijo in jo v obliki izdelkov in 

ostale ponudbe ponujajo obiskovalcem. Tematika teh vsebin se bo pojavljala tudi v oblikovanju 

javnih prostorov in v podobi rekonstruiranih objektov. Pomembnejši objekti se obnovijo v 

obstoječi podobi.  

Pri oblikovanju objektov in prostora je treba upoštevati obstoječe stanje. Pri spremembah je 

treba ohraniti spomin na objekte in ureditev območja z različnimi načini: panoji, virtualne 

predstavitve, predstavitve v tlaku, v zraku, na fasadah ohranjenih objektov. Predstavitve naj 

vsebujejo ohranjen material, načrte, fotografije, žične modele, vsebino objektov... V okviru novih 

ureditev je možno načrtovati prostorsko umestitev izbranih tehničnih eksponatov in tudi novih 

obeležij, ki bi bila posvečena bodisi posameznim osebam ali dogodkom v povezavi s kulturno in 

tehnično zgodovino BPT in Tržiča. Prostorsko ureditev bi bilo možno izboljšati s sodobno audio-

video prezentacijo kulturne in tehnične zgodovine Tržiča. Obstoječe stroje in opremo, ki so še v 

objektih je treba ohraniti, restavrirati in po potrebi predstaviti na nove lokacije v drugih objektih 

na območju, ob sprehajalno pot ali na osrednji prostor. Gradnja novih objektov na mestu 

odstranjenih, razen rekonstrukcij z namenom ohranjanja žive vsebine BPT, ni dovoljena.  

Nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih 

objektov ali v njihovi neposredni bližini na način, ki bo skladen z arhitekturno podobo objektov 

in usklajen s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine ter pod pogojem, da se že obstoječe 

transformatorske postaje po potrebi odstrani ali pa se jih vizualno prilagodi podobi območja pod 

pogojem, da se funkcionalnost  in dostopnost transformatorskih postaj s tem ne zmanjša. 
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Območje je členjeno na sedem morfoloških enot (glej karto 3.3): (A) osrednje jedro tovarne z 

elektrarno, (B) novejši tovarniške hale večjih prostih volumnov, (C) nova tkalnica, (D) osrednje 

območje večinoma praznih novejših objektov, (E) rob območja z zelenimi površinami in 

pomožnimi spremljevalnimi objekti, (F) območje prometne povezave z  območjem ter parkirišče 

in (G) območje z vilo nekdanjega lastnika in ostanki parkovne ureditve. V nadaljevanju so 

navedene usmeritve za posamezno enoto. 

Na objektih, ki jih ni dopustno odstraniti, lahko pristojna služba za varstvo kulturne dediščine s 

pogoji določi vzdrževalna dela, ki jih je treba izvesti pred drugimi posegi. 

Strehe objektov v območjih A in B je treba zasnovati enovito.  

 

2.4.1 OSREDNJE JEDRO TOVARNE Z ELEKTRARNO (A) 

Objekti: 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 53, 54 

 

Na objektih, kjer je predvidena obnova (2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 50) 

se varujejo material, podoba, struktura, gabariti, stavbna oprema, oprema v prostorih, tlaki, 

steklene površine, okna, vrata, detajli. Pri stavbni opremi se ohranijo podoba, struktura in 

gabariti. Materiali se ohranjajo, razen če pristojna služba za varstvo kulturne dediščine določi 

drugače s pogoji. Izvesti je treba sanacijo posega, preboja na zahodnem delu jugovzhodne 

fasade osrednjega objekta (št. 3) in povrniti v stanje pred posegom. Pri vseh posegih na območju 

je treba predvideti in obravnavati posledice posrednih vplivov zaradi posegov na drugih objektih.  

Nujna je izvedba temeljitih raziskav, ki jih določi pristojna služba za varstvo kulturne dediščine 

skladno z dopustnimi posegi pred izdelavo popolne projektne dokumentacije. Objekt nad streho 

(nad hodnikom, št. 4.) je s svojo lokacijo in oblikovanjem moteč element, ki se ga lahko s 

preoblikovanjem prilagodi podobi območja in se mu da novo funkcijo (npr. se ga rekonstruira v 

enakih ali manjših gabaritih z namenom umestitve novih strojnih inštalacij) ali pa se ga odstrani z 

namenom ohranjanja nizkega in celovitega vertikalnega gabarita celotnega osnovnega 

kompleksa. 

Na objektih št. 3, 37, 38, 39, 40 je možno namestiti sončno elektrarno za proizvodnjo električne 

energije. Pogoji za namestitev fotovoltaičnih modulov so: 

 dovoljene so le namestitve na osončenih delih svetlobnikov trikotne oblike, 

 naklon, površina in oblika strešin se ne smejo spreminjati, 

 strešine naj v osnovi ohranjajo enako podobo, 

 pred posegi je potrebno preveriti nosilnost obstoječe konstrukcije, 

 spreminjanje obstoječe konstrukcije ni dovoljeno, 

 spreminjanje gabaritov objekta ni dovoljeno. 

Garaža (št. 53) ob zapornicah (št. 50) se po potrebi lahko odstrani. Na mestu se uredi zelene 

površine ali površine za potrebe zapornic in elektrarne. Rezervoar za mazut in skladišče za 

premog z nadstreškom (št. 25 in 26) se odstranita, da se sprostijo vedute na centralni del 

objektov BPT. Na mestu se lahko začasno uredijo parkirni prostori za namene objekta 56. 
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Prizidek jugozahodno pred čistilnico bombaža (št. 21) oz. severozahodno od vodnega stolpa (št. 

24) se z namenom ureditve arhitekturne podobe obstoječih objektov odstrani. 

Med predilnico (št.3) in staro upravno stavbo (št.2), ter od pekarne (št.1) do elektrarne se uredi 

muzejska pot. Muzejska pot je interpretativne narave, ki obiskovalcu pove kratko zgodovino BPT 

in predstavi nove muzejske vsebine. 

Skladišči pod rakami (št. 28 in 29) se odstranita. Na mestu se uredi zelenica.  

Še delujoč obstoječ objekt transformatorske postaje (št.54) je treba arhitekturno oblikovno 

prilagoditi podobi območja pod pogojem da se funkcionalnost in dostopnost TP ne zmanjša. 

 

Povzetek:  

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: 

 terciarne dejavnosti  

 kvartarne dejavnosti  

 proizvodne dejavnosti, ki se odvijajo v zaprtih prostorih in prekomerno ne vplivajo na 

okolje. 

 parkovne zelene in tlakovane površine (28, 29) 

 tlakovane povozne površine za intervencijo in dostavo  

 začasno urejen mirujoči promet nato zelene površine (25, 26) 

 

b) Dopustne vrste posegov: 

 vzdrževanje objekta 

 obnova 

 rekonstrukcije (4 – nadstrešni del se rekonstruira) 

 spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene z 

dopustnimi namembnostmi oziroma dejavnostmi (2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 53, 54); 

 odstranitev objekta (28, 29, 53, 25, 26, 21 – jugozahodni prizidek, 4 – nadstrešni 

del) 

 ureditve inštalacij (28, 29, 53, 25, 26, 21 – jugozahodni prizidek) 

 ureditve javnih površin (28, 29, 53, 25, 26, 21 – jugozahodni prizidek) 

 namestitev sončne elektrarne (3, 37, 38, 39, 40) pod pogoji: 

 dovoljene so le namestitve na osončenih delih svetlobnikov trikotne oblike, 

 naklon, površina in oblika strešin se ne smejo spreminjati, 

 strešine naj v osnovi ohranjajo enako podobo, 

 pred posegi je potrebno preveriti nosilnost obstoječe konstrukcije, 
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 spreminjanje obstoječe konstrukcije ni dovoljeno, 

 spreminjanje gabaritov objekta ni dovoljeno. 

 

c) Velikost objektov: 

 ohranijo se tlorisni in višinski gabariti (2 – 4 (nadstrešni del se lahko odstrani), 37 - 40, 21 

- 24, 45 - 47) 

 

d) Oblikovanje objektov: 

 Pri stavbni opremi se ohranijo podoba, struktura in gabariti. Materiali se ohranjajo, razen 

če pristojna služba za varstvo kulturne dediščine določi drugače s pogoji. (2 - 4, 37 - 40, 

21 - 24, 45 – 47). 

 barve fasad se določijo skladno s pogoji ZVKD (2 - 4, 37 - 40, 21 - 24, 45 – 47) 

 ohrani se oblika strehe vključno z opremo (2 - 4, 37 - 40, 21 - 24, 45 – 47) 

 strešna kritina se določi skladno s pogoji ZVKD (2 - 4, 37 - 40, 21 - 24, 45 – 47) 

 na mestu odstranjenih objektov št. 28, 29 se uredi zelenica 

 na mestu odstranjenega objekta št. 53 se lahko uredi zelene površine ali površine za 

potrebe zapornic in elektrarne 

 na mestu odstranjenih objektov št. 25 in 26 se lahko začasno uredijo parkirni prostori za 

potrebe objekta 56 (do rušitve le-tega), potem parkovna ureditev (tlakovano, zelenica) 

 na območju odstranjenega dela objekta (prizidek št. 21) se uredi parkovni del; zelene 

površine, tlakovane površine 

 Še delujoč obstoječ objekt transformatorske postaje (št.54) je treba arhitekturno 

oblikovno prilagoditi podobi območja pod pogojem da se funkcionalnost in dostopnost 

TP ne zmanjša. 

 

 

 

2.4.2 NOVEJŠE TOVARNIŠKE HALE VEČJIH PROSTIH VOLUMNOV (B) 

Objekti: 12, 15-18, 55 

 

Na območju dopolnjevanja obstoječih in ustvarjanja novih zelenih površin sta predlagana objekta 

za odstranitev št. 15 in 55 zaradi povečevanja odprtih javnih površin s poudarkom na ozelenitev 

območja in ustvarjanje dialoga med pozidanim in odprtim prostorom, ki je namenjen pešcem. Za 

odstranitev so predlagani tudi objekti, ki so ocenjeni za motnjo v prostoru ter s svojo postavitvijo 

negativno posegajo v varovane arhitekturne kvalitete območja. 

Nedelujoča transformatorska postaja (št. 55) prislonjena k belilnici blaga (št 18) na zahodni strani 

se odstrani z namenom čiščenja arhitekturne podobe objekta. Po potrebi se lahko odstrani tudi 
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zidan dostopni plato vrinjen ob sušilnico in belilnico blaga (prislonjen objekt ob objekta 16 in17) 

na zahodni strani objektov. Oplemenitilnica (št. 15) je zgradba novejšega obdobja. Predlagana je 

nova, športno rekreativna vsebina: plezalne stene, gimnastična dvorana... V primeru 

nezainteresiranosti lastnika objekta za ohranjanje z novimi vsebinami, se objekt lahko odstrani z 

namenom urejanja peš in kolesarske poti ter morebitnega otroškega igrišča. 

Nadstrešek nad vhodom v ekspedit blaga (št. 12) se ohrani. 

Na objektih št. 17, 18 je možno namestiti sončno elektrarno za proizvodnjo električne energije. 

Pogoji za namestitev fotovoltaičnih modulov so: 

 dovoljene so le namestitve na osončenih delih svetlobnikov trikotne oblike, 

 naklon, površina in oblika strešin se ne smejo spreminjati, 

 strešine naj v osnovi ohranjajo enako podobo, 

 pred posegi je potrebno preveriti nosilnost obstoječe konstrukcije, 

 spreminjanje obstoječe konstrukcije ni dovoljeno, 

 spreminjanje gabaritov objekta ni dovoljeno. 

 

Povzetek:  

 

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: 

 terciarne dejavnosti (12, 16, 17, 18, 15) 

 kvartarne dejavnosti (12, 16, 17, 18, 15) 

 proizvodne dejavnosti, ki se odvijajo v zaprtih prostorih in prekomerno ne vplivajo na 

okolje. (12, 16, 17, 18, 15) 

  

b) Dopustne vrste posegov: 

odstranitev objekta (55, 15) 

vzdrževanje objekta (12, 15, 16, 17, 18) 

ureditve javnih površin (55, 15) 

spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene z dopustnimi 

namembnostmi oziroma dejavnostmi (12, 15, 16, 17, 18, 55); 

ureditve inštalacij 

 namestitev sončne elektrarne (17, 18) pod pogoji: 

 dovoljene so le namestitve na osončenih delih svetlobnikov trikotne oblike, 

 naklon, površina in oblika strešin se ne smejo spreminjati, 

 strešine naj v osnovi ohranjajo enako podobo, 

 pred posegi je potrebno preveriti nosilnost obstoječe konstrukcije, 
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 spreminjanje obstoječe konstrukcije ni dovoljeno, 

 spreminjanje gabaritov objekta ni dovoljeno. 

 

 

c) Velikost objektov: 

 ohranijo se tlorisni in višinski gabariti (12, 15, 16, 17, 18) 

 

d) Oblikovanje objektov: 

 v primeru odstranitve objekta se uredi parkovni del (15, 55) 

 Pri stavbni opremi se ohranijo podoba, struktura in gabariti. Materiali se 

ohranjajo, razen če pristojna služba za varstvo kulturne dediščine  določi drugače 

s pogoji. (12, 15-18) 

 barve fasad se določijo skladno s pogoji ZVKD (12, 15-18) 

 ohrani se oblika strehe (12, 15-18) 

 strešna kritina se določi skladno s pogoji ZVKD (12, 15-18) 

 

2.4.3 NOVA TKALNICA (C) 

Objekti: 6, 1, 55 

 

Tkalnica (št 6) je objekt z določenimi kvalitetami, ki jih s posegi lahko dopolnimo in nadgradimo 

v tvorne gradnike varovanih kvalitet. Nova tkalnica (št. 6) v novi podobi in z novim programom 

lahko na območju poudari in dopolni podobo celotnega območja. Fasada naj vključuje referenco 

na elemente vzorcev, pletenja in ostalih grafičnih podob navezanih na Bombažno pletilnico in 

tkalnico Tržič. Morebitna preureditev kletnih prostorov v parkirno hišo  je mogoča pod pogojem, 

da se dostopno – izstopna klančina in vhod izvede v samem objektu, brez dozidkov in 

nadstreškov ter znotraj tlorisnih gabaritov objekta.  

 

Povzetek:  

 

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: 

 terciarne dejavnosti (1, 6)  

 kvartarne dejavnosti (1, 6)  

 proizvodne dejavnosti, ki se odvijajo v zaprtih prostorih in prekomerno ne vplivajo 

na okolje (6) 

 bivanje (6) 
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 mirujoči promet (v kleti objekta 6, pod pogojem, da se dostopno-izstopna 

klančina izvede v samem objektu) 

 

b) Dopustne vrste posegov: 

 odstranitev objekta (6) 

 ponovna gradnja objekta identičnih gabaritov kot obstoječa (tlorisno, višinsko, 

struktura fasade), vendar s sodobnejšimi materiali (6). 

 rekonstrukcija objekta (1, 6) 

 obnova objekta (1, 6) 

 dozidava (dopustno pri urejanju dostopov – npr. zunanje stopnice, požarne 

stopnice) (6) 

 vzdrževanje objekta (6, 1) 

 spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene z 

dopustnimi namembnostmi oziroma dejavnostmi (1, 6, 55) 

 ureditve inštalacij  

 ureditve javnih površin 

 

c) Velikost objekta: 

 ohranijo se tlorisni in višinski gabariti (1, 6) 

 etažnost se lahko prilagodi namembnosti objekta (6) 

 objekt je lahko podkleten (1K) (6) 

 

d) Oblikovanje objektov: 

 dopustna je izvedba zunanjih stopnic na JV delu objekta z ustreznim nadkritjem  

 dopustna je izvedba lahkih kovinskih zunanjih požarnih stopnic na SV strani objekta (na 

mestu obstoječe trafo postaje)  (6) 

 fasada naj bo steklena, prezračevana, steklo delno z elementi vzorcev tkanja (6) 

 streha naj bo ravna, lahko je pohodna. Odpiranje strehe je možno s svetlobnimi kupolami 

in svetlobnimi jaški (6) 

 Pri stavbni opremi se ohranijo podoba, struktura in gabariti. Materiali se ohranjajo, , 

razen če pristojna služba za varstvo kulturne dediščine določi drugače s pogoji. 

 barve fasad se določijo skladno s pogoji ZVKD (1) 

 ohrani se oblika strehe (1)  

 strešna kritina se določi skladno s pogoji ZVKD (1) 
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2.4.4 OSREDNJE OBMOČJE VEČINOMA PRAZNIH NOVEJŠIH OBJEKTOV (D) 

Objekti: 3a, 4a, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 35, 41, 51 

 

Na območju dopolnjevanja obstoječih in ustvarjanja novih zelenih površin so predlagani objekti 

za odstranitev zaradi povečevanja odprtih javnih površin s poudarkom na ozelenitev območja in 

ustvarjanje dialoga med pozidanim in odprtim prostorom, ki je namenjen pešcem. Za odstranitev 

so predlagani tudi objekti, ki so ocenjeni za motnjo v prostoru ter s svojo postavitvijo negativno 

posegajo v varovane arhitekturne kvalitete območja. 

Centralno skladišče (št. 19) ima kvalitetne arhitekturne detajle v nadstropju, ki jih je treba 

ohraniti. Rekonstrukcija naj vključuje ohranjanje gabaritov z ohranjanjem lesenih konstrukcijskih 

elementov in opreme v nadstropju. Objekt je lahko rekonstruiran v kovinski konstrukciji, ki ima v 

nadstropju restavrirano staro leseno konstrukcijo. Del objekta (št. 35) se po potrebi rekonstruira 

v obstoječih gabaritih na mestu ali v neposredni bližini. Zaradi urejanja prostora ob novi tkalnici 

je potrebno urediti odprt prostor tudi na mestu oplemenitilnice. Objekt oplemenitilnica (št.  7)  

delno rekonstruiramo tako, da se obstoječi stebri pokrijejo s transparentno streho, ter tako 

tvorijo pokrit trg pred objektom (št. 6), ki je hkrati povezovalna točka med parkovnimi 

površinami na severovzhodu območja, novo tkalnico in ohranjenim osrednjim kompleksom. 

Možna je odstranitev dela objekta 7a. Obvezno je ohranjanje starih železniških tirov in v tlaku 

ohranjen spomin na okretnice (št. 51). Na mestu okretnic je potrebno izvesti arheološke 

raziskave z namenom ugotavljanja stanja in ugotovitve upoštevati pri zasnovi ureditve. 

Objekti v osrednjem delu območja (št. 5, 9, 10, 11, 35 in 36) se lahko odstranijo za ureditev 

tlakovanega in ozelenjenega odprtega javnega prostora na nivoju terena, namenjenega izključno 

pešcem in umirjenemu kolesarskemu prometu. Objekti 3a,  4a, 7a, 8, 20 in 41 se lahko 

odstranijo za ureditev tlakovane povozne površine na nivoju terena, za intervencijo in dostavo. 

Območje je možno na mestu nove tkalnice ali v njeni bližini (št. 9) dopolniti z novo vsebino, 

kolesarskim poligonom ali kakšno drugo nizko ureditvijo namenjeno zunanji športni dejavnosti. 

Na območju odstranjenih objektov je možna gradnja kletnega enoetažnega garažnega objekta. 

Pogoji gradnje so navedeni v poglavju 2.3.1 Ureditve za promet, 2.3.1.1. Mirujoč promet. 

 

Povzetek:  

 

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: 

 terciarne (19, 35, 7) 

 kvartarne (19, 35, 7)  

 parkovne zelene in tlakovane površine (9, 10, 11, 35, 36) 

 tlakovane povozne površine za intervencijo in dostavo (3a, 4a, 7a) 

 mirujoči promet (v garaži pod terenom na mestu odstranjenih objektov) 

 

b) Dopustne vrste posegov: 
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 odstranitev objekta (3a, 4a, 7a, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 35, 36 in 41) 

 ponovna gradnja objekta enakih ali manjših gabaritov kot obstoječa, vendar s 

sodobnejšimi materiali (19, 35) 

 rekonstrukcija objekta (19, 35, 7) 

 novogradnja (garaža pod terenom na mestu odstranjenih objektov) Ob izvedbi parkirišča 

je potrebno upoštevati pogoje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine , kot so 

ohranjanje robnih obstoječih objektov (ob začetku posegov in na osnovi raziskav zemljine 

se določi statična potreba po odmikih od obstoječih objektov), sanacija ogroženih 

objektov, Dostop do parkirišča se uredi z nivoja ceste na jugozahodu območja BPT in pod 

opuščenimi rekonstruiranimi železniškimi tiri ali z zahoda v bližini opuščene in 

odstranjene čistilne naprave. Pri ureditvi območja je potrebno upoštevati temeljite 

raziskave tal na območju stika dveh železniških tirov kjer je bila nekdaj okretnica. V 

primeru, da je okretnica še prisotna jo je potrebno ohraniti na mestu. Ob vseh posegih se 

zapuščeni tiri ohranijo na mestu. 

 vzdrževanje objekta (19, 35, 7) 

 spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene z dopustnimi 

namembnostmi oziroma dejavnostmi (3a, 4a, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 35, 41) 

 ureditve inštalacij  

 parkovne zelene in tlakovane površine (5, 9, 10, 11, 20, 35, 36) 

 tlakovane povozne površine za intervencijo in dostavo (3a, 4a, 7a, 8, 20 in 41) 

 

c) Velikost objektov: 

 objekti ne presegajo obstoječe višine (19) oz. objekta 3 (35) 

 objekt ohranja obstoječo višino (7) 

 objekti ne presegajo obstoječe tlorisne oblike (19, 35, 7) 

 etažnost se lahko prilagodi namembnosti objekta (19, 35) 

 velikost garaže pod terenom se določi na podlagi geološke raziskave terena in statične 

preverbe objektov, na katere bi garaža mejila 

  

d) Oblikovanje objektov: 

 na mestu odstranjenih objektov se na nivoju terena uredi parkovni del; zelene površine, 

tlakovane površine 

 na mestu odstranjenih objektov se lahko uredi kolesarski poligon ali druge športne 

vsebine 

 na mestu odstranjenih objektov se na nivoju terena uredi povozne površine za 

intervencijo in dostavo; tlakovane površine (3a, 4a, 7a, 8, 20 in 41) 
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2.4.5 ROB OBMOČJA Z ZELENIMI POVRŠINAMI IN POMOŽNIMI 
SPREMLJEVALNIMI OBJEKTI (E) 

Objekti: 13, 30, 32, 33, 34, 54, 42, 43, 44, 48, 54, 56 

 

Uredi se rob varovanega območja in osrednji del, pozidan z objekti s sredine 20. stoletja. Na 

severovzhodnem delu območja se z namenom ureditve javnih, zelenih, parkovnih površin za 

prebivalce Tržiča in obiskovalce območja odstrani novo upravno stavbo, leseno lopo, zidan del 

gasilnega doma in nedelujočo transformatorsko postajo (št. 30, 32, 34 in 55). Pri objektu 34 se 

odstrani zidan del, lesen gasilski stolp pa se ohrani, obnovi in nameni novi dejavnosti.  

Objekt 56 je treba odstraniti, da se sprostijo kvalitetne vedute na dimnik, elektrarno, vodni stolp 

in ostale objekte BPT. Na mestu objekta 56 se uredi nadomestno gradnjo – dvoetažna nepokrita 

parkirna hiša (ena etaža na koti kleti sedanjega objekta 56 in druga na koti pritličja, brez strehe). 

Vozlišče cestnih povezav ob dvomostovju se uredi in optimizira.  

Čistilno napravo (št. 48) se odstrani in na njenem mestu uredi zaključno točko povezovalne poti 

po obrobju območja z vsebino, ki predstavlja nekdaj živo dejavnost na območju. Možna je 

rekonstrukcija nekdaj obstoječega mostu na tej lokaciji, ki je povezoval vzhodni in zahodni breg 

Tržiške Bistrice. Most naj bo lesen, ločni most, namenjen le pešcem in kolesarjem.  

Pot (op. Kolesarska) naj bo delno speljana ob, pod ali skozi obnovljene ali rekonstruirane 

obstoječe objekte, ki nudijo zaslon pred vremenskimi nevšečnostmi in imajo lahko gostinsko 

namembnost.  

Objekta na severozahodnem robu območja (št. 42 in 43) sta tehniška dediščina z vsebino, ki 

vsebuje za območje zgodovinsko pomembne podatke. Temu primerno je potrebno objekte 

obnoviti (restavrirati) in restavrirati opremo pod nadzorom konservatorja. 

Objekt na severnem robu (št. 13) je treba zaradi uvajanja peš poti in kolesarske povezave po 

severnem in zahodnem robu območja prilagoditi neprekinjenem teku le teh. Objekt se 

rekonstruira v enakih gabaritih tako, da se pritličje nameni neoviranemu prostemu prehodu, 

program pa se umesti v nadstropje. Če ni ustrezne možnosti rekonstrukcije, je objekt dopustno 

odstraniti. 

Objekt št. 44 se lahko odstrani. 

Še delujoče obstoječe transformatorske postaje (št. 54) je treba preurediti in arhitekturno 

oblikovno prilagoditi podobi območja.  

 

Povzetek:   

 

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: 

 kvartarne dejavnosti (33, 34 – stolp, 13, 44)  

 terciarne (33, 34 – stolp, 13, 44)  

 izobraževanje (42, 43) 

 kultura (št. 42, 43) 

 parkovne zelene in tlakovane površine (13, 30 - del, 32, 34 – zidani del, 44, 48) 
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 mirujoči promet (št. 56, 30 - del) 

 

b) Dopustne vrste posegov: 

 odstranitev objekta (13, 30, 32, 34 – zidani del, 44, 56, 48 z bazenom) 

 ponovna gradnja objekta enakih gabaritov kot obstoječa, vendar s sodobnejšimi materiali 

(44, 13) 

 ponovna gradnja objekta manjših gabaritov kot obstoječa, vendar s sodobnejšimi 

materiali (56) 

rekonstrukcija objekta (št. 44, 13, 34, nekdanji most ob čistilni napravi 48) 

 vzdrževanje objekta (št. 44, 13, 42, 43, 34, 33) 

 spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene z dopustnimi 

namembnostmi oziroma dejavnostmi (št. 13, 30, 32, 33, 34, 54, 42, 43, 44, 48, 54, 56) 

 ureditve inštalacij  

 ureditve javnih površin  

 

c) Velikost objektov: 

 objekti ne presegajo obstoječe višine (13, 42, 43, 44, 33, 54) 

 objekti ne presegajo obstoječe tlorisne oblike (13, 42, 43, 44, 33,) 

 objekt 34 – leseni del se ohrani v obstoječih gabaritih 

 objekta 42 in 43 se ohranita v obstoječih gabaritih 

 objekt 56 – dopustno 1K + P (brez strehe), dopustna je prilagoditev tlorisnega gabarita 

novi funkciji objekta, vendar ne več kot 10% 

 etažnost objektov se ohrani (13, 44, 33, 54) 

 

d) Oblikovanje objektov: 

 leseni del objekta 34 se ohrani in obnovi 

 na mestu odstranjenih objektov 30, 32, 34 – zidani del se uredi parkovni del (tlakovano, 

zelenica) 

 na delu odstranjenega objekta 30 se uredi začasno parkirišče (faza 1) 

 na mestu odstranjenih objektov 13, 44, se uredi parkovni del (tlakovano, zelenica, 

kolesarska pot) 

 na mestu odstranjenega objekta 48 z bazenom se uredi zaključno točko povezovalne 

poti po obrobju območja 

 na mestu odstranjenega objekta 56 se postavi garažna hiša etažnosti 1K + P (brez strehe)  

 objekta 42 in 43 ohranita svojo obliko 
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2.4.6 OBMOČJE PROMETNE POVEZAVE Z OBMOČJEM BPT (F) 

Objekti: 49, 57 

 

Logotip BPT (št. 57), ki se nahaja severovzhodno od vratarnice ob vstopu na območje (št. 49) se 

popravi, restavrira in ohrani na mestu. 

Vratarnica (št. 49) ob mostu ima arhitekturno zanimive detajle, ki jih je potrebno ohraniti 

vključno z gabariti objekta. V primeru, da vratarnica ovira tekoči potek nove cestne ureditve in 

rekonstrukcijo mostu, se jo prestavi v skladu s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne 

dediščine . Ohranja se kamnita fasadna obloga, gabariti in osnovna delitev fasad, ki se izvede z 

novimi materiali v steklu, lesu ali kovini. Nova vsebina vratarnice naj bo informativne narave. 

Dovoljene so interaktivne vsebine, namenjene obiskovalcem vseh starosti. 

 

Povzetek: 

 

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: 

 terciarne dejavnosti  

 kvartarne dejavnosti  

 

b) Dopustne vrste posegov: 

 relokacija (št. 49 se po potrebi prestavi na drugo lokacijo) 

 vzdrževanje objekta 

 rekonstrukcije 

 spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene z dopustnimi 

namembnostmi oziroma dejavnostmi (49); 

 ureditve inštalacij; 

 ureditve javnih površin 

 

c) Velikost objektov: 

 ohranijo se tlorisni in višinski gabariti  

 

d) Oblikovanje objektov: 

 logotip (57) se popravi, restavrira in ohrani na mestu 

 vratarnica (49) - ohranja se kamnita fasadna obloga, gabariti in osnovna delitev fasad, ki 

se izvede z novimi materiali v steklu in lesu ali kovini. 
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2.4.7 OBMOČJE Z VILO IN OSTANKI PARKOVNE UREDITVE (G) 

Objekt: 31 

 

Zasebne parkirne površine okoli vile (št. 1a in 1b) se ne povečujejo. Ob celovitem pristopu k 

celostnem oblikovanju prostora bodo parkirne površine odstranjene pod pogojem, da se jih 

nadomesti na najbližjem parkirišču. Namesto parkirnih površin bo okoli vile ponovno 

rekonstruirana parkovna ureditev (glej karto 3.4). 

Parkovna ureditev okoli vile se vzdržuje in uredi. Posegi na drevesih so možni s pogoji in soglasji 

pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Ob celovitem pristopu k celostnem oblikovanju 

prostora, bodo zelene površine in ureditve razširjene na obstoječe parkirne površine, ki bodo 

odstranjene pod pogojem, da se jih nadomesti na najbližjem parkirišču. 

 

Povzetek: 

 

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: 

 terciarne dejavnosti  

 kvartarne dejavnosti  

 

b) Dopustne vrste posegov 

 vzdrževanje objekta 

 spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene z dopustnimi 

namembnostmi oziroma dejavnostmi; 

 ureditve inštalacij; 

 ureditve javnih površin 

 

c) Velikost objektov: 

 ohranijo se tlorisni in višinski gabariti  

 

d) Oblikovanje objektov: 

 Pri stavbni opremi se ohranijo podoba, struktura in gabariti. Materiali se ohranjajo, razen 

če pristojna služba za varstvo kulturne dediščine določi drugače s pogoji. 

 barve fasad se določijo skladno s pogoji ZVKD 

 strešna kritina se določi skladno s pogoji ZVKD 
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2.5 NAČRT PARCELACIJE 

 

Nova parcelacija je bila izvedena konec leta 2016, ko je večinski lastnik območja VOJE d.o.o. 

dogovoril z občino Tržič za prodajo in nakup ter s tem ureditev zelenih površin in javnih poti ter 

kolesarskih stez s spremljevalnimi objekti na severovzhodnem, severnem in zahodnem delu 

območja ter ureditev cest in parkirišč na južnem delu območja vključno z javno infrastrukturo. 

Drugi posegi v parcelacijo zaradi nove ureditve območja niso potrebni. 

 

2.6 ETAPNOST IZVEDBE 

 

Obseg območja BPT in širina različnih posegov zahteva skrbno načrtovanje in temeljit premislek v 

zvezi s potekom povezovanja različnih faz.  

Prioriteta urejanja območja BPT je ureditev zelenega območja kar vključuje odstranitev izbranih 

objektov z namenom sproščanja večje površine namenjene parkovnim ureditvam in ureditvi peš 

ter kolesarske poti vključno z obnovo in/ali rekonstrukcijo objektov na poti v enakih gabaritih in v 

naravi prijaznejšem materialu (les), ki bodo namenjeni javnemu programu, gostinskemu 

programu. Ureditev zelenih robnih površin bo omogočilo lažje gibanje in prehod obiskovalcev po 

obrobju BPT s severovzhodnega proti zahodnemu robu. Sledi naj ureditev cest in začasna 

ureditev obstoječih parkirišč na območju s sočasnim urejanjem infrastrukture.  

Obsežnejše posege je treba načrtovati širše in vključiti nujno obnovo obstoječih objektov z mislijo 

na bodoče programe in nadaljnje posege v bližini objektov, ki so lahko nevarni za objekte, ki se 

jih ohranja.  

Na objektih, ki jih ni dopustno odstraniti, lahko Zavod s pogoji določi vzdrževalna dela, ki jih je 

treba izvesti pred drugimi posegi.. Po tem sledijo posegi, ki vključujejo odstranjevanje nekaterih 

izbranih objektov z namenom odpiranja območja in ustvarjanja odprtega prostora namenjenega 

pešcem in javnosti – tlakovane in zelene površine.  

Urejanje parkirnih prostorov na mestu odstranjenih objektov je prepovedano z izjemo 

jugozahodnega vogala območja. Ob urediti prvega od treh dopustnih območij parkirišč (glej 

karto 3.4) je treba začasna parkirišča, dopustna v prvi etapi, ukiniti in preurediti v javne odprte 

površine. 
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2.7 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE 

DEDIŠČINE 

 

KNP predstavlja celovit pogled na revitalizacijo območja BPT in določa posege ter smernice 

razvoja, ki kratko in dolgoročno omogočajo ohranjanje bistvenih varovanih lastnosti, omogoča 

dopolnilne in nove ureditve ter načrtuje sanacije razvrednotenih objektov in celotnega območja. 

Predvideva posege, ki prispevajo k trajnostni ohranitvi dediščine in zvišanju njene vrednosti. 

Novogradnja je dovoljena kot nadomestitev obstoječega objekta z enakimi lastnostmi zgornjega 

dela objekta (št. 19) in kot novogradnja z referenco na zgodovinski objekt na osrednji odprti 

površini ali kot prestavitev objekta (št.49).  

Pri posegih na celotnem območju BPT Tržič je osnovno vodilo odpiranje zaprtega območja 

javnosti, sproščanje prostora in osvobajanje zgodovinsko in arhitekturno pomembnejših objektov 

v sozvočju z ohranjanjem kulturne dediščine in varovanih lastnosti na vseh področjih. Pomembno 

je tudi izboljšanje podobe in predstavitev kulturne dediščine. Ohranja se podoba obstoječih 

objektov, nadgrajuje se podobo rekonstruiranih objektov s kvalitetnimi novimi smernicami in 

oživi z novimi programi. Ob posegih je treba poskrbeti za temeljito dokumentiranje objektov in 

predvsem dokumentiranje in popis urbane opreme kot tudi opreme prostorov. Objekti in 

prostori še vedno skrivajo opremo, ki s stališča razumevanja proizvodnih postopkov in 

organiziranosti delovanja območja nudijo odgovore in v bodoče izpolnjujejo želje in potrebe po 

razlagi zgodovine obiskovalcem na mestu samem. 

Okvirne usmeritve za ohranjanje opreme: 

 V navijalnici in škrobilnici (št. 39 in 40) se v celoti ohrani in restavrira lesena kabina 

(delovodski nadzor, prevzem) s tehtnico vred in garderobnimi omarami s stopnicami 

vred. Leseno kabino je možno lokalno znotraj istega objekta prestaviti bližje sklopu 

delavskih garderobnih omar in v njej predstaviti dokumentacijo, ki je spremljala delovni 

proces v tkalnici. Prav tako je možno izkoristiti prostor garderobe za predstavitev 

delavcev tkalnice (fotografije, delavske knjižice, delavska oprema, evidence itd). Za 

restavriranje kabine in garderobnih omar je treba izdelati program restavriranja in načrt 

muzejske predstavitve. 

 V delavnicah in prostoru za odpiranje bombažnih bal (št. 22 in 23) se ohrani in restavrira 

manjša servisna delavnica (manjše skladišče) tkalnice z avtentično opremo (omare, stoli, 

šatulje, miza z žigi, pomivalno korito, orodje in drugi drobni inventar vezan na tkalnico), 

ki je služila mojstru za opravljanje servisa in evidenco opravil). Prostor se uredi in ohrani 

kot muzejska spominska soba s predstavitvijo tam najdenih eksponatov. Pred 

kakršnimkoli posegom je treba izvesti najprej izvesti preventivne ukrepe preprečitve 

propadanja opreme zaradi zatekanja vode v prostor, izvesti evidenco in podrobno 

fotodokumentacijo opreme. Za sanacijo servisne delavnice je treba izdelati temeljito 

projektno dokumentacijo, ki celovito obravnava varovane lastnosti objekta in vplive 

posegov na objekt (okvirno se lahko po potrebi sklopov povzame struktura 

konservatorskega načrta), program restavriranja opreme in  načrt muzejske predstavitve. 

 Vodni stolp (št. 24) z označbo BPT (emblem na strehi stolpa) poleg arhitekture ohranja 

inštalacijo s prvotnim mehanizmom (samosprožilnega – samozalivnega) protipožarnega 
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varovanja. V primeru požara se zaradi temperature plombirane šobe odprejo in sproži 

gravitacijski vodni pritisk iz rezervoarja. Arhitekturo, opremo in sistem protipožarnega 

varovanja je treba v celoti varovati, restavrirati in muzejsko prezentirati. . Pred sanacijo in 

restavriranjem opreme je  treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje, izdelati temeljito 

projektno dokumentacijo, ki celovito obravnava varovane lastnosti objekta in vplive 

posegov na objekt (okvirno se lahko po potrebi sklopov povzame struktura 

konservatorskega načrta), za izvedbo posegov pa je treba pridobiti  soglasje pristojne 

službe za varstvo kulturne dediščine. Za stolp predlagamo galerijsko funkcijo. 

 Dimnik (št. 47) predstavlja prostorsko dominanto in zgodovinsko zaznamuje tehnološki 

proces dobave in rabe energentov za potrebe obratovanja BPT. Opečnati dimnik s 

pripadajočo opremo se ohranja v celoti  in sanira v obstoječih gabaritih. Pred sanacijo in 

restavriranjem opreme je  treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje, izdelati temeljito 

projektno dokumentacijo, ki celovito obravnava varovane lastnosti objekta in vplive 

posegov na objekt (okvirno se lahko po potrebi sklopov povzame struktura 

konservatorskega načrta), za izvedbo posegov pa je treba pridobiti soglasje pristojne 

službe za varstvo kulturne dediščine.  

 Stari gasilski dom (št. 34): Pritlični zidani del gasilskega doma se odstrani. Pred 

odstranitvijo se posname emblem z letnicama. Leseni gasilski stolp z bazo se ohrani v 

celoti in restavrira. Stolp ohranja prvotno arhitekturo in zlasti zanimivo ročno izdelan 

prvotni leseni mehanizem za navijanje cevi, v pritličju pa manjši bazenček. Leseni stolp se 

označi z originalno letnico postavitve (1894) in prvotnim gasilskim emblemom.  

Na robnem območju BPT z Mošenikom, še zlasti  na območju med Mošenikom in gasilskim 

stolpom, je treba pri načrtovanju ureditev in izvedbi zemeljskih del evidentirati in ohraniti 

originalno inštalacijo in opremo, ki je vezana na uporabo in dovod vode od Mošenika k 

objektom BPT. Za vsako gradnjo in druge posege je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. 

S kulturnovarstvenimi pogoji lahko pristojna služba za varstvo kulturne dediščine določi tudi 

vsebino in obseg dokumentacije, ki jo je potrebno izdelati v okviru postopka dovoljevanja 

gradnje in drugih posegov. V primeru kompleksnejših posegov se lahko zahteva izdelava 

temeljite dokumentacije, ki celovito obravnava varovane lastnosti objekta in vplive posegov na 

objekt (okvirno se lahko po potrebi sklopov povzame struktura, kot je predpisana za izdelavo 

konservatorskega načrta). Lahko se zahteva izdelava arhitekturnih načrtov v merilu 1: 50, ki 

vsebuje:  vse fasade, določene prereze s pogledi na ostenja, vse etažne horizontalne reze z 

vrisano opremo vključno z načrti ostrešja in strehe, prereze skozi vertikalne komunikacije. Lahko 

se zahteva izdelava arhitekturnih posnetkov izbranih detajlov v merilu 1:25, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 

ali 1:1. Lahko se zahteva temeljita fotodokumentacija z namenom arhivskega varstva 

obstoječega stanja. Na nekaterih delih območja morajo biti izvedene arheološke – zemeljske 

raziskave (po navodilih konservatorja). 

S kulturnovarstvenimi pogoji se lahko na nekaterih delih območja zahteva izvedba arheoloških – 

zemeljskih raziskav. 

Vsi posegi morajo biti izvedeni pod nadzorom pristojnih konservatorjev. Najmanj 10 dni pred 

začetkom izvedbe gradbenih in drugih del, ključno z vzdrževalnimi deli, mora investitor ali 

izvajalec del o tem obvestiti pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. 
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2.8 REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV 

TER OHRANJANJA NARAVE ZARADI VARSTVA KULTURNE 

DEDIŠČINE 

 

V mejah območja BPT ni ohranjenih območij z vidika naravnih kakovosti, vendar pa južni rob 

območja meji na varstveno območje Natura 2000 in ekološko pomembno območje, kjer se 

varuje živalske vrste in habitate. 

Na severni in južni strani je območje BPT obkroženo s strmimi pobočji, zato je območje z obeh 

strani pred erozijo varovano s pasom varovalnih gozdov. 

V območju BPT se nahaja hidrografsko območje Hgo Zgornja Sava. 

Kar se tiče naravnih voda, je BPT na severnem robu omejen z vodotokom Tržiška Bistrica in 

pritokom Mošenik, točka združitve se nahaja na severnem delu območja. 

Večji posegi v strugo niso predvideni, potrebna pa je ureditev obrežnih zidov in čiščenje rečnih 

robov. 

Jugozahodni del območja spada v območje razreda velike poplavne nevarnosti, preostala 

poplavna nevarnost obstaja na območju čistilne naprave (Z rob) in sega v pasu do vodnega 

stolpa. Nevarnost razlitja vodotoka sega izven območja BPT proti zahodu na večino območja s 

trgovsko dejavnostjo. Zaradi preprečevanja razlitja je potrebno skrbeti za redno čiščenje struge in 

vzdrževanje obrežnih zidov. 

Zaradi izkoriščanja energetskega potenciala Mošenika, je iz vodotoka speljan na južni rob 

območja umetni kanal-rake. Zaradi občutljivosti nihanja vodnih tokov in načina izrabe le teh je 

treba temeljito vzdrževati in skrbeti za naravne in umetne struge. 

V prostoru se ohranja naravne prvine, vsi posegi se prilagodijo reliefnim značilnostim prostora. Z 

gradnjami in prenovo se škodljivi viri za zrak ne smejo povečevati, objekti naj bodo priključeni na 

ekološko čiste vire energije. Pri gradnji in spremembi namembnosti je potrebno preprečiti 

odtekanje nevarnih snovi v podtalnico, reko in tla ter sisteme organizirati tako, da ni možen 

direkten iztok škodljivih snovi v ponikovalnico, vodotoke, kanalizacijo. 

Dovoljene so dejavnosti, ki ne proizvajajo škodljivih snovi. 

O vseh izrednih posegih na območje naj investitor najkasneje 10 dni pred posegom z obvesti 

pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. 

2.9 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED 

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Z VIDIKA VARSTVA 

KULTURNE DEDIŠČINE 

 

1. Zaščita pred poplavami: zahodni del območja BPT je v območju večje poplavne ogroženosti. 

Za zagotovitev poplavne varnosti in zaščito območja dediščine se predvidi ukrepe: 

 redno vzdrževanje obrežnih zidov in pragov vodotoka 

 redno čiščenje plavja iz struge vodotoka Tržiška Bistrica in pritoka Mošenik 
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 obnova zidov rak in čiščenje zaraslosti na južnem robu območja 

2. Zaščita pred erozijami: BPT spada med območja z manjšo ogroženostjo, varovalni pas 

varovalnih gozdov je vzpostavljen na severnem in južnem robu. 

3. Potresna ogroženost. Pri obnovi morajo biti vsi objekti projektirani ustrezno glede na stopnjo 

potresne ogroženosti. Območje BPT se nahaja v območju s projektnim pospeškom tal (g) 0,175. 

O vseh izrednih posegih na območje naj investitor najkasneje 10 dni pred posegom z obvesti 

pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. 

 

2.10 VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA 

PROSTORA 

 

Obravnavano območje obsega celotno enoto urejanja prostora TRŽ 11, z nazivom Tržič – BPT in 

podrobno namensko rabo (PNRP) CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja 

historičnih ali novih jeder, kjer gre za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, 

socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter 

bivanje (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič, Ur.l.RS 35/16) 

Območje vpliva obravnavane enote urejanja prostora na sosednje EUP na SV strani  

obravnavanega območja (Mestno jedro, Balos, Cankarjeva) in na JZ strani ( za Fužinami – 

območje CU), označujejo predvsem povezave in preplet dejavnosti. Območje bo odprto za 

javnost in bo prebivalcem Tržiča ter drugim obiskovalcem nudilo umirjen sprehod po območju, 

ob Tržiški Bistrici in pogled na sotočje z Mošenikom na severni strani območja. 

Z intenzivno ozelenitvijo se območje »vizualno« poveže z gozdnimi površinami na severnem in 

južnem robu, s tem predstavlja parkovni »podaljšek« starega trškega jedra Tržič, hkrati pa nudi 

odprt prostor s prikazom kvalitetne industrijske arhitekture. 

Vpliv na sosednje EUP se z novim načrtovanje in preurejanjem v celoti zmanjšuje, predvsem pa to 

velja za EUP s podrobnejšo namensko rabo območja stanovanj (obstoječa pozidava na severu – 

Balos, jugu - Preska in jugovzhodu - za Virjem, za Virjem Hraste), gozdov ( sever (del) – plaz 

Preska in jug), površinskih vod (sever - Tržiška Bistrica, Mošenik) ki so med najbolj občutljivimi, 

predvsem kar se tiče hrupa in onesnaževanja. 

Prometna povezava med enotami urejanja prostora je obstoječa, prav tako prometni režim, ki se 

ne bo spreminjal. Glavna cestna povezava poteka po jugovzhodnem robu območja in poteka iz 

smeri Bistrica pri Tržiču v smeri Lom. 

 

2.11 DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH UREDITEV 

 

Odstopanja od načrtovanih ureditev so možna v okviru novih vsebin in ureditev, vendar le v 

primeru da so nove vsebine in ureditve usklajene z varovanjem kulturne dediščine. Dovoljene so 

večje zelene površine, popolni umiki prometa z območja, ukinjanje težkih in hrupnih dejavnosti, 
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ki niso usklajena s podobo območja in negativno vplivajo na varovane lastnosti območja ter 

ohranitev objektov, ki so predlagani za odstranitev. 
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Členitev območja BPT in poimenovanje 
objektov
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2

12

22

32
42

1-57

4

24

34

44

54

54

54

6

16

26

36

46

8

18

28

38

48

10

20

30

40

5053

1

11

21

31

41

51

56

3

13

23

33

43
55

55

5

515

25

35

45

7

7a

3a

4a
17 37

47

9

19

29

39

49
57

1 Pekarna
2 Staro upravno poslopje
3 Predilnica
4 Hodnik
5 Hodnik
6 Tkalnica
7 Oplemenitilnica
8	 Ključavničarska	delavnica
9 Nova tkalnica
10 Belilnica preje
11 Delavnica
12 Ekspedit
13 Mizarska delavnica
15 Oplemenitilnica
16 Sušilnica
17 Belilnica
18 Belilnica
19	 Skladišče
20 Delavnica
21	 Čistilnica	bombaža
22 Delavnice
23	 Odpiranje	bombažnih	bal
24 Vodni stolp
25 Rezervoar za mazut
26	 Skladišče	za	premog
28 Elektro delavnica
29 Tkalnica
30 Upravno poslopje
31 Vila
32 Lopa
33 Lopa
34 Gasilni dom z lesenim stolpom
35	 Skladišče	kemikalij
36 Kompresorska postaja
37 Tkalnica
38 Tkalnica
39 Navijalnica
40	 Škrobilnica
41 Elektrokotlarna
42		 Skladišče
43 Plinska postaja
44	 Skladišče	olj	in	kemikalij
45 Hidrocentrala
46	 Kalorična	kotlarna
47 Tovarniški dimnik
48	 Čistilna	naprava
49 Vratarnica
50 Zapornice in zajetje vode
51	 Železniški	tir	in	okretnice
53	 Garaža
54 Transformatorske postaje
55	 Nedelujoči	transformatorski	postaji
56	 Skladišča	in	delavnice
57	 Logotip	BPT
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