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Izjava za javnost »Prenova ulic starega mestnega jedra v
sklepni fazi”
Že dobro leto v ulicah starega mestnega jedra Tržiča potekajo intenzivna
obnovitvena dela na komunalni opremi. S prenovo želimo prebivalcem omogočiti
boljšo in sodobno kakovost bivanja, nova podoba mesta pa bo zanimiva tudi za
obiskovalce. Tržičani bomo pridobili privlačne in urejene ulice starega mestnega
jedra in precejšnje število prepotrebnih parkirnih mest.
Obnovitvena dela so zaključena v ulici Za Mošenikom, Prehod, v Usnjarski ter
Čevljarski ulici, kjer so obnovljeni vsi komunalni vodi, položen je nov asfalt in
urejenih 48 novih parkirnih prostorov. Obnovili smo oporni zid ob Mošeniku, ki je bil
v izredno slabem stanju in ga brez sanacije ni bilo možno nadvišati z opečno
ograjo.
Trenutno se pospešeno izvajajo dela v Fužinski in Muzejski ulici in ocenjujemo, da
bodo izvajalska dela na celotnem projektu zaključena v roku, to je do 30.6.2009.
Pri tem je potrebno omeniti, da se prenova ob stari pekariji in v Fužinski ulici ne bi
mogla izvesti brez sodelovanja tamkajšnih lastnikov zemljišč, ki so nam omogočili
dostop do gradbišč prek njihovih zemljišč – v imenu Občine Tržič se jim za
razumevanje zahvaljujemo. Tudi v teh dveh ulicah bomo obnovili vodovod in
kanalizacijo. Poleg tega se bo izvedla še plinifikacija in prenova javne razsvetljave,
gradil se bo optični, telefonski in elektro kabel. S prenovo v Fužinski ulici
zagotavljamo nova parkirna mesta in urejene prometne površine.
Ulice starega mestnega jedra z urejenostjo, ki poudarja njegove arhitekturne
značilnosti, pridobivajo povsem novo prostorsko dimenzijo. Tržiču vračamo njegovo
nekdanjo podobo s pridihom sodobnosti, s čimer bomo omogočili njegov nadaljnji
turistični in gospodarski razvoj.
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Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi. Razmerje
med sredstvi na postavkah je v višini namenskih sredstev EU za regionalni razvoj 85%, Občina Tržič pa
financira 15% delež.
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