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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 Trţič pa financira 15% deleţ.

STARO MESTNO JEDRO TRŢIČA DOBIVA NOVO
PODOBO
V maju je z rušitvijo dotrajanih objektov na območju bivše tovarne
»RUNO« v starem mestnem jedru Trţiča stekel projekt »Prenova ulic v
starem mestnem jedru Trţiča«. Vrednost projekta je 1.330.000,00 EUR,
Občina Trţič pa je uspela zagotoviti 85% financiranja s strani EU. Projekt
bo zaključen poleti prihodnje leto, v tem času bo izvedena prenova
komunalne infrastrukture z vso urbano opremo in javno razsvetljavo. V
starem mestnem jedru bo zgrajenih tudi 48 novih parkirnih mest. S
projektom se bo povečala kakovost bivanja v mestnem jedru, ki bo postalo
zanimivo tudi za turiste. Omogočena bo nadaljnja gradnja obvoznice, kar
je predpogoj za razvoj gospodarstva in obrti.
V skladu s terminskim načrtom je Občina Trţič v aprilu 2008 podpisala pogodbe z
izbranimi izvajalci del. Kot najugodnejši ponudnik za gradbeno investicijska dela je
bilo izbrano Cestno podjetje d.d. Kranj, za nadzornega inţenirja pa podjetja
Planing biro d.o.o. Kranj. Občina Trţič je pridobila sofinanciranja izvedbe
operacije v višini 85% s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar znaša
942.083,00 EUR. Razliko do celotne vrednosti operacije, ki znaša 1.330.000,00 EUR
skupaj z davkom na dodano vrednost, pa bo v višini 166.250,00 EUR krila
Občina Trţič iz občinskega proračuna, kar predstavlja 15% vrednosti operacije
kot tudi davek na dodano vrednost celotne operacije v višini 221.667,00
EUR, ker le-ta ni upravičen strošek sofinanciranja operacije.
Mag. Borut Sajovic, ţupan Občine Trţič, je na novinarski konferenci, ki je
potekala v četrtke, 17. julija, v prostorih Občine Trţič povedal: «Staro mestno jedro
je ţe načel zob časa in zato je obnova nujna. Vesel sem, da nam je za to uspelo
pridobiti evropska sredstva. S prenovo bomo mestu vrnili dušo in sodobni utrip
ţivljenja, trasiramo pa ţe pot novi obvoznici, na kateri bodo dela stekla po
zaključku denacionalizacije. Prebivalci bodo deleţni bistveno boljših pogojev
bivanja, obenem pa rešujemo tudi problem pomanjkanja parkirnih mest. Prepričani
smo, da investicija odpira moţnosti za razvoj podjetništva, obrti in zlasti gostinske
dejavnosti v starem mestnem jedru.«
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Načrtujemo, da bomo do konca junija 2009 obnovili naslednje ulice: Za
Mošenikom, Muzejsko ulico, Fuţinsko ulico, Čevljarsko ulico, Usnjarsko ulico in
Prehod. Na izbranih ulicah bomo pridobili 10.670 m2 urejenih prometnih površin z
javno razsvetljavo in urbano opremo, 48 parkirnih prostorov, 645 metrov
prenovljenega vodovoda in 370 metrov prenovljene kanalizacije.
Predstavnika izvajalca del g. IZTOK TONEJEC, Cestno podjetje Kranj in g.
Sebastijan Zupanc, JP Komunala Trţič sta prav tako na novinarski konferenci
predstavila izvedena dela in terminski plan del: »V letošnjem letu načrtujemo
zaključek del v ulicah Za Mošenikom, Usnjarska in Prehod, dela na ostalih ulicah pa
bodo dokončana do septembra prihodnje leto.« Izvajalec se trudi, da ţivljenje ljudi
v mestnem jedru poteka čimbolj nemoteno: »Še posebej pa smo presenečeni, ker
so prebivalci resnično odprti in dobro sprejemajo investicijo, tako da ni večjih
problemov.«
Mestno jedro Trţiča je zgodovinsko, kulturno in arhitekturno srce mesta. S
projektom bomo zagotovili njegov nemoten demografski, turistični, gospodarski in
druţbeni razvoj. Trţičani bomo pridobili privlačne in urejene ulice srednjeveškega
mestnega jedra, ki ima status kulturnega in zgodovinskega spomenika.
Drago Zadnikar, spec.
direktor občinske uprave
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