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Polovica mestnega jedra Tržiča že prenovljena
Po prenovi bo mestno jedro zaživelo s prenovljeno komunalno infrastrukturo, dodatnimi
parkirnimi mesti in z novim asfaltom.
Občina Tržič bo s prenovo ulic v starem mestnem jedru, pri kateri ji finančno pomaga Evropski sklad
za regionalni razvoj, prispevala k revitalizaciji mestnega jedra. Dotrajana infrastruktura mestnega jedra
namreč ni omogočala optimalnih pogojev za kakovostno življenje v središču mesta.
Prve ulice, v katerih je že obnovljena komunalna infrastruktura, so Za Mošenikom, razen v delu od
Tiskarne Uzarja do Goloba, Prehod in Usnjarska ulica. V ulicah so obnovili javno razsvetljavo, elektro
omrežje, vodovod, kanalizacijo, odvodnjavanje, dodatno so bili vgrajeni TK kabel, optični kabel in
plinovod. Do konca leta 2008 je izvajalec načrtoval izvedbo celotne obnove Za Mošenikom, vendar je
bilo ugotovljeno, da je obrežni zid od mosta čez Mošenik do Goloba v zelo slabem stanju in
nadzidava ograje po projektu ni izvedljiva. Predhodno bo treba sanirati obrežni zid, izvajalec teh del
bo VGP Novo mesto d. d., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik. Sanacijska dela bodo
predvidoma izvedena do konca leta 2008. Izvajalec del CP Kranj s podizvajalcem JP Komunala Tržič
trenutno izvaja pogodbena dela v Čevljarski ulici.
Dodatna parkirna mesta in nov asfalt
41 novih parkirnih mest, ki jih bo dobilo mestno jedro, bo deloma rešilo problem parkiranja v
mestnem jedru. Na ulicah Za Mošenikom, Prehod in v Usnjarski ulici je v celoti položen grobi asfalt,
enako so urejena tudi parkirna mesta. Če bodo vremenske razmere omogočale, bo fini asfalt položen
še v novembru 2008, v nasprotnem primeru bo treba pri vseh pokrovih jaškov izvesti ustrezno zaščito,
kar bo omogočalo nemoteno pluženje snega.
Od sredine februarja 2009 do konca junija 2009 se bodo izvedbena dela nadaljevala na Muzejski in
Fužinski ulici. O poteku prenove bo Občina Tržič svoje občane redno obveščala prek lokalnih
medijev.
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.

