
Zaživele prenovljene ulice 
starega mestnega jedra

Prenova v številkah 

Z infrastrukturno prenovo boljša 
kakovost bivanja

Prenova mestnega jedra 
je dolgoročni projekt 

Operacija 
Prenova ulic 
v starem mestnem 

jedru Tržiča 

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

Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič 

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

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

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

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

Občina Tržič: 15 %

EU - Evropski sklad 
za regionalni razvoj: 85 %


