ACO d.o.o. v praksi
Staro mestno jedro Tržič

Vizija celostne prenove in oživitve starega mestnega jedra

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.
S projektom »Prenova ulic v starem mestnem
jedru Tržiča«, želi Občina Tržič revitalizirati
staro mestno jedro, ki ga je v zadnjih
desetletjih zaznamovalo upadanje urbane
in socialne kakovosti življenja. Osnovni
namen projekta je vzpostavitev ustreznih
bivalnih pogojev ter pogojev za demografski,
turistični in družbeno-socialni razvoj mesta.
Leta 2007 je Tržič 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 so z njeno pomočjo
lahko začeli uresničevati svoje načrte. Z
obnovo dotrajane komunalne infrastrukture
so vzpostavili pogoje za revitalizacijo

ACO TopTek pokrov zapolnjen s kamnito talno oblogo se elegantno skoraj neopazno prilagaja svoji okolici

mestnega jedra in zagotovili tudi nujno
potrebna urejena parkirišča.
Staro mestno jedro Tržiča je od leta 1985
zavarovano kot kulturni in zgodovinski
spomenik. Stavbe s srednjeveškim tlorisom
z delavnico, skladiščem in prehodno vežo
v pritličju so po požaru leta 1811 ohranile
klasicistično oblikovano zaporedje pročelij.

Vse stavbe imajo tudi nekaj drugih skupnih
značilnosti, ki so se ohranile po obnovi
mesta:
 portali, okrašeni z rozetami, z letnico
izdelave, začetnicami hišnega gospodarja
in božjim očesom, v katerem je hišna
številka, ter okenski okvirji iz zelenega
peraškega kamna,

 kovana železna polkna, okenske mreže in
vrata, ki so preprečevala, da bi se v
primeru ponovnega požara ogenj ne
razširil po mestu,
 »firbec« okno (edino še ohranjeno je na
Koroški cesti št. 1); skozi takšno okno so
tržiške gospe ali »fraue« imele pregled nad
dogajanjem na ulici, ne da bi se jim bilo
treba skloniti skozi okno,
 sušilne odprtine na strehi – za sušenje kož,
platna, lanu in nogavic,
 obcestni kamni, imenovani »opestniki«
po pestu na kolesu voza, ki se je zadel
v obcestni kamen in se tako niso
poškodovale hiše oziroma fasade. Stavbe
v starem mestu jedru so zanimive tudi
zaradi ljudi, ki so v njih prebivali in zaradi
arhitekturnih značilnosti.
S prenovo, ki bo predvideno v celoti
zaključena v letu 2013, bodo 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.

Viri: Spletna stran občine Tržič, arhiv ACO d.o.o..
Vgrajeni pokrovi z armaturno mrežo,
pred zapolnitvijo z zaključnim tlakom

Pri prenovi kanalizacije na Trgu Svobode so
pokrovi na kontrolnih jaških zapolnjeni z istim
tlakom kot njihova okolica. ACO TopTek
pokrovi za revizijske jaške omogočajo
ne samo popolno usklajenost z zaključnim tlakom, ampak izpolnjujejo
tudi vse zahteve po funkcionalnosti,
varnosti in nosilnosti:
 izdelano iz aluminija, vroče-cinkane
pločevine ali nerjavečega jekla
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Vgrajeni proizvodi:
Pokrovi za revizijske jaške ACO TopTek

 razred obremenitve od A 15 do
C 250 kN po EN 124
 za betonsko polnilo ali poljubne
zaključne tlake
 pokrov vijačen v okvir in tesnjen s tesnili
 standardni pokrovi so vodo in
smradotesni
 vgradnja na zunanjih in v notranjih
področjih
 lahko se opremijo s plinskimi
vzmetmi- odpre ga ena sama oseba
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