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Izvleček
Prostorska in funkcijska preobrazba industrijskega območja Bombažne predilnice in tkalnice Tržič
Tržič je mesto na Gorenjskem, ki leži ob vznožju Karavank, ob sotočju Tržiške Bistrice in
Mošenika. Razvijati se je začelo v 14. stoletju ob pomembni prometni poti, ki je bila speljana
čez Ljubelj. K temu so pripomogle tudi številne naravne danosti, med katerimi prevladujejo
vodni viri in lesno bogastvo. Razvile so se številne obrti in fužine, ki so bile dobra podlaga za
kasnejši razvoj industrije. Tržiška predilnica je primer industrijskega obrata, ki se je v Tržiču razvil
zaradi ugodnih naravnih pogojev. S smotrnim gospodarjenjem se je Bombažna predilnica in
tkalnica Tržič z leti le še dograjevala in zaposlovala vedno več delovne sile. To je hkrati povzročilo
tudi priselitvene tokove delovne sile iz drugih republik. Tržiška predilnica pa je po letu 1990
začela doživljati krizo, saj je razpad Jugoslavije povzročil izgubo jugoslovanskega tržišča.
Zaključna seminarska naloga je bila izdelana z namenom predstavitve prostorske in funkcijske
preobrazbe industrijskega območja Bombažne predilnice in tkalnice Tržič. Posluževali smo se
kabinetnega dela, ki pa je bilo podprto s terenskim raziskovalnim delom in je zajemalo tudi dva
intervjuja. Monoton industrijski videz obravnavanega območja je sprva nakazoval, da je le-to v
celoti opuščeno in obsojeno na propad. S terenskim delom pa smo ugotovili, da je območje še
kako živahno, saj se v njem pojavlja pestra dejavnostna struktura.
Ključne besede: industrijska geografija, industrializacija, deindustrializacija, industrijsko
območje, Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, Tržič

Abstract
Spatial and Functional Transformation of the Industrial Area of the Bombažna Predilnica in
Tkalnica Tržič
Tržič is a town in the Gorenjska region that is located at the foot of the Karavanke and at the
confluence of the Tržiška Bistrica River and Mošenik. Its development began in the 14th century
next to an important traffic route, which led across the Ljubelj Pass, with the support of many
natural sources, prevailed by water resources and rich forests. Numerous crafts and iron
foundries were significant for the later development of the industry. Spinning mill in Tržič
represents a part of the industry, which developed because of the natural resources. In that
time, Bombažna predilnica and tkalnica Tržič had expanded and employed man power in large
numbers. Consequently, the extended employing caused the migration of workers from other
countries. After 1990, as the consequence of the breakup of Yugoslavia, the cotton spinning
and weaving mill in Tržič faced the economic crisis because of the loss of the Yugoslav market.
The purpose of the final seminar paper was to present the spatial and functional transformation
of the industrial area of the Bombažna predilnica in tkalnica Tržič. The content includes
theoretical work supported by a field research with two interviews. At first, the monotonous
industrial appearance of the area suggested its abandonment and decay; however, the field
work showed us that the area is still busy with many activity structures.
Keywords: industrial geography, industrialization, de-industrialization, industrial area, cotton
spinning and weaving mill, Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, Tržič
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1. UVOD
V zaključni seminarski nalogi (v nadaljevanju: ZSN) je obravnavana prostorska in funkcijska
preobrazba industrijskega območja Bombažne predilnice in tkalnice Tržič (v nadaljevanju: BPT).
Razlogov za izbor obravnavane tematike je več. Prvi je zagotovo ta, da prihajam iz Tržiča.
Preprosta navezanost na domači kraj pa tudi vsakodnevni pogled skozi okno na območje BPT
sta mi dala odlično idejo, da lahko obravnavano tematiko podrobneje preučim preko ZSN.
Drugi razlog se nanaša na opuščen in pokrajinsko monoton videz obravnavanega območja, ki
me je pritegnil in navdušil, da sem o njem vse pogosteje razmišljal.
Tretji razlog pa izhaja iz preproste želje, da se seznanim z gospodarskim razvojem industrijskega
območje BPT, pa ne samo s preteklim, ampak tudi z današnjim stanjem ter da prikažem ideje in
možnosti razvoja industrijskega območja BPT v prihodnosti. Tako bom v ZSN predstavil
prostorsko in funkcijsko preobrazbo industrijskega območja od njenega začetka pa vse do
današnjih dni.

1.1. Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti razvoj industrijskega območja nekdanje
bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču, predvsem njegovo prostorsko in funkcijsko
preobrazbo.
Pri svojem delu sem si zastavil naslednje cilje:






preučiti razvoj industrije v Tržiču,
analizirati razvoj industrijskega območja BPT,
preučiti razloge za zaton industrijskega območja,
analizirati prostorsko in funkcijsko preobrazbo industrijskega območja,
preučiti možnosti za nadaljnji razvoj industrijskega območja.

1.2. Delovne hipoteze
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge sem postavil naslednje hipoteze:
1. Med lokacijskimi dejavniki sta ključno vlogo imela bližina vodnih virov in razvoj
prometnih poti.
2. Tuja vlaganja so pripomogla k razvoju industrijskega območja BPT.
3. V preteklosti so na obravnavanem območju prevladovale sekundarne dejavnosti, danes
pa prevladujejo terciarne.
4. Danes največjo oviro za razvoj industrijskega območja predstavljajo nezainteresirani
lastniki.
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1.3. Metode
Zaključna seminarska naloga sestoji iz kabinetnega in terenskega raziskovalnega dela. Kabinetni
del je temeljil na uporabi kvantitativnih metod, najpogosteje sem uporabil analizo primarnih oz.
sekundarnih virov in literature ter spletnih virov. Zelo pomemben del literature je bila zbirka
treh knjig Ivana Mohoriča, v katerih opisuje razvoj obrti in industrije v Tržiču.
V pomoč pri izdelavi ZSN pa mi je bil tudi Tržiški vestnik, iz katerega sem izločil članke, ki so se
navezovali na BPT ter industrijo v Tržiču. Prav tako so mi koristili prostorski načrti za BPT. Spletni
viri so mi bili v pomoč pri iskanju aktualnih podatkov. Terensko delo je obsegalo kartiranje,
pridobivanje podatkov na terenu ter intervju, ki sem ga opravil na Občini Tržič in z direktorico
družbe Voje d. o. o.. S pomočjo fotografskega gradiva, ki sem ga posnel na terenu, sem prikazal
sedanje stanje ne območju BPT-ja.

1.4. Opredelitev obravnavanega območja
Območje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič se nahaja v Gorenjski statistični regiji,
natančneje v občini Tržič.
Tovarniški kompleks Bombažne predilnice in tkalnice Tržič se nahaja na južnem delu naselja
Tržič in se razteza na platoju, ki ga s severne in zahodne strani omejujeta Tržiška Bistrica in
Mošenik, na jugu pobočje Kriške gore in Predilniška cesta ter cesta Ste Marie Aux Mines, na
vzhodu pa ga omejuje vodni kanal, ki je bil zgrajen za potrebe industrije, ter območje centralnih
in stanovanjskih stavb. Območje današnjih tovarniških kompleksov, ki vključujejo večje
proizvodne hale, je veliko 4,6 ha. Locirano je na vhodu v staro mestno jedro (Ahačič, Kragelj
Bračko, 2015). Preučevano območje pa je v celoti veliko 7,7 ha in poleg tovarniških kompleksov
vključuje tudi nekdanja skladišča ter del stanovanjskih stavb.
Slika 1: Lokacija industrijskega območja BPT v občini Tržič.
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2. RAZVOJ INDUSTRIJE V TRŽIČU
Naselje Tržič se prvič omenja v kroniki samostana Stična leta 1261. Listine stiške kronike nam
pričajo, da je naselje današnjega Tržiča nastalo med leti 1261 in 1320. Ozemlje pod Ljubeljem
je pripadalo koroškim vojvodom, leta 1291 pa je bilo dano v fevd stiškemu samostanu.
Njegov razvoj je najtesneje povezan s potjo, ki je vodila z gorenjske ravnine čez prelaz Ljubelj
na Koroško. Prebivalci so se iz ljubeljskega trga preselili v dolino, tam pa so ustanovili naselje
Neumarktl (današnji Tržič) (Občina Tržič, 2016b). Tu se je v srednjem veku razvijala močna
fužinarska obrt, ki so se ji pridružili še strojarji, platnarji, barvarji, nogavičarji, čevljarji in trgovci
(Petek, Roblek, 1985). Vodna moč Tržiške Bistrice in Mošenika ter prostrani gozdovi so že v prvi
polovici 14. stoletja privabili številne kovače s Koroškega, ki so zgradili svoja ognjišča ob
Mošeniku in začeli izkoriščati njegovo vodno moč. Tržiško naselje je imelo že po svoji prometni
legi in naravnih pogojih osnovo za razvoj rokodelstva. Že kot vas je spadal Tržič enako kot Litija
ali Vipava med večja naselja, ki so po svojem obsegu in pomenu presegala obseg in značaj
navadne vasi (Mohorič, 1957).
Valvazor v svoji II. knjigi, kjer opisuje topografijo Kranjske, pravi, »da je v Tržiču mnogo voznikov,
ki prevažajo železo na vozeh čez Ljubelj in po drugih potih. V Tržiču se izdela mnogo rdečega in
črnega kozjega usnja za čevlje ter se mnogi preživljajo s tem, da to usnje izvažajo v tuje dežele.
Kovačev ni malo in izdelujejo različno železno blago, bakrene kotle in okovje, pa tudi puškine
cevi in podobno. Čeprav je podnebje mrzlo, navadno ajda vendarle dozori.« V nadaljevanju
Valvazor navaja, »da je ves trg poln obrtnikov, ki tu izdelujejo najboljše usnje v rdeči in črni
barvi, ki ga izvažajo in prodajajo daleč po Italiji in v Rimsko državo. Razen tega izdelujejo razne
vrste grobe in trpežne bombažne tkanine, ki ga imenujejo mezlan, ne da bi omenjal bakreno in
železno posodo, kotle, ponve in podobno.« Valvazor pravi, »da je Tržič zaradi tega zelo izdaten
kraj. Dobro pa služi tudi dvojna voda, Tržiška Bistrica in Mošenik« (Mohorič, 1957).
Tržič je z dvigom v trg pridobil tudi pravico do tedenskih sejmov, kar je pozitivno vplivalo na
razvoj mesta, saj se je pospešil tranzitni promet, hkrati pa so se okrepile prometne povezave
(Mohorič, 1957). Z nazivom mesta se ponaša od leta 1926, ko ga je iz trga v mesto povišal kralj
Srbov, Hrvatov in Slovencev Aleksander I. (Občina Tržič, 2016b). Za dvig Tržiča v mesto so
poskrbeli izrazit industrijski značaj Tržiča, njegovo zunanje mestno obeležje, urejeno
komunalno gospodarstvo in administracija, njegova prometna pomembnost ter povečanje
števila prebivalcev (Mohorič, 1957).
Tržič je bil eno poglavitnih obrtnih središč na Gorenjskem (Petek, Roblek, 1985), industrijski
način proizvodnje pa se je uveljavil v drugi polovici 19. stoletja (Vrišer, 2000). Klemenčič (1992)
pravi, da sta za tržiško gospodarstvo v 19. stoletju značilna popoln zlom stare cehovske
organiziranosti proizvodnje ter preživetje vseh pomembnejših obrtno-manufakturnih panog.
Nova kapitalistična proizvodnja je prinesla velikoserijsko proizvodnjo. BPT je bil kot edini
novoustanovljen industrijski obrat skoraj 30 let pravo kapitalistično podjetje. Vsa ostala
industrijska podjetja so nastala s postopnim preraščanjem obrtnih in manufakturnih obratov v
industrijske. Industrijska doba je od obrtno-cehovskega obdobja prevzela veliko pestrost
dejavnosti, pa tudi povezanost s svetom.
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V Tržiču so obstajale tudi fužine, v katerih so talili železovo rudo, predelovali železo in izdelovali
kovaške izdelke. Osnovali so tudi številne usnjarne in tekstilno tovarno (Vrišer, 2000),
gospodarsko pa sta bili pomembni še lesna in lesnopredelovalna industrija (Petek, Roblek,
1985). V času razvoja industrije v Sloveniji so industrijske obrate nameščali v industrijskem
polmesecu. Ta se je razprostiral od Gorenjske, Ljubljane, Črnega revirja, Celja, Maribora do
Mežiške doline (Vrišer, 2000) in je zaobjemal tudi Tržič.
V razvoju tržiške industrije in s tem tudi celotnega gospodarstva sta najpomembnejši dve
tovarni: BPT ter tovarna obutve PEKO. Peko se je naslonil na tradicionalno čevljarsko obrt.
Proizvodna usmerjenost tovarne je bila izrazito sodobna, saj je proizvajala moderno obutev
(Klemenčič, 1992). V dobi industrializacije pa so bili glavni zaposlovalci (poleg BPT-ja in PEKA)
še ZLIT – Združena lesna industrija Tržič, TIKO – kovinska industrija, LEPENKA – tovarna papirja
ter TOKOS – tovarna kos in srpov.
V drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja je Jugoslavijo zajela gospodarska in politična kriza,
ki je povzročila njen razpad, hkrati pa omogočila osamosvojitev Slovenije. Sledila je opustitev
socialističnega družbenoekonomskega sistema in obnovitev kapitalističnega družbenega reda.
Gospodarstvo je izgubilo jugoslovanska tržišča in nekatera podjetja. Zaposlenost v industriji se
je zaradi racionalizacije pri zaposlovanju zmanjšala, hkrati pa povečala v storitvenih dejavnostih
(Vrišer, 1998).
90. leta so bila krizna leta za tržiško industrijo. Kriza je bila posledica povojne gospodarske
usmerjenosti, ki je bila odvisna od političnih odločitev in dovoljenj. V ozadje je bilo postavljeno
tradicionalno sledenje tržiških podjetnikov tehnološkemu razvoju in prilagajanju potrebam trga.
Razpad Jugoslavije je povzročil tudi številne selitve nekvalificirane delovne sile ter strokovnega
kadra (Klemenčič, 1992). Izguba trga ob razpadu Jugoslavije in nujno proizvodno
prestrukturiranje sta nekatere obrate zaradi slabega prilagajanja spremembam prisilila v stečaj
in zaprtje proizvodnje (Vrišer, 2008).
Pomen industrije v Tržiču je začel upadati po osamosvojitvi Slovenije. Največji pečat pa je tržiški
industriji dala svetovna gospodarska kriza, ki se je pojavila leta 2008, saj je povzročila propad še
edinega večjega podjetja, ki je po propadu BPT obstajal v Tržiču – tj. tržiškega Peka. BPT in Peko
sta bili edini večji podjetji v Tržiču, ki sta zaposlovali več delovne sile. Klemenčič (1992) pravi,
da je ena izmed prednosti tržiške industrije sorazmerno ugodna velikostna sestava podjetij.
Ostala podjetja v Tržiču pa po njegovem mnenju spadajo med majhna in srednje velika.
Industrija danes ima v Tržiču v primerjavi z njeno zgodovino precej manjšo vlogo. Ne smemo
reči, da je ni več, nasprotno – še vedno obstaja, vendar v drugačni luči in drugačnem pomenu.
Večjih industrijskih obratov ni več, se pa pojavljajo majhna in srednje velika podjetja, ki so zaradi
dobrega gospodarjenja konkurenčna in izvozno naravnana. Lastniki današnjih majhnih in
srednje velikih podjetij so po večini bivši delavci, ki so svoje prve izkušnje dobili prav v večjih
podjetjih. Danes so ta večja podjetja že propadla, majhna in srednja pa uspešno prodirajo na
trg. Glavni današnji zaposlovalci delovne sile v Tržiču so CABLEX-T d. o. o., ki se ukvarja s kabelsko
konfekcijo specializirano za belo tehniko in avtomobilsko industrijo in ima po podatkih iz spletne
strani podjetja 290 zaposlenih (Cablex, 2016). KVIBO d. o. o. se ukvarja z živilsko oskrbo
restavracij, gostiln in pizzerij. Po podatkih iz spletne strani Bizi.si (2016) zaposluje do 99 ljudi.
Vredno pa je omeniti tudi podjetji INTEC MKD d. o. o., ki se ukvarja z obdelavo pločevine in
zaposluje okoli 80 visoko usposobljenih strokovnjakov (INTEC MKD, 2016) ter podjetje MALI-ETIKO, ki proizvaja elemente za elektroniko in kovinsko opremo.
4

Zaradi zmanjšanja delovnih mest v industriji so se ljudje zaposlili v storitvenih dejavnostih. Na
nekdanjih območjih tovarn so namreč zrasli trgovski centri. Tako na »pogorišču« tovarne BPT
stoji Mercator, na območju nekdanjega ZLITa in PEKA pa sta Spar in Hofer.

2.1. Lokacijski dejavniki
Več kot pol tisočletna obrtna in industrijska dejavnost dokazujeta, da zanjo obstajajo določene
ugodnosti. Klemenčič (1992) je prednosti tržiške industrije videl v tradiciji industrijske delovne
sile, pestrosti industrijskih panog ter ugodni velikostni sestavi podjetij. Med prednosti bi bilo
potrebno uvrstiti tudi značajske poteze domačinov, kot sta trdoživost in optimizem, ki ima
korenine tudi v geografski legi in geografskem položaju. Lega Tržiča v tesni kotlinici je namreč
pogojevala oblikovanje družbene skupnosti, ki je lahko preživela le s povezovanjem. Geografski
položaj ob pomembni prometnici pa je vzpodbujal k povezanosti Tržiča s svetom in mu tako
omogočal preživetje. Kot slabosti pa navaja prevlado tradicionalnih industrijskih panog, nizko
kvalifikacijo zaposlenih, obrtniško in samozadostno miselnost delavcev, nizko akumulativno
industrijo ter tehnološko zaostalo industrijo. Posamezne slabosti skrivajo še vrsto vzporednih
neugodnosti. Delovno intenzivna industrija ima praviloma zelo majhen delež visoko kvalificirane
delovne sile, v naših razmerah pa pomeni tudi zastarelo tehnološko opremo.
Povečevanje zaposlovanja iz bivših republik Jugoslavije je povzročilo močan dotok delavcev, kar
ima široke družbenogospodarske posledice.
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3. RAZVOJ INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA
Razvoj industrijskega območja Bombažne predilnice in tkalnice Tržič je v nadaljevanju razdeljen
na tri dele. Prvi del vključuje nastanek in razvoj industrijskega območja v svojih prvih 50-ih letih
obstoja (1885–1935), drugi del naslednjih 50 let (1935–1985), tretji del pa po letu 1885. Prvih
50 let obstoja je v znamenju razvoja in gradnje predilnice, reševanju začetnih težav ter 1.
svetovne vojne. Drugi del zaznamujejo povečana konkurenca, dograjevanje proizvodnih
obratov in avtomatizacija strojev, tretji del pa se osredotoča na deindustrializacijo.

3.1. Prvih 50 let delovanja (1885 – 1935)
Območje, ki ga danes označujemo z imenom Bombažna predilnice in tkalnice, se je pričelo
oblikovati v 80-ih letih 19. stoletja. Glavni pobudnik in interesent za postavitev tržiške predilnice
je bil Edmund Glanzmann1. Tržičani so mu sprva nasprotovali, saj nad prihodom tujcev in
gradnjo tekstilne tovarne niso bili navdušeni; poleg kos, srpov in pil ter drugega poljedelskega
orodja so namreč želeli nadaljevati proizvodnjo železa in jekla (Petek, Roblek, 1985).
Poleg Glanzmanna je gradnjo tržiške predilnice financiralo še okoli 8 sovlagateljev (Petek,
Roblek, 1985). Tako so bile naložbe odvisne od pritoka tujega kapitala in so pri gradnji BPT igrale
pomembno vlogo. Brez tujih vlaganj in prilivov le-ta verjetno ne bi bila zgrajena.
Tržiško predilnico so torej ustvarili industrialci, ki so imeli pod raznimi firmami lastna tekstilna
in druga industrijska podjetja. Ta povezava je bila kasneje za tržiško predilnico zelo koristna, saj
je omogočila neposreden nakup surovega bombaža, pa tudi prodajo proizvodov. Tržiško
predilnico je Glanzmann povezal z močnimi tekstilnimi podjetji v Predarlberškem, ki so imela že
dolgoletno tradicijo v tekstilni proizvodnji. Tako so od teh podjetij dobivali tudi strokovno
pomoč (Petek, Roblek, 1985). Takoj v začetku obratovanja pa je predilnica zadela na močno
konkurenco, ki je obratovala skoraj v enaki oddaljenosti od Trsta. Zaradi velike konkurence so
se v tržiški predilnici omejili le na grobe vrste prediva, ki so ga potrebovale kmetice za domače
tkanje (Mohorič, 1960).
Kmalu pa je Tržič zajel tudi doselitveni val, saj se je po Sloveniji hitro razširila novica, da se v
Tržiču gradi predilnica. Prvi delavci v BPT so bili Tržičani, kasneje pa so velik del delovne sile
predstavljali priseljenci. Tržiška predilnica je zato imela interes, da delavce zadrži v stalnem
delovnem okolju in jim nudi nastanitev (Mohorič, 1960).

1

Edmund Glanzmann (1855–1947), po narodnosti Švicar, je študiral v Zürichu. V Alzaciji se je specializiral na
strokovni šoli za predilstvo in tkalstvo, nato pa je odšel na prakso v Holandijo in Anglijo. Ko se je vrnil v Trst, je leta
1883 začel preučevati možnost ustanovitve bombažne predilnice in tkalnice ter iskati stike s finančniki tekstilne
stroke, ki so bili pripravljeni sodelovati pri novem podjetju. Bil je lastnik podjetja Francesco Glanzmann in kot
pobudnik tržiške predilnice že od samega začetka tesno zraščen s podjetjem (Petek, Roblek, 1985).
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Slika2: Najstarejša ohranjena fotografija tovarne iz leta 1895.

VIR: Petek, Roblek, 1985.
Z ustanovitvijo oz. graditvijo podjetja so se pojavile tudi številne težave. Nekatere od teh so
imele posreden ali pa neposreden vpliv na samo podjetje.
Prva težava podjetja so bile prometne povezave, saj so ustanovitelji računali, da bo kmalu po
zgraditvi tovarne zgrajena tudi železniška povezava do Tržiča, ki bi pocenila prevoz surovin in
drugega materiala. Vendar je bilo na to potrebno počakati še 21 let. Tako se je tržiška predilnica
srečevala s problemom prevoza surovin iz Kranja v Tržič in izdelkov v obratni smeri (Petek,
Roblek, 1985), ki je močno bremenil proizvodne stroške (Mohorič, 1960).
Podjetje pa se je kmalu po zgraditvi tovarne srečalo tudi s stanovanjsko problematiko delavstva.
Delavci so stanovali v tesnih, slabo prezračenih prostorih, na podstrešju in pod stopnicami,
velikokrat pa so imeli kar skupna ležišča. Družabnika sta se te problematike zavedala, zato sta
želela, da je delavstvo dobro nastanjeno in nahranjeno, saj je od tega odvisna tudi njihova
produktivnost (Mohorič, 1960). Gassner je tako predlagal, da bi zgradili stanovanja za delavke,
ki so v danih stanovanjskih razmerah najbolj trpele. Vendar je do uresničitve tega predloga
prišlo šele po 1. svetovni vojni (Petek, Roblek, 1985).
Tovarno je 26. maja 1891 zadela huda katastrofa. Zajel jo je požar, ki je popolnoma uničil
predilnico in skladišče bombaža, nepoškodovana pa je ostala le tkalnica (Mohorič, 1960).
Kasneje so tovarno obnovili in dogradili (Petek, Roblek, 1985).
Kljub vsem tem težavam, ki so zadele podjetje v prvih letih poslovanja, si je čez čas le opomoglo
in začelo dosegati boljše finančne rezultate. Številne obrate so po vseh nesrečah morali
obnoviti, nekatere so dogradili in preventivno povečali. Obnovljeni in razširjeni tovarniški obrati
so zahtevali več pogonskih moči, zato sta si Glanzmann in Gassner prizadevala, da bi za
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povečanje pogonske energije izkoristila vodno moč Mošenika. Predilnica je tako zgradila lastne
hidroelektrarne (Petek, Roblek, 1985).
Velika prednost Tržiške predilnice je bila ta, da so bombaž kupovali brez posredništva v
domovinah te surovine tj. v Indiji, Vzhodnem Sredozemlju ter Ameriki. Hkrati so poznali vso
tehniko in organizacijo mednarodne trgovine z bombažem in bombažnih borz, kar jim je
omogočilo, da so znali oceniti pravi trenutek za nakup te surovine (Mohorič, 1960).
Svoje izdelke so izvažali na Balkan, Vzhodno Sredozemlje in na obale Rdečega morja (Mohorič,
1960), kjer so bile tržiške tkanine znane. Tržiško blago je slovelo tudi na Dunaju (Petek, Roblek,
1985).
V prvih 50. letih obratovanja se je tržiška predilnica srečevala s hudo konkurenco in nihanjem
cen bombaža. V času 1. svetovne vojne se je pojavil problem dobavljivosti bombaža, saj po
izbruhu vojne le-tega ni bilo več mogoče dovažati. Zaradi tega je podjetje moralo zmanjšati
proizvodnjo kar v predilnici za tretjino, v tkalnici pa za polovico. V belilnici in barvarni so zaradi
premajhnega naročila obratovanje popolnoma ustavili (Mohorič, 1960). Število delavcev se je
med vojno zmanjšalo za več kot polovico (Petek, Roblek, 1985). Ker v vojnih letih bombaža ni
bilo mogoče kupiti, sta Glanzmann & Gassner videla izhod v povezavi s predarlberško delniško
družbo za papirno industrijo ˝Vorpag˝(Petek, Roblek, 1985). Z njo sta se dogovorila, da ji je
dobavljala surovino in polizdelke za izdelavo papirnih vrvic in papirnih tkanin (Mohorič, 1960).
Proizvodnja je tako stekla, delavci pa so bili ponovno zaposleni (Petek, Roblek, 1985).
Z gradnjo tržiške predilnice se je v Tržiču začela doba industrializacije. Vrišer (2000) opredeljuje
pojem industrializacija kot širjenje sodobne industrije ter industrijskega načina življenja. Sem
spada nastanek novih industrijskih obratov ter večanje in širjenje že obstoječih. Narašča tudi
število zaposlenih v industriji, prevzema se industrijski način proizvodnje v drugih panogah,
prebivalstvo sprejema industrijsko mentaliteto, hkrati pa nastaja delavski sloj ter vsestranska
družbena preobrazba pod vplivom industrijskih proizvodnih odnosov.

3.2. Naslednjih 50 let (1935 – 1985)
Petek in Roblek (1985) v svoji knjigi podata precej podroben opis o delovanju, stanju in težavah
tržiške predilnice po letu 1935. Pravita, da je razpad Avstro-ogrske monarhije in nastanek
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev potegnil med BPT-jem in novimi ustanovitelji v
Predarlbergu ter njeno prodajalno v Trstu kar dve državni meji. Mohorič (1960) ta razpad vidi
predvsem v spremenjenem prometnem položaju Tržiča. Postal je obmejni kraj s carino in mejo
na Ljubelju (Mohorič, 1960). Vzpodbudno pa je bilo, da je tržiška tovarna postala ena izmed
vodilnih mest na jugoslovanskem tekstilnem tržišču, saj sta na ozemlju SHS obstajali le dve veliki
predilnici, in sicer v Litiji in Dugi Resi (Hrvaška).
BPT se je vseskozi srečevala s problemom zastarele strojne opreme, zato se je pojavilo
vprašanje modernizacije strojnega parka. Stalno potrebo po modernizaciji in dograjevanju
nekaterih objektov je določala konkurenca. Nove objekte so gradili zato, da so lahko namestili
več strojev, zaposlili več delavcev, proizvedli več izdelkov in tako pocenili proizvodnjo. Večkrat
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so temeljito preuredili pogonske naprave, postavili nove statve in leta 1923 tudi elektrificiran
pogon (Petek, Roblek, 1985).
Med obema svetovnima vojnama, predvsem pa po 2. svetovni vojni, se je položaj tržiške
predilnice močno spremenil. Predilnica je začela dobivati vse večjo konkurenco, saj je število
tekstilnih podjetij začelo naraščati. BPT ter njeno vodstvo sta se morala krepko boriti za svoj
prostor na tržišču (Petek, Roblek, 1985).
Nacionalizirana Bombažna predilnica in tkalnica je bila s 6. majem 1947 ustanovljena kot
državno gospodarsko podjetje in je začela poslovati pod imenom: BOMBAŽNA PREDILNICA IN
TKALNICA v Tržiču.
Poleg uvajanja novejših strojev z večjo zmogljivostjo je največ sprememb prinesla naraščajoča
uporaba umetnih vlaken (Vrišer, 2000). Celulozna in sintetična vlakna so začela prevladovati
pred naravnimi – bombažem in volno. Tehnologija je iznašla možnost mešanja bombažnih in
umetnih vlaken. Hitra rast prebivalstva in osebnega standarda sta govorili v prid občutno večji
porabi tekstila (Petek, Roblek, 1985). Izpopolnila se je tudi tehnologija, čeprav se v osnovi
bistveno ni spremenila. Še vedno jo sestavljajo štiri temeljne dejavnosti: predenje, tkanje,
apretiranje, barvanje in izdelava proizvodov (Vrišer, 2000).
Stanovanjska stiska je bila v predilnici vedno velik problem, zato je zgradila in uredila vrsto
tovarn za svoje delavce in uslužbence. Obseg zemljiške posesti in število poslopij, ki so leto za
letom prehajale v last tržiške predilnice, je vidno naraščalo. Predilnica je nakupila poslopja v
Tržiču in v Bistrici in jih preurejala v stanovanjske objekte za svoje delavce. Sama je zgradila
delavsko kolonijo v Preski in uredila dva dekliška domova (Mohorič, 1960).

3.3. Vloga tržiške železnice
Razvoj predilnice je ovirala slaba prometna povezava Kranj–Tržič, saj je bilo potrebno blago
prevažati po cestah, kar je bilo drago in nepraktično (Rustja, Papler, 2008). Zato so si lastniki
prizadevali, da bi čimprej stekla tržiška železnica, kar bi zelo pocenilo prevoz. Prvotna zamisel
je bila, da bi železnica povezovala Tržič skozi ljubeljski predor s Celovcem, preko Kranja, Škofje
Loke in Trsta. Tržiška predilnica je bila eden izmed glavnih interesentov. Kasneje je ta ideja
zaradi nasprotovanja tržiške občine propadla (Petek, Roblek, 1985). KID2 je za svoje obrate
potrebovala velike količine lesenega oglja, ki so ga pridobivali v tržiških gozdovih. Izgradnja
železnice je bila rešitev za cenejši prevoz oglja (Rustja, Papler, 2008).
Po dolgotrajnih pogajanjih je bilo jasno, da ljubeljske železnice ne bodo zgradili, pač pa le
lokalno progo Kranj–Tržič (Petek, Roblek, 1985). Leta 1903 je bil potrjen Zakon o gradnji proge
Kranj–Tržič na parno vleko. Vneta zagovornika elektrificirane proge v Tržič sta bila lastnika BPT

2

Kranjska industrijska družba (Petek, Roblek, 1985).
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Glanzmann & Gassner, saj sta zaradi izgradnje hidroelektrarne pri Sv. Ani imela višek električne
energije (Rustja, Papler, 2008). Gradnja železnice je trajala dve leti (Petek, Roblek, 1985).
Prvi vlak je v Tržič pripeljal 22. junija 1908 (Rustja, Papler, 2008). Tržičani so bili dokaj razočarani,
saj so računali, da bo končna postaja v bližini glavnega trga. Tako pa lokacija železniške postaje
nikakor ni ustrezala razvoju potniškega prometa, ker je bila predaleč iz mesta (Petek, Roblek,
1985). Cesta med Kranjem in Tržičem je osamela, saj ni bilo več kolone težko natovorjenih voz
(Rustja, Papler, 2008). Z uvedbo tržiške železnice je podjetje znatno zmanjšalo transportne
stroške, kar je bil tudi cilj dvajsetletnega boja za to progo (Petek, Roblek, 1985).
Železniška proga je bila dolga 15 kilometrov. BPT je imela v podaljšku železniške postaje Tržič
svoj industrijski tir. Ob ukinitvi proge pa tira v tovarni niso razdrli, ampak so ga še naprej
uporabljali za interni transport. Na tem tiru je bila sprva še okretnica, s katere so vagone
usmerjali na tir, ki je vodil proti skladišču premoga. V Tržiču so nalagali veliko lesa, dovažali pa
so premog, bombaž in surove kože (Rustja, Papler, 2008).
Za predilnico je bila železnica več kot pol stoletja glavno prevozno sredstvo. Industrijski tir je
kot življenjska žila vodil naravnost v osrčje tovarne. Po njem je železnica dovažala v BPT na
desetine vagonov bombaža, premoga, sredstev za oplemenitenje tkanin in drugih materialov,
odvažala pa je kosovne in vagonske pošiljke blaga za domače in tuje tržišče. Z železnico so se
številni delavci vozili na delo v Tržič ali Kranj. Tovorni promet je bil v porastu, kar še posebej
velja za BPT, ki se ji je industrijski tir dobro obrestoval (Petek, Roblek, 1985).

Slika 3: Ideja o podaljšanju železniške proge.

Zgornja slika nam prikazuje idejo o podaljšanju železniške proge v center Tržiča. Trasa bi tekla
sprva po industrijskem tiru, nato pa zavila na levo in potekala ob strugi Tržiške Bistrice. Nato sta
vrisani 2 varianti, I in II. Varianta I bi še naprej potekala ob strugi Tržiške Bistrice in nato ob
Mošeniku, varianta II pa bi vključevala predor in tako prišla direktno do končnega postajališča.
Iz slike je razviden tudi industrijski tir, ki je segal v osrčje BPT.
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Slika 4: Industrijski tir.
Zaradi prepočasne modernizacije železnice
na tržiški progi so industrijska podjetja v
Tržiču razvila lastni prevozni park s kamioni
za prevoz surovin in izdelkov. Tudi BPT je bila
prisiljena, da si je pomagala s tovornjaki.
Zaradi nerentabilnosti proge Kranj–Tržič so
jo s 1. januarjem 1966 začasno ustavili; 16.
januarja 1966 je tržiški vlak še zadnjič peljal.
Ob ukinitvi proge Kranj–Tržič je bila najbolj
na udaru predilnica, ki je morala dokupiti nov
vozni park za dovoz surovin in odvoz izdelkov
(Petek, Roblek, 1985).

Avtor: Žiga Longar

3.4. Razvoj po letu 1985
Jugoslavijo je zajela politična kriza, ki je povzročila njen razpad. To je bil seveda velik udarec za
tržiško predilnico, saj je izgubila jugoslovanska tržišča.
Zaradi gospodarskih težav so tako nekatera tržiška podjetja iskala rešitev v povezovanju z
močnejšimi podjetji. BPT, ki je bila sto let lokalni industrijski velikan, je doživela udarec, od
katerega si ni več opomogla. Kriza je predilnice in tkalnice v zahodni Evropi zajela že v zgodnjih
60. letih in jih prisilila v temeljito prestrukturiranje. Tržiško predilnico pa je v izostreni obliki
prizadela šele v 90. letih. Tako je postal Peko daleč najpomembnejša organizacija v Tržiču
(Klemenčič, 1992).
Bombažna predilnica in tkalnica se je med leti 2003 in 2005 pridružila Svilanitu. Proizvodnja in
prodajna obrata sta se združila na lokaciji v Kamniku (Svilanit, 2016).
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4. PROSTORSKA IN DEJAVNOSTNA STRUKTURA INDUSTRIJSKEGA
OBMOČJA
Prvotna tovarna se je z leti dograjevala. V register dediščine je vpisana kot stavbna dediščina,
njen obseg je skupina objektov. Vse dozidave in prezidave na območju BPT so se do danes
ohranile v originalnih kapacitetah in oblikah. Objekti so med seboj še vedno povezani s
komunikacijskimi površinami. Ohranjeni so tudi železniški tiri.
Za območje je značilna zaprtost, samozadostnost in enakomerna notranja povezanost.
Območje ima en, zgornji, dostop, ki je hkrati izhod. V času delovanja tovarne je bil dostop tudi
s spodnje strani, od koder na območje sega železniški tir. Območje je precej pozidano, večina
objektov pa je nizkih. Ima prostorsko dominanto – vodovodni stolp, ki je moral biti zaradi svoje
funkcije najvišji objekt na območju. Območje stavb izhaja iz značilnosti obdobja, v katerem so
nastale. Malo ima zunanjih prostih površin, načrtne zunanje ureditve pa niso več prisotne, z
izjemo ureditve spomenika ob upravni zgradbi in ob vili nekdanjega lastnika (Avguštin in sod.,
2015).
Območje v urbanističnem smislu predstavlja celoto. Po oblikovanju bi ga lahko razdelili na štiri
morfološke enote (Avguštin in sod., 2015):
1. osrednje jedro tovarne z elektrarno in dopolnitvami ob Mošeniku in pomožnimi objekti
ob rakah,
2. območje novejših gradenj ob vhodu na območje,
3. proizvodne hale na JZ območja,
4. območje z vilo nekdanjega lastnika.

Slika 5: Delitev območja glede na urbanistične značilnosti.
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Industrijsko območje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič svoj industrijski značaj izkazuje le še
navzven, v svoji tipični industrijski gradnji. Preučevano območje pa spada med tista območja, ki
niso doživela izrazite preobrazbe, temveč so ohranila velike proizvodne hale.

4.1. Gospodarska javna infrastruktura
Velika prednost industrijskega območja je lega v neposredni bližini glavne ceste. V samo
območje pa sta preko cestnega priključka speljani dve cesti.
Glavni uvoz in izvoz z območja je trenutno na SV delu BPT, prek obstoječega mostu in rak do
javne poti. Predvidena je rekonstrukcija omenjene javne poti, saj cesta ni dovolj široka za
udobno srečevanje dveh tovornih vozil (Ahačič, Kragelj Bračko, 2015). D. Habjan (2016) pravi,
da je območje zaradi neugodne dostopnosti tovornih vozil danes neprivlačno. Tovorna vozila
zaradi same gradnje stavb ne morejo priti v njihovo bližino, kar otežuje natovarjanje ali
iztovarjanje tovora. Prav tako imajo proizvodne hale premajhna vrata, zato tovornjaki ne
morejo zapeljati vanje. Težavo vidi tudi v samih proizvodnih halah, saj so le-te grajene tako, da
imajo veliko stebrov in predstavljajo oviro za dejavnosti, ki potrebujejo večje proizvodne hale.
Večina cestnih povezav znotraj območja je asfaltiranih. Območje je ugodno tudi glede
priključitve na gorenjsko avtocesto, saj ga do nje loči le 6,5 km. Dobrih 14 km pa je območje
oddaljeno od meje z Avstrijo.
Danes povezava z železniško infrastrukturo ni več prisotna, saj letos mineva natanko 50 let,
odkar je vlak zadnjič odpeljal iz Tržiča, uporaba drugih prevoznih sredstev pa je zmanjšala
pomen železnice. Del industrijskega tira, ki je vodil v osrčje BPT-ja, je še ohranjen. V preteklosti
pa je bil industrijski tir osnova za oblikovanje tradicionalnega industrijskega območja. Povezava
z javnim potniškim prometom je zelo ugodna, saj je od glavne avtobusne postaje oddaljeno le
slabih 400 m.

Slika 6: Gospodarska javna infrastruktura.

Območje je tudi ustrezno opremljeno s komunalno infrastrukturo. Obstoječa mešana
kanalizacija poteka v strugi vodotoka Tržiška Bistrica. Kanal je na nekaterih delih poškodovan in
potreben obnove. Meteorne vode iz streh obstoječih objektov, manipulativnih površin in cest
vodijo v bližnje vodotoke. Voda prihaja do obravnavanega območja z južne strani, tj. ceste Ste
Marie Aux Mines. Na območju kompleksa BPT ni javnega vodovodnega omrežja, interno
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vodovodno omrežje poteka večinoma v objektih. Prav tako pa je območje povezano z
električnim omrežjem, saj na njem najdemo dve transformatorski postaji. Vse javne prevozne,
parkirne, pohodne in manipulativne površine je treba opremiti z javno razsvetljavo.
Plin prihaja do območja tako kot vodovod z južne strani, tj. Ceste Ste Marie Aux Mines (Ahačič,
Kragelj Bračko, 2015).

4.2. Dejavnostna struktura
Dejavnostna struktura na obravnavanem območju je dokaj pestra. V preteklosti sta Tržič in
njegova širša okolica temeljila na primarnih gospodarskih dejavnostih, znotraj katerih so
prednjačile predvsem gozdarstvo, kmetijstvo ter rudarstvo. Osnovne naravne vire – les, živo
srebro, volno in lan so pridobivali iz narave in jih s pomočjo sekundarnih gospodarskih
dejavnosti predelali v izdelke ali polizdelke. Med sekundarnimi gospodarskimi dejavnostmi pa
je bila najbolj v ospredju industrija, deloma tudi energetika z izkoriščanjem vodnih virov in
pridobivanjem električne energije. V zadnjih desetletjih je močno upadel tudi delež zaposlenih
v sekundarnih dejavnostih, saj so človeško delovno silo začeli nadomeščati stroji. Naraščati pa
je začel pomen terciarnih gospodarskih dejavnosti.
Danes na obravnavanem območju prevladujejo različne dejavnosti: skladišča, predelovalne
dejavnosti, gostinstvo, trgovina ter javne storitve. Kar nekaj pa je tudi degradiranih in praznih
površin.
Med predelovalnimi dejavnostmi najdemo proizvodnjo kruha, svežega peciva in slaščic,
proizvodnjo obutve, proizvodnjo drugih oblačil, pokrival in dodatkov, vzdrževanje in popravilo
motornih vozil, predelavo in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev, proizvodnjo orodja za
stroje. Pojavlja se tudi trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim
materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom ter trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe. Veliko objektov je namenjenih skladiščenju, najdemo pa tudi objekte za oskrbo
z elektriko.
Po podatkih spletne strani bizi.si (2016) na obravnavanem območju prevladujejo majhna
podjetja z največ 5–9 zaposlenih (2 podjetji), 3–4 zaposleni (2 podjetji) ter številni samostojni
podjetniki.
Podatki iz Geopedije (2013) pravijo, da spada industrijsko območje BPT med degradirana
območja. Iz spodnjega zemljevida je tudi razvidno, kolikšen del območja predstavljajo
degradirane in prazne površine.
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Slika 7: Dejavnostna struktura.

4.3. Raba zemljišč
V industrijskem območju smo analizirali dejansko rabo zemljišč. Ker je industrijsko območje
uravnan plato, ki leži med okoliškimi hribi in je veliko 7,7 ha ter je v preteklosti temeljilo na
razvoju samo ene dejavnosti, tj. tekstilne industrije, ni bilo mogoče pričakovati pestre strukture
rabe zemljišč. S terenskim delom smo to potrdili. Na območju lahko torej najdemo površine za
proizvodnjo ali proizvodne hale, skladišča ter nekaj uprav podjetij.
Tipičen industrijski videz območja ter sama pozidava in zasedenost območja z objekti znotraj
večjih proizvodnih objektov ne dopuščata zelenih površin. Te se zato pojavljajo na obrobju
območja. Urejen drevored se nahaja takoj ob vstopu v industrijsko območje. Največ zelenih
površin, predvsem gozdnih, se nahaja na njegovem obrobju, tj. na SZ delu, ko se začne dvigovati
pobočje Dobrče, in na JV delu, ko se dvigne masiv Kriške gore. Veliko je tudi prometnih površin
in parkirišč. Velik delež obravnavanega območja pa predstavljajo pozidane površine, ki
vključujejo proizvodne hale, skladišča ter prazne objekte.
Kategorija rabe zemljišč vključuje: pozidano, prometne površine in zelene površine.
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Slika 8: Raba zemljišč.
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5. PROSTORSKA
OBMOČJA

IN

FUNKCIJSKA

PREOBRAZBA

INDUSTRIJSKEGA

Industrijsko območje je skozi različna zgodovinska obdobja doživelo različne spremembe. Prva
je bila zagotovo prehod iz agrarne dobe v industrijsko ter kasneje v postindustrijsko.
Industrijsko območje BPT je ob prehodu iz industrijske v postindustrijsko dobo ohranilo tipičen
industrijski videz območja, izgubilo pa je največje industrijsko podjetje v Tržiču – BPT. Tržiška
predilnica zaradi zastarele strojne opreme in tehnološke neprilagojenosti ni uspela obdržati
nivoja proizvodnje. V nekaterih delih območja je propadlo podjetje zamenjalo več manjših z
novo dejavnostjo, ponekod pa je nastalo degradirano območje.
V Tržiču se je z gradnjo predilnice leta 1885 začela doba industrializacije. Ta proces je
prevladoval tudi po drugi svetovni vojni. Med dejavnostmi so najbolj prevladovale kovinska,
tekstilna in čevljarska proizvodnja. Za industrializacijo je bila značilna graditev večjih
proizvodnih objektov in hal za masovno proizvodnjo. Proizvodni objekti so se ves čas obnavljali,
predvsem pa dograjevali, saj je bilo za industrializacijo značilno stalno povečevanje industrijske
proizvodnje ter števila zaposlenih v industriji. Glavni akter na obravnavanem območju je bila
prav tržiška predilnica. Do osamosvojitve Slovenije je na preučevanem območju prevladoval
sekundarni sektor s poudarkom na industriji. Po osamosvojitvi pa se je s procesom
deindustrializacije začelo prestrukturiranje dejavnosti, ki so bile locirane v industrijski coni.
Zaradi povečane konkurence, tehnološke zastarelosti, prehoda v drug družbeni sistem in
počasne prilagoditve na nove razmere je BPT propadla.
Majhen delež v industrijskem območju predstavljajo sekundarne dejavnosti, močno pa so
začele prevladovati terciarne dejavnosti, od katerih močno prevladuje trgovina. Kljub
transformaciji iz industrijskega v postindustrijsko je industrijsko območje ohranilo industrijski
značaj, ki se izraža v sami gradnji objektov. Velike proizvodne hale, ki pa so danes večinsko
opuščene, nakazujejo, da je še nekaj desetletij nazaj prav tu obstajalo močno tekstilno podjetje.
Po osamosvojitvi sta v ospredje najbolj stopili živilska proizvodnja in trgovina, kriza pa je najbolj
prizadela tekstilno industrijo. Po osamosvojitvi je namreč prišlo do spremembe dejavnostne
usmeritve industrije.
BPT je primer podjetja, ki je na obravnavanem območju delovalo vse od leta 1885. Tako je za
podjetje značilen prehod iz agrarnega obdobja, ko v Tržiču in ostalih slovenskih mestih
industrijski tip proizvodnje še ni bil uveljavljen in poznan. Z gradnjo tržiške predilnice je v Tržič
prišla industrializacija. V tem času je zaposljivost v industriji začela naraščati, saj so zaposlovali
pretežno nekvalificirano delovno silo. Za razvoj industrije je bila pomembna tudi delovna sila.
Zaradi vse večjega dotoka novih priseljencev je BPT za delavce zgradila nekatere stanovanjske
komplekse ter jim tako nudila prijetno bivalno okolje.
Sočasno z industrializacijo je prišlo do pojava deagrarizacije, ki je povzročila opuščanje kmečkih
dejavnosti in selitev iz podeželja v mesto ter zaposlovanje v nekmetijskih dejavnostih. Tržiška
predilnica je bila več kot stoletje glavni nosilec proizvodnje in izvoza, a se žal ni uspela prilagoditi
novim razmeram ter se je tako znašla v težavah, ki so vodile v njen propad. Elektrifikacija in
avtomatizacija nekaterih naprav v tržiški predilnici sta povzročili postopno zmanjševanje deleža
zaposlenih v podjetju. Začel se je proces deindustrializacije, ko delovna sila ni bila več odločujoč
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dejavnik za lociranje dejavnosti. Deindustrializacija je bila najbolj intenzivna po osamosvojitvi
Slovenije.
V času industrializacije, za katero je bil značilen tudi trend masovne proizvodnje, je prevladovalo
makro podjetje z velikim številom zaposlenih. Ko se je pojavila deindustrializacija, se je zaradi
tehnoloških izboljšav trend zaposlenosti obrnil. S postopnim propadom BPT-ja se je na
industrijskem območju začelo pojavljati vedno več majhnih podjetij. Prav ta danes na območju
prevladujejo. Nastajati so začela po osamosvojitvi, ko se je začela pojavljati tudi usmerjenost v
storitvene dejavnosti, za katere je značilno manjše število zaposlenih.
Znotraj obravnavanega območja se je tovarna širila in dograjevala svoje obrate. Njeno širitev
izven območja pa so omejevali nekateri naravnogeografski elementi, med katerimi zagotovo
prevladuje razgiban relief. Poleg reliefa pa je njeno širitev omejevala tudi prisotnost podjetja
PEKO na JZ delu ter mesta Tržič na SV. Kasneje je njeno širjenje omejila gradnja stanovanj v
okolici. Večina stanovanjskih kompleksov, ki obdajajo BPT, je nastala prav po njeni zaslugi.
D. Habjan (2016) pravi, da so stavbe, predvsem večje proizvodne hale, ki so bile zgrajene med
leti 1850 in 1899, grajene po sistemu, ki je dopuščal njihovo nadgradnjo in širitev. Podprte so s
številnimi stebri in se naslanjajo druga na drugo. Zaradi tovrstnega sistema gradnje je med
večjimi proizvodnimi halami izredno malo prometnih in zelenih površin.

Slika 9: Stavbe glede na leto izgradnje.
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6. NAČRTOVANI RAZVOJ INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA
Območje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič zaradi svoje naravne lege in lastnega razvoja
predstavlja enega izmed redkih še ohranjenih industrijskih kompleksov, ki niso vpeti v nobeno
drugo grajeno strukturo, ampak so se ustvarjali sami. Velikost obravnavanega območja je
skorajda enaka velikosti tržiškega jedra v neposredni bližini, zato naj bi revitalizacija BPT pri
umeščanju novih vsebin poleg varovanja kulturne dediščine upoštevala vse pridobljene
prostorske in arhitekturne kvalitete, ki so bile prepoznane kot slovenska industrijska kulturna
dediščina (Avguštin in sod., 2015).
Občina Tržič in družba Voje d. o. o. si močno prizadevata za revitalizacijo območja BPT. Ker Voje
d. o. o. nima dovolj sredstev za revitalizacijo, ji je na pomoč priskočila Občina Tržič. Ta bo v
prihodnje pričela z odkupom stavb, ki jih bodo kasneje lahko tudi porušili. Občina namerava
urediti parkovne površine, pešpoti in kolesarske steze (slika 10) (Srna, 2016).
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Slika 10: Predlog revitalizacije območja BPT Tržič.
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Slika 11: Današnji pogled na industrijsko območje.

Avtor: Žiga Longar.

Objekti kulturne dediščine kljub vloženim naporom za njihovo
Tržič, 2016a). Krovna družba industrijskega območja je BPT d.
podjetji. Prvo je BPT-E d. o. o., ki upravlja z energetiko
hidroelektrarnah). Druga hčerinska družba pa je Voje d.
nepremičninami (Habjan, 2016).

ohranitev propadajo (Občina
o. o. ki pa ima dve hčerinski
(tj. proizvodnja elektrike v
o. o., ki trguje z lastnimi

Večinski lastnik nepremičnin na območju BPT-ja je družba Voje d. o. o. Zemljišča prodaja, vendar
ni kupca, ki bi območje kot celoto namenil rabi, skladni z razvojnimi potrebami mesta ter
veljavnimi predpisi. Občina Tržič in družba Voje d. o. o. sta v preteklih letih sodelovali in
poskušali pospešiti aktivnosti za revitalizacijo območja BPT. Izdelan je bil podroben geodetski
posnetek območja, pridobljene so bile tudi strokovne podlage Zavoda za varstvo kulturne
dediščine (v nadaljevanju: ZVKD) in opravljeni številni razgovori, kako pristopiti k revitalizaciji
območja. Zaradi prostorske omejitve Občina Tržič svoje potenciale glede širitve vidi predvsem
na območju BPT-ja, zato je močno zainteresirana za revitalizacijo tega območja. Leta 2013 je
oblikovala projektni predlog, ki je bil uvrščen tudi v regionalni razvojni program Gorenjske
2014–2020. V njem je Občina oblikovala predlog, da je potrebno območje BPT nameniti ne le
industrijski dejavnosti, ampak tudi poslovni, stanovanjski, storitveni, trgovinski, športni,
turistični, kulturni. Celostno revitalizacijo pa je mogoče doseči le ob vsaj delnem javnem
lastništvu kompleksa (Občina Tržič, 2016a).
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V začetku leta 2015 je ZVKD izdelal dokument »Vrednotenje in konservatorska izhodišča za
prenovo območja, januar 2015«, kjer so območje in posamezni objekti vrednoteni z vidika
varovanja kulturne dediščine. Na podlagi tega vrednotenja in konservatorskih izhodišč je družba
Voje d. o. o. v juniju 2016 pripravila idejno zasnovo območja BPT. Občina Tržič je zgoraj
omenjeno idejno zasnovo dopolnila z vsebinami javnega pomena, to je z idejno zasnovo
prometne in komunalne ureditve ter javnih površin. Nato je izšla usklajena varianta (priloga 1)
glede predloga za revitalizacijo BPT-ja. Ta idejna zasnova je bila v veliki meri usklajena s stališči
in interesi Občine Tržič, večinskega lastnika in tudi ZVKD-ja ter predstavlja izhodišče za nadaljnje
aktivnosti (Občina Tržič, 2016a).
Okvir za izdelavo zgoraj omenjenih idejnih zasnov je predstavljal osnutek občinskega
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN), kjer je celotno območje umeščeno med osrednja
območja centralnih dejavnosti, kjer so dopustne namembnosti oz. dejavnosti:
- stanovanjski in stanovanjsko poslovni objekti,
- objekti terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
- proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje,
- objekti za gostinstvo, objekti za šport, rekreacijo in oddih;
ter dopustne vrste posegov:
- novogradnje objektov,
- ureditev javnih površin, infrastrukture ter vodnogospodarske ureditve,
- za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave,
ponovne gradnje objektov in odstranitev objektov,
- spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene za
obravnavano podrobno namensko rabo (Občina Tržič, 2016a).

Slika 12: Namenska raba prostora.
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7. SKLEP
Obravnavano območje se je začelo razvijati v 19. stoletju, ko so investitorji želeli na uravnanem
platoju ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika postavili predilnico in tkalnico. Oba vodna vira
sta izjemno pripomogla k odločitvi za postavitev tovarne. Ker imata primeren strmec in vse leto
dovolj vode, sta tržiški predilnici predstavljala pomembno pogonsko silo. Tovarne BPT pa ne bi
bilo brez tujih lastnikov in njihovega kapitala. Le-ta je bil eden izmed ključnih elementov, ki je
pripomogel k razvoju obravnavanega območja. Tuji ustanovitelji pa niso prinesli samo kapitala,
ampak tudi povezave z drugimi deželami in državami, ki so tržiški predilnici še kako koristile.
Brez njih BPT ne bi bila tako uspešna in prepoznavna drugod po Evropi.
Tovarna je z leti svoje objekte dograjevala in povečevala, saj je zaposlovala vedno več delovne
sile. BPT je poskrbela tudi za delavce, saj jim je nudila stanovanja in jih tako zadržala v delovnem
okolju. Sloves tržiške predilnice se je širil znotraj Jugoslavije, kar je povzročilo selitvene tokove
iz drugih republik Jugoslavije v Tržič. Zato se je tržiška predilnica kmalu začela soočati s
stanovanjsko problematiko, saj vsem delavcem niso mogli ponuditi ustrezne nastanitve.
Stanovanjska stiska pa ni bila edina težava podjetja. Prometne povezave so bile dolgo časa
največji problem. Celo dvajsetletje so morali počakati, da je mesto Tržič dobilo železniško
povezavo, BPT pa svoj industrijski tir. To je bila izredno velika pridobitev za tovarno, saj je
omogočila cenejši in hitrejši prevoz surovin ter končnih izdelkov. Izdelki tržiške predilnice so bili
znani in cenjeni po vsem Balkanu ter Vzhodnem Sredozemlju.
BPT se je skoraj od začetka obstoja soočala s hudo konkurenco. Zato je bilo ključno
moderniziranje strojev, usposabljanje delovne sile in stalno prilagajanje potrebam na trgu.
Največji udarec za predilnico pa je bil razpad Jugoslavije in s tem posledično jugoslovanskega
tržišča. Kriza je BPT prizadela predvsem v 90. letih, kar je kasneje botrovalo k njenemu propadu.
Čeprav je danes industrijsko območje povezano z dvema cestama in je za večino vozil dostopno,
velja za neprivlačno, saj vanj ne morejo vstopati večja tovorna vozila, prav tako sistem gradnje
stavb ne dopušča, da bi tovorna vozila lahko prišla v neposredno bližino stavb. Poleg tega je
med posameznimi stavbami malo prostora. Je pa območje dobro opremljeno z gospodarsko
javno infrastrukturo. Danes industrijsko območje ni povsem prazno in opuščeno, saj v njem
delujejo različna podjetja, zato najdemo pestro dejavnostno strukturo. Večinoma gre za majhna
ter srednje velika podjetja, ki imajo prostore najete, nekaj lastnikov pa je le-te tudi odkupilo.
Analiza dejanske rabe zemljišč je pokazala, da na obravnavanem območju močno prevladujejo
pozidane površine. Zelene površine se večinoma pojavljajo na obrobju območja. Razloge
najdemo v sistemu gradnje industrijskih objektov, ki so zgrajeni na način, da se posamezni
objekti naslanjajo drug na drugega, podprti pa so s številnimi stebri. Med posameznimi objekti
se sicer pojavljajo prometne površine, ki pa so zaradi zgoraj omenjenega sistema zgradb precej
ozke.
Industrijsko območje je skozi zgodovino doživelo številne spremembe. V agrarni dobi je
prevladovala kmetijska dejavnost, z gradnjo BPT-ja pa se je v Tržiču začela doba industrializacije,
ki se je zaključila v 90. letih, ko jo je zamenjala deindustrializacija.
Danes si tako Občina Tržič kot tudi družba Voje d. o. o. prizadevata za revitalizacijo območja.
Pred kratkim je bil sprejet tudi nov občinski prostorski načrt, po katerem območje sedaj spada
med območja centralnih dejavnosti, pred tem pa je bilo namenjeno industriji in proizvodnji.
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V začetku zaključne seminarske naloge smo si zastavili tudi štiri delovne hipoteze in sicer:
1. Med lokacijskimi dejavniki sta ključno vlogo imela bližina vodnih virov in razvoj
prometnih poti.
Zgornjo hipotezo lahko potrdimo, saj sta bila Tržiška Bistrica in Mošenik pomembna pogonska
elementa, ki sta industrijskemu območju nudila energijo. Pri izbiri lokacije so bili torej
odločilnega pomena pogoji za pridobivanje električne energije. Tovarna BPT je bila energetsko
samozadostna, saj se je napajala iz lastnih štirih elektrarn, ki so bile postavljene na zgoraj
omenjenih rekah. Po industrijskih rakah pa je bil del vode speljan tudi v samo tovarno, saj so za
obdelavo tkanin potrebovali velike količine vode.
2. Tuja vlaganja so pripomogla k razvoju industrijskega območja BPT.
Edmund Glanzmann, v Trstu živeči Švicar, je bil glavni pobudnik za postavitev tržiške predilnice.
Skupaj z Avstrijcem Gassnerjem sta od KID-a kupila nepozidana zemljišča in večinsko financirala
gradnjo predilnice. Poleg njiju je gradnjo tržiške predilnice financiralo še okoli 7 sovlagateljev.
Ključnega pomena je bil torej tuj kapital, brez katerega predilnica verjetno ne bi bila zgrajena.
Zato hipotezo tako lahko potrdimo.
3. V preteklosti so na obravnavanem območju prevladovale sekundarne dejavnosti, danes
pa prevladujejo terciarne.
Zgornjo hipotezo lahko delno potrdimo, saj se tudi danes na območju pojavljajo sekundarne
dejavnosti, vendar v precej manjšem obsegu, kot so se pojavljale v preteklosti. Močno pa
prevladujejo terciarne dejavnosti, med katerimi najbolj prednjači trgovina.
4. Danes največjo oviro za razvoj industrijskega območja predstavljajo nezainteresirani
lastniki.
Glavni lastnik območja je družba Voje d. o. o., ki si skupaj z Občino Tržič prizadeva za razvoj
industrijskega območja predvsem v smeri revitalizacije. Zgornjo hipotezo lahko delno potrdimo,
saj je družba Voje d. o. o., ki je večinski lastnik obravnavanega območja, zainteresirana za razvoj
in revitalizacijo. Poleg družbe Voje d. o. o. obstaja še več manjših lastnikov, vendar pa Ni bilo
mogoče zbrati vseh potrebnih podatkov, predvsem od manjših lastnikov na območju. Tako
zgornje hipoteze ne moremo v celoti potrditi.
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8. SUMMARY
The studied area started to develop in the 19th century, when the investors wanted to use the
plain area at the confluence of Tržiška Bistrica River and Mošenik for building the spinning and
weaving mill. Both water resources had a significant meaning in establishing the factory.
Because the rivers have the appropriate fall and sufficient flux of water through the whole year,
they presented an important driving force of the Tržič spinning mill. The factory BPT would not
exist without foreign owners and their capital, which was the key element in developing the
studied area. The foreign founders did not contribute only the capital but also the profitable
connections with other countries; therefore, without them the BPT would not achieve its
success and acknowledgement elsewhere round Europe.
Through the years, the factory had to extend its facilities hence the employing of increasing
number of manpower. The BTP provided the workers with accommodation facilities and kept
them in their working environment. The reputation of the spinning mill had widely spread
across Yugoslavia and caused the migration waves from other Yugoslav republics to Tržič.
Consequently, the spinning mill was confronted with housing problem, since all the workers
couldn’t get suitable accommodations. What is more, traffic connections were even bigger
problem. It took 20 years to build a railway connection and the BPT its own track. It meant a
remarkable achievement for the factory, since the tracks enabled cheaper and faster
transportation of raw material and final products. The products of the Tržič spinning mill were
known and valued all across the Balkans and the Eastern Mediterranean.
The BPT had coped with strong competition since the beginning of its existence, therefore it
was an essential task to modernize the technology, qualify the workers and constantly adapt
the needs of the market. The decisive strike for the mill’s existence was the breakup of
Yugoslavia and the Yugoslav market. The biggest crisis affected the BPT in the 90s, which later
on led to its ruin.
Although nowadays the industrial area is connected with two roads and it is assessable for most
of the vehicles, it is considered as uninviting, since the access for freight vehicles is not enabled;
also the structure of buildings prevents those vehicles to approach directly. In addition, there
is too little space between the buildings. However, the area is well-equipped with economic
public infrastructure. Nowadays the industrial area is not completely empty and deserted
because of the companies with various activity structures. These are small and medium-sized
companies with rented areas; a few company owners also bought their working facilities. The
land use analysis has shown that the studied area is prevailed by built properties, yet the
vegetation area appears on the edge. The reasons for such layout lay behind the system of
industrial building; the individual facilities lean on each other, supported by numerous pillars.
Between the buildings, there are few traffic areas, which are quite narrow because of the
aforementioned building system.
Through history, the industrial area has gone through numerous changes. The agrarian era was
prevailed by agricultural activities; the structuring of the BPT meant the beginning of
industrialization, which ended in the 90s and was replaced by de-industrialization.
Nowadays, the Municipality of Tržič and the company Voje d. o. o. try to revitalize the area.
Recently, a new municipal spatial plan has been confirmed; in the past the area was meant for
industry and production, but now it is classified among the areas with central activities.
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At the beginning of the final seminar paper we formed four working hypotheses, namely:
1. The key local factors were the closeness of water resources and infrastructure
development.
The upper hypothesis can be confirmed, since the Tržiška Bistrica River and Mošenik are very
significant driving forces, which supplied the industrial area with energy. The choice for location
was based on conditions for gaining the electrical energy. The BPT factory was energetically
self-sufficient, since it used the energy from its own four power stations, located on the
abovementioned water resources. The large amount of water was also used in the factory in
textile processing.
2. Foreign investments contributed to the development of the BPT industrial area.
Edmund Glanzmann, a Swiss living in Trst, was the main initiator of establishing the spinning
mill in Tržič. In cooperation with the Austrian Gassner they bought the land and financed the
building of the spinning mill in majority; besides them seven other co-investors were also
included in the project. Therefore, foreign investment capital was the key element for the
spinning mill’s existence. Our hypothesis can be confirmed.
3. In the past, the studied area was prevailed by the secondary sector; however, nowadays
there prevails the tertiary sector.
The hypothesis can be partially confirmed, because the secondary activities are still present,
although in minor extension than in the past. In the tertiary sector, the trade is the strongest
activity.
4. Nowadays the biggest obstacles for the industrial area development are the
uninterested owners.
The majority owner is the company Voje d. o. o. which, in cooperation with Municipality of
Tržič, tries to revitalize the industrial area. The hypothesis can be confirmed, since the company
is strongly interested in development of the area. Besides Voje d. o. o., there are also other
small owners, but we couldn’t get any other additional information related to this matter.
Consequently, the hypothesis cannot be entirely confirmed.
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