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Na kranjski železniški postaji so včeraj namenu predali informacijsko točko, postavljeno v okviru
projekta Cobraman
RA TRIGLAV, 18. 05. 2012, VČERAJ, DANES, JUTRI, 11:00
Na kranjski železniški postaji so včeraj namenu predali informacijsko točko, ki so jo postavili v okviru
evropskega projekta Cobraman, katerega cilj je vzpostaviti sistem pristopa k revitalizaciji degradiranih
območij. Eno od teh je v Kranju tudi območje železniške postaje. Gre za nekaj več kot 196.000 evrov
vreden projekt, za katerega je dobrih 167.000 evrov prispevala Evropska unija, skoraj 30.000 evrov pa
kranjska občina, ki je pri tem sodelovala tudi s Slovenskimi železnicami. Na odprtju informacijske točke
je bila Jelka Funduk Šinkovec, članica poslovodstva Slovenskih železnic.
JELKA FUNDUK ŠINKOVEC (članica poslovodstva Slovenskih železnic): Prve pobude za ureditev info točke
samega projekta Cobraman segajo v začetek leta 2010, ko so predstavniki Mestne občine Kranj predstavili
zamisel, da bi na območju Železniške postaje Kranj postavili informacijsko tablo, ki bi obiskovalce tega
dela Kranja ozaveščala o degradiranih delih urbanih okolij. Na Slovenskih železnicah smo se z veseljem
pridružili projektu. V njem smo namreč videli priložnost, da obiskovalcem ne ponudimo samo informacije
o degradiranih območjih, temveč sodobno in uporabno rešitev dela postajnega območja.
NOVINARKA: Informacijska točka je ena od dodanih vrednosti v območju kranjske železniške postaje,
urejanje pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnje.
FUNDUK ŠINKOVEC: Nadaljevali bomo z nameščanjem dodatne informacijske in urbane opreme, ki bo
potnikom in drugim obiskovalcem ponudila bolj kakovostne storitve. Prav tako želimo, da bi sami stavbi
železniške postaje povrnili ugled, ki ga je imela nekoč. V postajno stavbo želimo pritegniti nove najemnike,
ki bi s svojo dejavnostjo postaji dali nov zagon, in upravičiti seveda sredstva, ki jih bomo vložili v samo
obnovo zgradbe.

