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Mestna občina Kranj je v okviru projekta Cobraman iz evropskega sklada za regionalni razvoj
prejela 180 tisoč evrov
GTV, 10.02.2009, GORENJSKA POROČILA, 18.40
Poročali smo že, da je Mestna občina Kranj v okviru projekta Cobraman iz evropskega sklada za regionalni
razvoj prejela 180 tisoč evrov za oživitev kranjskih degradiranih območij. Pred dnevi pa so izbrali tudi
osebo, ki se bo izobraževala in kasneje vodila omenjeni projekt.
JANEZ ZIHERL (vodja projekta Cobraman): Moja naloga v tem projektu je, da se naučim, kako sploh
pristopiti k reševanju problematike degradiranih urbanih območij. V Sloveniji je te prakse zelo malo. Se
pravi, mesta imajo degradirana območja, ampak jih ne znajo uporabiti sebi v prid. Ne vedo, kako pristopiti
k tem problemom, niti kako se lotiti zadeve. Tako, da se pravi, celoten projekt temelji na tem, da bi se
naučili, kakšen je pravi pristop, kako najti investitorje, prepričati lastnike zemljišč, da se na teh območjih
začne kaj dogajati.
IGOR KALABIČ: Pri projektu bodo sodelovali tudi številni tuji partnerji.
BOJAN COTIČ (vodja Oddelka za okolje MO Kranj): Kranj bo pridobil predvsem znanje, kako revitalizirati
degradirana urbana območja, izkušnje tujih partnerjev, ki so že delali na takšnih in podobnih projektih
in denar za ves ta proces, da se naučimo to.
KALABIČ: S katerimi partnerji bo Mestna občina sodelovala?
COTIČ: Ja, vodilni partner na projektu je mesto Bidgošč iz Poljske. Izkušen partner je mesto Stuttgart.
Sodelujejo pa še druga mesta, pa zdaj ne vem vseh na pamet. Pa izobraževalne institucije in univerza iz
Ostrave. Še ena univerza in Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
KALABIČ: Kot je znano si je Mestna občina za pilotni projekt izbrala združitev železniške in avtobusne
postaje v Kranju, vendar realizacija tega projekta še ni natančno predvidena.
COTIČ: To bomo pa kasneje videli. Se bomo tudi naučili, kako pridobiti ta denar. Predvsem pa bomo počasi
morali sprevideti, da investitorji niso samo negativci v prostorskem načrtovanju, ampak so, če se pravilno
vodijo procesi, lahko tisti akterji, ki financirajo procese urbane regeneracije, če so pravilno usmerjeni.

