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V Kranju so predstavili projekt, s katerim bodo oživeli kranjska degradirana območja
GTV, 28.01.2009, GORENJSKA POROČILA, 18.43
IGOR KALABIČ: Že v minulem letu smo poročali, da bo Kranj v okviru projekta Cobraman prejel finančna
sredstva iz evropskih skladov za regionalni razvoj. Danes so projekt, s katerim bodo oživeli kranjska
degradirana območja, predstavili širši javnosti.
STANE ŠTRAUS (podžupan MO Kranj): Ta projekt, za katerega smo prejeli tudi 180 tisoč evrov sredstev
Evropske unije, se ukvarja z degradiranimi urbanimi območji. Teh je znotraj mestne občine kar precej.
Mi vemo, da imamo kar precej pobud za širitev mesta navzven. Pred tem pa mi želimo tudi, oziroma
sočasno s tem, urediti tudi ta degradirana urbana območja, kjer je nekoč bila industrija, poselitev, pa zdaj
ta območja ne funkcionirajo več.
KALABIČ: Projekt v prvi vrsti ponuja denar za preučevanje degradiranih območij.
ŠTRAUS: In za izobraževanje kadrov, ki se bodo potem v naslednjih letih ukvarjali s temi območji. Kot neko
testno območje smo pa izbrali železniško postajo, kamor nameravamo preseliti tudi avtobusno postajo.
KALABIČ: Mogoče kaj več o tem?
ŠTRAUS: No, to območje je veliko. Tam je tudi precej lastnikov. Mi želimo pridobiti investitorja za celotno
območje, ki bi to območje v skladu z našimi pričakovanju uredil, zato pa mora seveda mestni svet sprejeti
občinski prostorski načrt. In če bo ta načrt tak, da bo tudi za investitorja sprejemljiv, jaz verjamem, da
do te rešitve lahko pridemo v relativno kratkem času nekaj let.
KALABIČ: Pogovori že potekajo?
ŠTRAUS: Pogovori z določenimi investitorji so že. Kot rečeno, gre pa za veliko območje in tudi finančni
vložek je zelo velik.
KALABIČ: Datum uresničitve posameznih idej in projektov, ki jih bo zasnoval program Cobraman, ni znan.
ŠTRAUS: To je zdaj stvar dogovora s potencialnim investitorjem. Mi sicer vemo, da je zdaj finančna kriza
in je teh investitorjev za gradnjo nekoliko manj. Ampak mi se vseeno trudimo, da bi do nekega dogovora
prišli čim prej.

