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Kranj. Železniška postaja bo
predmet pilotnega projekta
revitalizacije degradiranih
območij v občini. Od njegovega uspeha bo v veliki meri
odvisno, kako se bo mestna
uprava v bodoče lotila oživljanja več kot milijona kvadratnih metrov propadajočih površin.

Ni treba kopati na novo
Kranjski podžupan Stane
Štraus vidi v propadajočih
črnih conah velik potencial
in odgovor na stalne zahteve vlagateljev po zazidljivih
površinah. "Če se ti prostori
pravilno izrabijo, ni potrebe,
da bi se mesto širilo na njive
in gozdove," ga je dopolnil
vodja oddelka za okolje Boštjan Cotič.
Najprej se naučimo
Mestna uprava se zaveda,
da ji v tem trenutku manjka
predvsem ustreznih znanj,

Revitalizacija
Podpora EU. Projekt oživlja-

nja degradiranih območij, ki
ga podpira tudi EU, se imenuje Cobraman.
Strokovnjak. Janez Ziherl
bo prvi menedžer, ki ga bo
za oživljanje degradiranih
območij izobrazila Mestna
občina Kranj.
Propadajoče. Ob slabi podobi in neizkoriščenosti
površin vidi občina v degradiranih območjih tudi socialno grožnjo.
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Ko se soočamo z željami
po dodatnih
zazidljivih
površinah, se

zavedamo, da
je kar nekaj

potenciala

v

degradiranih
območjih.
Podžupan
Stane Šraus

zato se je lani prek programa Cobraman prijavila na
razpis in pridobila 180 tisoč
evrov evropskih sredstev.
S tem denarjem bo v treh
letih izobrazila strokovnjaka
na tem področju, nekaj ga
bo ostalo tudi za prvo konkretno potezo, pri čemer
bodo verjetno katero od pro-

Janez Ziherl

bo prvi kranjski cobraman,
menedžer
oživljanja
mestnih jeder.

padajočih parcel preuredili v
zelenico.

Železniška postaja
Pri izbiri pilotnega projekta
je železniška postaja v Kranju dobila prednost pred
območjem ob Savski cesti.
"Znotraj projekta bomo
preučili možnost preselitve
glavne avtobusne postaje,"
je enega od argumentov
izbire poudaril Cotič, posvaril pa je tudi pred pretiranimi
pričakovanji. "Ni nujno, da
bo rezultat projekta na koncu izveden tudi v praksi," je
sklenil.
El iztok.golob@zurnal24.si

