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Kranj – slovenska prestolnica športa
Šport ima pozitiven vpliv na prepoznavnost mesta, prebivalce in gospodarstvo
V Mestni knjižnici v Kranju se je v okviru Foruma Matjaža Rakovca odvila okrogla miza Kranj –
slovenska prestolnica športa. Svoje izkušnje in mnenja so predstavili dr. Jernej Pikalo, minister za
izobraževanje, znanost in šport, Miha Hrobat, nekdanji mladinski svetovni prvak v superveleslalomu
in udeleženec ZOI 2018, Tomaž Ambrožič, direktor agencije Sport Media Fokus in organizator
konference Sporto, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj in Dejan Kontrec, generalni
sekretar Hokejske zveze Slovenije.
Govorniki na okrogli mizi so si bili enotni, da ima Kranj dve ključni konkurenčni športni prednosti:
bogato tradicijo vrhunskega in rekreacijskega športa z velikim bazenom mladih športnikov ter
pripadajočo športno in pedagoško infrastrukturo. Nanizali so nekaj možnih rešitev, s katerimi bi Kranj
lahko postal 'slovenska prestolnica športa'.
Potreba po boljši infrastrukturi za šport in rekreacijo
Kranj ima v določenih športnih panogah, med katerimi sta tudi plezanje in plavanje, ustrezno
infrastrukturo. V drugih, med katerimi so hokej, atletika in smučarski skoki, pa je problem dotrajane
ali neustrezne infrastrukture še vedno prisoten. Velik izziv za mesto predstavlja tudi možnost
koriščenja obstoječe infrastrukture za rekreativne športnike. »V Kranjskem bazenu so denimo vseskozi
treningi, zato je rekreativnim plavalcem na voljo le nekaj prog,« je pojasnil Branko Fartek, direktor
Zavoda za šport Kranj in dodal, da so se bili na zavodu pri iskanju možnosti za rekreativne športnike
zaradi pomanjkanja infrastrukture primorani usmeriti predvsem v športe, ki potekajo na prostem, kot
sta tek na smučeh ali kolesarjenje.
Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije, je izpostavil problematiko pomanjkanja
prostora v hokejskih dvoranah: »Hokejske dvorane so nabito polne. Hokej igrajo tudi do enih ponoči in
težko je najti prostor za rekreacijo. Mislim, da bi bil nov hokejski center v Kranju nujno potreben. Po
olimpijskih igrah v Sočiju je bilo zanimanje otrok za hokej tolikšno, da smo jih morali zaradi
pomanjkanja prostora celo odslavljati.« Prepričan je, da bi se glede na velik interes moralo najti
ustreznega investitorja za novo dvorano. Dodal je tudi, da brez regijskih centrov in klubov Hokejska
zveza Slovenije ne more obstajati: »Igralcev ne ustvarjamo mi, temveč regije.«
Davčne spodbude in omejitev preliva sredstev v tujino
Dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport ocenjuje, da bi Kranj lahko imel 'tisto
več', kar je nekdaj že imel. »Vendar pa je sredstev, da bi gradili ustrezno infrastrukturo iz državnih
sredstev, preprosto premalo.« Zato za reševanje te problematike vidi dve možnosti. Prva so davčne
spodbude za podjetja: »Če podjetja vlagajo v šport, bi bilo prav, da imajo davčno spodbudo, saj vlagajo
v nekaj dobrega. V športu se namreč razvijajo in širijo prave vrednote.« Druga možnost je zagotavljanje
dodatnih prilivov v proračun v povezavi s spletnimi stavnicami. »Iz tega naslova se v tujino izlije veliko
denarnih sredstev. Če bi država od tega zadržala določen delež, ali če bi sklenila koncesije z spletnimi
stavnicami, bi bil to lahko dodaten vir denarja za slovenski šport.«
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Mesto kot blagovna znamka
V kolikor bi Kranj postal prestolnica slovenskega športa, bi imelo to pozitiven vpliv na prepoznavnost
mesta, prebivalce in gospodarstvo. »Mesta oziroma destinacije so lahko blagovne znamke,
prepoznavne v lokalnem in širšem okolju. Mesto ima od športa lahko korist tako v smislu turistične in
športne destinacije, kot tudi v smislu samih dogodkov in organizacije oziroma priprave le-teh,« je
pojasnil Tomaž Ambrožič, direktor agencije Sport Media Fokus in organizator konference Sporto. »V
tujini ima kar nekaj športnikov na čeladah kraje, kjer so njihova domača smučišča. Kot bi bilo lahko na
primer napisano ‘Kranj, športna prestolnica’,« je dodal Miha Hrobat, nekdanji mladinski svetovni
prvak v superveleslalomu in udeleženec ZOI 2018.
»Vrhunski šport mora biti tako prepoznaven, da dobi svojega sponzorja in da lahko naprej razvija svoj
program. V kolikor bi bila ta sponzor občina, bi to povečalo njeno prepoznavnost. Seveda pa bi bilo pri
tem pomembno določiti kriterije, koga in kako financirati,« je dejal Branko Fartek, ki je omenil tudi, da
v Kranju vidi možnost, da bi prirejali večje dogodke, povezane s plezanjem in kolesarskimi dirkami.
Kranj zmore več
Forum Matjaža Rakovca je nastal z namenom pospešiti, premakniti in nadgraditi razvojno vizijo ter
strateške cilje Kranja, ki so predstavljeni tudi v programu kandidata za župana Mestne občine Kranj
Matjaža Rakovca. V okviru Foruma so organizirane okrogle mize na različne tematike. Na njih
sodelujejo uspešni posamezniki, predstavniki podjetij, energetike in športa.
»Prepričan sem, da tretja največja slovenska občina zasluži in zmore več. V Kranju imamo vrhunske
športnike, odlične strokovnjake s področja športa in dobro geografsko lego. To je priložnost, da z
nacionalnimi športnimi zvezami ustanavljamo regijske in nacionalne športne centre. Imamo velik
potencial, da povežemo razvejano športno infrastrukturo in športnikom prijazno izobraževanje. Šport
je zagotovo razvojna priložnost Kranja, ki bo postal mesto športne odličnosti,« je sklenil Matjaž
Rakovec, kandidat za župana Mestne občine Kranj, ki je okroglo mizo organiziral in povezoval.

Ddodatne informacije o kandidaturi in programu:
info@matjazrakovec.si, telefon: 031 407 403

