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Kranj – celovit gospodarski ekosistem
Gospodarstveniki vidijo možnosti za ponovni razcvet gospodarstva v Kranju
Prva v nizu okroglih miz, ki potekajo v okviru Foruma Matjaža Rakovca, je doživela izjemen obisk.
Odvila se je na temo gospodarstva. Pomembni slovenski gospodarstveniki so razpravljali o
priložnostih slovenskega gospodarstva ter o izzivih za ponoven vzpon Mestne občine Kranj na tem
področju. Bili so si enotni, da ima Kranj vse potenciale, da znova postane eno gospodarsko najbolj
razvitih mest v regiji in širše. Potrebno jih je le izkoristiti na pravi način.
Na okrogli mizi Kranj – celovit gospodarski ekosistem, so svoje izkušnje in mnenja predstavili Janez
Škrabec (Riko), Željko Puljić (Iskratel), Tomaž Lanišek (Knauf Insulation) in Aleksander Bizjak (SIGR
Bizjak transport in skladiščenje). Razpredali so tudi o tem, kako bi Kranju povrnili sloves centra
elektronske industrije in posledično vzpostavili celovit gospodarski ekosistem, ki bi vključeval vse od
velikih korporacij do malih podjetij.
»Iskratel je tako uspešen zaradi svoje inovativnosti,« je povedal glavni direktor kranjske
telekomunikacijske družbe Iskratel Željko Puljić. Poudaril je tudi, da bi bilo v Kranju mogoče dobiti več
kot 500 novih delovnih mest, del le-teh bi bil vezan na internetne tehnologije.
Rešitev vidijo v povezovanju
Povezovanje šolstva in podjetništva ter pridobitev neposrednih naložb domačih in tujih investitorjev
so po mnenju gospodarstvenikov ključnega pomena. »Večina podjetij posluje v regiji, v radiju 500
kilometrov, saj to območje preprosto poznajo. Naloga politike pri tem je, da ustvarja pogoje za
poslovanje, povezuje, odpira priložnosti in ne, da se s posli neposredno ukvarja,« meni Janez Škrabec,
direktor podjetja Riko. »Pridobivanje in ohranjanje investicij je ključno za delovna mesta. Občine pa
imajo pri tem lahko tako prednosti kot slabosti. Ker tuji investitorji ne razumejo občinskih prostorskih
načrtov, jim je pri tem potrebno pomagati in jim zadeve kar najbolj poenostaviti,« je dejal Tomaž
Lanišek, direktor Knauf Insulation Škofja Loka.
Kranjska obrtna cona
Beseda je tekla tudi o priložnostih za novo obrtno cono v Kranju s pripadajočo infrastrukturo.
»Možnost za postavitev obrtne cone v Kranju vidim na vzhodni strani Kranja, proti Britofu. Tam ni
poseljeno, v bližini pa se nahaja tudi pomembna infrastruktura, torej letališče in avtocesta,« ocenjuje
Aleksander Bizjak, direktor podjetja SIGR Bizjak transport in skladiščenje.
Kranj zmore več
»Prepričan sem, da tretja največja slovenska občina zasluži in zmore več. Ljudem je treba dati
priložnost, da lahko prav v Kranju uresničijo svoje načrte in sanje. S svojimi izkušnjami in širokim
krogom poznanstev lahko odpiram vrata tako na državnem nivoju kot v gospodarstvu. Ne morem
zagotoviti vsega, lahko pa kot župan vplivam, da preboj naredimo skupaj. Tu živijo trmasti, ustvarjalni
in delavni ljudje – to je kapital, ki me navdaja s prepričanjem, da nam bo uspelo. Kajti največji potencial
Kranja smo ljudje,« je sklenil Matjaž Rakovec, kandidat za župana Mestne občine Kranj, ki je okroglo
mizo organiziral in povezoval.
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V kratkem še športni in energetski forum
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. V kratkem se bosta odvila
še dva foruma:
• v torek, 13. novembra 2018, ob 18.00 uri, se bo v prostorih Mestne knjižnice Kranj odvila
okrogla miza Kranj, slovenska prestolnica športa,
• v sredo, 14. novembra 2018, ob 18.00 uri, pa bo v prostorih Obrtne zbornice potekal
Energetski forum: Gorenjska – energetsko samozadostna regija?
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