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1. Uvod – kontekst
Management mestnih središč (MMS) ali v izvirniku Town Centre Management (TCM) se tudi v
slovenskem prostoru vedno bolj uveljavlja kot možen in potreben pristop k problematiki revitalizacije
mestnih središč. Gospodarska kriza, upad kupne moči, gradnja velikih nakupovalnih središč in drugi
dejavniki so povzročili spremembe v potrošniških in družbenih navadah, pri čemer so številna mesta
zaznala zmanjšanje obiska in potrošnje v mestnih središčih. Slednja imajo širši družbeni, kulturni,
turistični in ekonomski pomen, zaradi česar ima njihova degradacija daljnosežne negativne posledice.
Pristop MMS nastopa kot možna pot do rešitve ali do celovite revitalizacije mestnih jeder. Prva
slovenska mesta in sicer Celje, Koper in Ljubljana so pričela z MMS aktivnostmi šele okoli leta 2010, kar
je nekaj desetletji po tem, ko se je koncept uveljavil drugje v zahodni in srednji Evropi. Praksa na tem
področju v Sloveniji, ki se je razvijala zadnjih pet let, se sicer razlikuje od močno institucionaliziranih ali
profesionalnih enot TCM v tujini (primeri iz Velike Britanije ali Avstrije), kljub temu pa v svoji manj
formalni in bolj fleksibilni obliki ponuja številne možnosti za izboljšanje razmer v mestnih središčih.
Kot primer dobre prakse izvajanja sodelovanja po pristopu MMS se je v Sloveniji uveljavil Koper.
Sodelovanje v koprskem mestnem središču temelji na neformalnem partnerstvu med Mestno občino
Koper in mestnimi podjetniki, ki so združeni v Zavodu Koper Otok. Za doseganje skupnega cilja
revitalizacije mestnega jedra so bili izvedeni in se izvajajo številni skupni ukrepi, tako na strani občinske
uprave kot povezanih podjetnikov. Slednji pripravljajo skupne promocijske tiskovine in druge
materiale, organizirajo prireditve, izvajajo razne druge projekte, predvsem pa predstavljajo enovitega
sogovornika občini, kar omogoča potek konstantne komunikacije. Na drugi strani je Mestna občina
Koper odigrala pomembno vlogo pri spodbujanju povezovanja podjetij in še danes v veliki meri podpira
njihovo delovanje. Med drugim Mestna občina Koper zagotavlja delovanje koordinatorja Zavoda Koper
Otok, sofinancira prireditve, tehnično in drugače pomaga pri izvedbi prireditev, vključuje mestne
podjetnike v raznovrstne projekte in v pripravo strateških dokumentov ter drugo. Konkretni rezultati
večletnega sodelovanja na področju MMS so med drugim:
- sprejet ukrep znižanja najemnin poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper in posledično
zmanjšanje števila praznih prostorov ter povečan interes za najem poslovnih prostorov v
mestnem središču,
- izvajanje izobraževalnih tečajev za trgovce in gostince z namenom dviga kakovosti storitev,
- izvajanje promocije obiskovanja in nakupovanja v mestnem središču na potniškem terminalu
ob prihodih potniških ladij ter drugje,
- uvedba kartice doživetij Koper Card, ki poleg vsebine turistične kartice vključuje tudi ponudbo
ugodnosti v mestnem jedru,
- uvedba enotnega dovoljenja za uporabo javne površine ob prihodih potniških ladij in večjih
prireditev, ki velja za podjetja, vključena v Zavod Koper Otok,
- izvedba številnih prireditev z namenom vključevanja mestnih podjetnikov in oživljanja mestnih
ulic ter trgov, kot je Modna revija, Otroški festival, Miklavžev sejem, Kidričeva Street Party, in
druge,
- predvsem pa krepitev komunikacije in sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri
zasledovanju skupnih in splošno koristnih ciljev revitalizacije mestnega jedra.
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V okviru programa Spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, ki ga je
pripravila javna agencija SPIRIT Slovenija, je Zavod Koper Otok v sodelovanju z Mestno občino Koper v
letu 2016 izvedel devet, leta 2017 pa še šest izobraževanj in delavnic na temo MMS s ciljem širjenja
tega pristopa po različnih mestih in regijah. V svojem bistvu se MMS prične z vzpostavitvijo partnerstva
med vsakokratno občino in podjetniki, ki preko dialoga in sodelovanja skupaj izvajajo različne ukrepe
za revitalizacijo mestnega jedra. Na izobraževanjih-delavnicah je bil udeležencem predstavljen koncept
MMS, predvsem pa primeri dobrih praks iz tujine in Slovenije. Cilj delavnic je bil spodbujanje
podjetnikov k povezovanju ter vzpostavljanju sodelovanja z občino, hkrati pa spodbujanje občin, da
prisluhnejo skupnim potrebam in željam podjetnikov. Na vseh dogodkih se je pokazalo izredno
zanimanje za pristop MMS tako s strani lokalne politike kot tudi s strani podjetnikov in drugih
deležnikov iz mestnih središč. Udeležencem so bili razdeljeni anketni vprašalniki, ki bodo natančneje
analizirani v nadaljevanju in ki omogočajo prvi splošni pregled interesa za uvajanje MMS sodelovanja
v mestnih središčih.
Rezultati kažejo na izjemno podporo uvajanju tovrstnega načina sodelovanja, tako s strani podjetnikov
in drugih deležnikov zasebnega sektorja kot s strani predstavnikov občin oziroma javnega sektorja. V
večini primerov je bila na izobraževanjih-delavnicah izražena tudi politična podpora pristopu MMS na
lokalni ravni, kar je nedvomno spodbuden znak.
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2. Metodologija
Osnovo evalvacije predstavljajo anketni vprašalniki, ki so bili razdeljeni udeležencem izobraževanjdelavnic na temo MMS. Vprašalniki so vsebovali tako zaprte kot odprte tipe odgovorov (priloga). V
obdobju 2016–2017 je bilo izvedenih 15 izobraževanj-delavnic in sicer v/na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kranju, 31. 5. 2016 (20 udeležencev, 12 anket),
Črnomlju, 23. 8. 2016 (26 udeležencev, 10 anket),
Škofji Loki, 25. 8. 2016 (32 udeležencev, 15 anket),
Slovenj Gradcu, 15. 9. 2016 (21 udeležencev, 10 anket),
Kamniku, 6. 10. 2016 (21 udeležencev, 11 anket),
Krškem, 11. 10. 2016 (30 udeležencev, 22 anket),
Mariboru, 13. 10. 2016 (19 udeležencev, 12 anket),
Murski Soboti, 17. 10. 2016 (23 udeležencev, 16 anket),
Ptuju, 19. 10. 2016 (42 udeležencev, 21 anket),
Jesenicah, 5. 6. 2017 (10 udeležencev, 8 anket),
Postojni, 20 6. 2017 (16 udeležencev, 12 anket),
Ravnah na Koroškem, 6. 7. 2017 (10 udeležencev, 6 anket),
Ajdovščini, 26. 9. 2017 (12 udeležencev, 0 anket – posebna delavnica),
Brežicah, 3. 10. 2017 (14 udeležencev, 6 anket),
Kočevju, 12. 10. 2017 (11 udeležencev, 10 anket).

Od skupno 307 udeležencev smo prejeli 171 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar predstavlja dobrih
55 % vseh udeležencev. V vzorcu izpolnjenih anket nekoliko izstopata mesti Krško in Ptuj, ki
predstavljata za nekaj odstotkov večji delež od povprečja ostalih mest.

Vzorec glede na mesto
Ravne na
Koroškem
Postojna 4%
7%

Črnomelj
6%

Kočevje Kranj
7%
6%

Jesenice
5%

Škofja Loka
9%
Slovenj Gradec
6%

Ptuj
13%

Kamnik
7%
Murska
Sobota
10% Maribor
7%

Krško
13%
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Zaradi omejenega števila izpolnjenih anket v posameznem mestu rezultati nedvomno ne predstavljajo
celotne slike situacije v določenem mestnem jedru. Izsledke lahko razumemo kot mnenje dela
podjetnikov iz mestnega središča in dela predstavnikov javnih institucij, ki jih področje MMS zanima.
Relativna večina oziroma skoraj polovica anketirancev prihaja iz vrst zasebnega sektorja, medtem ko
osebe, ki so zaposlene v javnem sektorju (tj. občine in druge javne institucije) predstavljajo 41 %. Dobra
desetina anketirancev se je opredelila kot drugo. Ta kategorija vključuje predstavnike nevladnih
organizacij, raznih društev in zainteresiranih prebivalcev.

Profil anketirancev (n = 172)
Drugo
13%

Občina oz. javni
sektor
41%

Podjetje oz zasebni
sektor
46%

Podrobnejša analiza vzorca anketirancev, ki so se opredelili kot podjetje ali zasebni sektor, sledi spodaj.
Večina podjetij, ki se je udeležila izobraževanj-delavnic na temo MMS, prihaja s področja maloprodaje
in gostinstva, delujejo kot samostojni podjetniki ali d.o.o. v starem mestnem jedru (SMJ) ter imajo
večinoma od 2-9 zaposlenih. Dobra polovica podjetij tudi sodeluje pri organizaciji prireditev v SMJ.

Vrsta dejavnosti (n = 97)

Drugo
32%

Turizem
8%

Trgovina /
maloprodaja
39%

Gostinstvo
21%
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Oblika podjetja (n = 106)
drugo
4%

D.O.O.
27%
zavod, združenje
26%

S.P.
43%

Lokacija podjetja (n = 101)
Izven
SMJ
10%
V SMJ in
tudi
izven
20%

Izključno v SMJ
70%

Število zaposlenih (n = 111)
50 - 249…

10 - 49
13%

0 ali 1
27%

2-9
55%

Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

7

Anketiranci iz javnega sektorja v večini pokrivajo delovna področja turizma in spodbujanja
gospodarstva, kar morda že nakazuje na najbolj možne oddelke, kjer bi lahko bil umeščen tudi MMS.

Področje dela anketirancev iz javnega sektorja
(n = 79)

Prostorsko
načrtovanje in
promet
10%

Kultura
13%

Turizem
40%

Razvoj,
investicije &
projekti
13%
Kabinet župana
4%

Spodbujanje
gospodarstva
20%
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3. Skupni rezultati anketnih vprašalnikov
Pred evalvacijo stanja v posameznih mestnih jedrih v nadaljevanju sledi analiza rezultatov anketnih
vprašanj, ki so relevantna z vidika agregatnega mnenja vseh anketirancev. Spodaj navedeni rezultati
pričajo o tem, da je MMS prepoznan kot uporaben in zaželen v vseh mestih. Te rezultate se lahko po
našem mnenju interpretira tudi kot indikativne o podpori pristopa MMS na nacionalnem nivoju.

3.1 Podpora uvajanju koncepta MMS

Ali ste poznali koncept TCM
pred izobraževanjem? (n = 164)

DA
38%

NE
62%

Sam koncept MMS se v Sloveniji
že nekaj let širi predvsem preko
medobčinske komunikacije in z
neformalnim
izmenjevanjem
dobrih praks. Izmed vseh
anketirancev jih je bilo 38 % že
seznanjenih s konceptom MMS,
medtem ko je večina (62 %)
MMS prvič spoznala na
izobraževanjih-delavnicah na to
temo.

Ključna ugotovitev iz anketnih vprašalnikov je vsesplošna podpora uvajanju pristopa MMS v vseh
mestih, tako s strani podjetnikov kot predstavnikov občin. Na vprašanje "Ali podpirate uvajanje modela
MMS v vašem kraju" so namreč vsi (!) anketiranci odgovorilo pritrdilno. Tako izrazita podpora uvajanju
pristopa MMS v vseh mestih je navdušujoča in je dober pokazatelj relevantnosti MMS na nacionalni
ravni.

Ali podpirate uvajanje modela MMS v
vašem kraju? (n = 170)
NE

DA

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Skladno z zgornjim rezultatom analiza odgovor pokaže na veliko splošno (in deklaratorno)
pripravljenost za sodelovanje v eventualnem združenju podjetnikov iz mestnega središča za namene
uvajanja MMS. Kot primeren znesek mesečnega prispevka za izvajanje skupnih MMS aktivnosti
popravljeno povprečje vseh odgovorov ponudi nekaj manj kot 20 evrov mesečnega prispevka.

Ali bi bili pripravljeni sodelovati v združenju
podjetnikov za namene MMS? (n = 148)
NE
DA
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kolikšen prispevek je primeren za skupne
aktivnosti? (n = 81)
120
100
80
60

Prispevek (EUR)

40
20
0

Glede predlagane oblike povezovanja podjetnikov iz mestnih središč prevladuje združenje. Pomemben
delež vprašanih kot rešitev vidi zgolj neformalno povezovanje. Druge oblike so bile manjkrat izbrane.
Pod kategorijo drugo so anketiranci izpostavili možnost oblike zadruga ali pa izvajanje MMS preko že
obstoječih nevladnih organizacij ali gospodarskih združenj.
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Kakšno obliko povezovanja podjetnikov
predlagate? (n = 151)
drugo
7%
neformalno
povezovanje
18%

D.O.O. podjetje
3%
Civilna iniciativa
7%
Zasebni zavod
6%

Združenje
59%

Anketiranci so tudi podajali mnenje o tem, ali obstaja splošna podpora povezovanju in sodelovanju v
okviru MMS s strani samih podjetnikov in s strani občinskih uprav. Odgovori za obe vprašanji pokažejo
praktično identično in pozitivno sliko.

Mnenje o obstoju splošne podpore za
sodelovanje v okviru MMS
Ali obstaja splošna podpora povezovanju in
sodelovanju s podjetniki s strani občinske uprave? (n
= 155)

24%

76%
NE
DA

Ali obstaja splošna podpora povezovanju med
podjetniki iz SMJ? (n = 152)

29%
71%

Bolj raznoliko so anketiranci ocenili prizadevanja ali angažiranost podjetnikov in občin pri razvoju in
oživljanju mestnih jeder. Skupna ocena je boljša glede prizadevanj občin za razvoj SMJ in slabša glede
angažiranosti podjetnikov pri tem.
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Ocena prizadevanj občin in podjetnikov za razvoj
in oživljanje SMJ
31%

Dobro
10%

Ocena prizadevanj občine
za razvoj SMJ (n = 159)
52%

Povprečno

49%

Ocena angažiranosti
podjetnikov pri oživljanju
SMJ (n = 161)

17%

Slabo

41%

3.2 Ocena splošnega stanja v mestnih jedrih
Zanimiva je tudi ocena anketirancev o splošnem stanju v mestnih jedrih v primerjavi z letom 2010.
Porazdelitev odgovorov je približno enaka, pri čemer ena tretjina vprašanih meni, da se je splošno
stanje izboljšalo, druga tretjina opaža poslabšanje, preostala tretjina pa situacijo v mestnem jedru
ocenjuje kot približno enako letu 2010. Pri oceni spremembe števila obiskovalcev mestnega središča v
zadnjih dveh letih sicer nekoliko prevladuje prepričanje, da je število narastlo.

Ocena splošnega stanja v SMJ
glede na leto 2010 (n = 161)

Ocena spremembe obiska
SMJ v zadnjih 2 letih (n = 156)
54%

Boljše
33%

Slabše
35%

46%

Enako
32%
Narastlo

Upadlo
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Anketiranci so bili vprašani tudi po mnenju o največjih težavah mestnega središča. Predlagani so bili
odgovori, ki so v praksi najpogosteje izpostavljeni kot ključni zaviralci razvoja mestnega središča. Na
vprašanje je bilo možno odgovoriti z več odgovori, skupno se jih je nabralo 495. V množici vseh odgovorov
je kot največja ovira izpostavljena številčnost praznih poslovnih prostorov (117 odgovorov). To nakazuje
na eno od poglavitnih področij, ki bi jih morali eventualni MMS-ji prioritetno obravnavati. Druga
najpogosteje izpostavljena ovira za razvoj mestnih središč je premajhno število obiskovalcev (113
odgovorov) ter prevelika konkurenca velikih nakupovalnih centrov (85 odgovorov). Problematiko
parkiranja so anketiranci označili kot manj pomembno (le 42 odgovorov).

Mnenje o največjih problemih mestnega jedra
140
120
100
80
60
40
20
0
Premalo
Prevelika
parkirnih mest konkurenca
nakupovalnih
središč

Predrage Preveč praznih
najemnine
poslovnih
prostorov

Premalo
dogajanja

Premalo
obiskovalcev

Drugo

Vprašalnik je omogočal tudi podrobnejši zapis mnenja o glavnih ovirah za oživljanje mestnih središč.
Zbranih je bilo 87 odprtih odgovorov, mnenja pa lahko strnemo v naslednje skupine:
- neprimerna, slaba, neatraktivna ali neinovativna celotna ponudba mestnega središča;
- apatičen odnos in pasivnost prebivalcev ter podjetnikov, slaba kupna moč, problem
izseljevanja iz mestnih središč (tudi izseljevanje javnih institucij) in problem potovalnih navad
prebivalcev, ki temeljijo na uporabi osebnih avtomobilov;
- problem degradiranih zasebnih nepremičnin in odsotnost vzvodov za vključevanje zasebnih
lastnikov v bolj proaktivno in mestu prijazno delovanje;
- neustrezna prometna ureditev mestnega središča, kjer so anketiranci izražali nasprotovanje
ali podporo popolnemu prometnemu zaprtju mestnega jedra, kritike parkirnim režimom in
potrebo po večjem vključevanju podjetnikov v odločitve glede prometne ureditve;
- pomanjkanje sodelovanja med deležniki, napačna ali preveč individualistična miselnost
deležnikov, pomanjkanje komunikacije in koordinacije;
- bližina nakupovalnih središč in njihov negativni vpliv na nakupovalne in druge navade
potrošnikov/prebivalcev.
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Anketiranci so podali tudi lastno oceno
glede deleža praznih poslovnih prostorov v
mestnem jedru in deležu poslovnih
prostorov, ki so v javni lasti. Odgovor na to
vprašanje izraža izključno percepcijo
vprašanih, ki v skupnem povprečju menijo,
da je slaba polovica poslovni prostorov
praznih ter da je občina lastnik približno
petine poslovnih prostorov.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44%
21%

Percepcija deleža praznih
Percepcija deleža prostorov v
prostorov v SMJ (povprečje, n = SMJ v lasti občine (povprečje, n
117)
= 106)

3.3 Mnenja o aktivnostih in izvajanju MMS
Iz zgornjih odgovorov lahko izvlečemo pogled anketirancev o prioritetnih področjih, s katerimi bi se
morali MMS-ji v Sloveniji ukvarjati, in sicer:
-

upravljanje javnih in zasebnih nepremičnin;
omilitveni ukrepi vezani na bližino nakupovalnih središč;
urejanje prometa in prometne signalizacije z vključevanjem deležnikov;
destinacijski management z vidika privabljanja obiskovalcev in pestrega dogajanja;
izvajanje koordinacije med deležniki, koordinacija izvajanja prireditev, pretoka informacij
ipd.
izvajanje spodbud za drobno gospodarstvo v mestnih središčih;
ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu in ponudbi mestnega središča.

Vprašalnik je vseboval tudi pol-odprto vprašanje (z več možnimi odgovori) o možnih skupnih
aktivnostih podjetnikov. Podpora predlaganim skupnim aktivnostim je bila približno enaka, z manjšim
izstopanjem izvajanja skupnih prireditev (120 odgovorov od 493).

Katere skupne aktivnosti podjetnikov
bi želeli izvajati?
140
120
100
80
60
40
20
0
Skupne
prireditve

Skupne
tiskovine

Skupne
Enotno
promocijske dogovarjanje z
akcije
občino

Nič od
naštetega
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Tudi na tej točki so bili anketiranci vprašani po podrobnejšem mnenju o tem, kako si predstavljajo
skupne aktivnosti podjetnikov za oživljanje mestnih jeder. Zbranih je bilo 67 odgovorov, ki v glavnem
izpostavljajo:
-

-

izvajanje koordinacije med podjetniki, povezovanje in spodbujanje sodelovanja podjetnikov;
enotni marketing za mestno središče, enotno označevanje lokalov, enotna grafična podoba
mesta, priprava skupnih marketinških tiskovin in podobno, priprava skupnih dogodkov in
promocijskih akcij;
povezovanje podjetnikov za namene priprave ustrezne strategije razvoja mestnega jedra, ki bi
upoštevala njihove interese, skupna priprava predloga za ukrepe in enotno dogovarjanje z
občino.

Naslednje odprto vprašanje je bilo namenjeno izražanju mnenj in pričakovanj glede podpore občin v
okviru MMS. Med 64 zbranimi odgovori se vloga občine v okviru MMS nanaša na:
-

-

omogoča ali izvaja dejansko koordinacijo ponudnikov in aktivnosti za mestno jedro (finančna
podpora, zaposlitev mestnega managerja ali koordinatorja, komuniciranje s ponudniki),
spodbuja sodelovanje in motivira deležnike;
finančna podpora za MMS in za podjetnike (spodbude vezane na najemnine poslovnih
prostorov, prijaznejši parkirni režim, sofinanciranje dogodkov in podobno);
upravljanje praznih prostorov, privabljanje novih podjetij in institucij v mestna središča;
skrbi za pestro dogajanje v mestu čez celo leto.

Z vidika MMS je pomembno tudi sodelovanje na nacionalni ravni, kjer v tujini obstajajo različne
nacionalne MMS organizacije. V zvezi s tem je bilo postavljeno vprašanje o podpori različnim
predlaganim skupnim aktivnostim MMS na nacionalni ravni z več možnimi odgovori. Anketiranci v
največji meri podpirajo izvajanje skupnih promocijskih akcij (108 odgovorov od 448) in izvajanje
skupnih prireditev (99 odgovorov). Relativno močna je tudi podpora razvoju novih skupnih turističnih
produktov, namenjenih spodbujanju obiska mestnih središč (95 odgovorov). Manjša je podpora
uvajanju kartic zvestobe ali darilnih bonov na nacionalni ravni (75 in 69 odgovorov). Odprto vprašanje
o podrobnejših predlogih za skupne MMS aktivnosti na nacionalni ravni je prejelo le 36 odgovorov, ki
so potrdili pomen skupne promocije in marketinških aktivnosti. Ob tem izstopa predlog o zakonskih in
davčnih rešitvah, ki bi spodbujale razvoj mestnih središč in MMS, kot na primer večja obdavčitev
nakupovalnih središč ali drugi ukrepi, s katerimi bi prišli do namenskih sredstev za razvoj MMS.
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Podpora skupnim aktivnostim MMS na
nacionalni ravni
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3.4 Glavne ugotovitve
Na podlagi analiziranih skupnih rezultatov vprašalnika lahko kot glavne ugotovitve navedemo
nedvomno podporo anketirancev uvajanju pristopa MMS in deklaratorno pripravljenost večine
deležnikov za sodelovanje v MMS. Pristop MMS je po mnenju vprašanih primarno potreben zaradi
spodbujanja koordinacije, sodelovanja in povezovanja deležnikov v mestnem središču ter skupnega
zasledovanja njegovega razvoja in reševanja skupnih težav, kot so prazni poslovni prostori, potreba po
skupnem in boljšem marketingu ter drugo.
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4. Zadovoljstvo udeležencev z izvedbo izobraževanj-delavnic na temo
MMS
Pri izvedbi izobraževanj-delavnic na temo MMS smo preko anketnega vprašalnika merili tudi
zadovoljstvo udeležencev. Slednji so bili vprašani po tem, ali je bil dogodek (1) zanimiv, (2) uporaben
in (3) če je izpolnil njihova pričakovanja. Rezultati kažejo na uspešno izvedbo dogodkov in zadovoljstvo
udeležencev.

Ocena zanimivosti izobraževanja
(n=141)
130

11
Zanimivo

Povprečno

0
Nezanimivo

Ocena uporabnosti izobraževanja
(n=139)
121

18
0
Uporabno

Povprečno

Neuporabno

Izpolnitev pričakovanj udeležencev
(n=137)
115

18
4
DA

NE

Delno

5. Priloga: anketni vprašalnik
Na naslednji strani.
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VPRAŠALNIK o trenutnem stanju in pripravljenosti za izvajanje managementa
mestnih središč (TCM – Town Centre Management)

Ste predstavnik/zaposlen v:

□ podjetje oz. zasebni sektor
□ občinska uprava oz. javni sektor
□ drugo: ______________________

Če v podjetju oz. zasebnem sektorju,
vaša vrsta dejavnosti:

Če v občinski oz. javni upravi, področje
vašega dela (urad, služba, javni zavod):

□ trgovina oz. maloprodaja
□ lokal, restavracija oz. gostinstvo
□ turistična agencija oz. turizem
□ drugo: __________________

□ turizem
□ spodbujanje gospodarstva
□ kabinet župana
□ drugo: __________________

Lokacija vašega podjetja ali poslovnih
enot:

Ali vi sami oz. vaša organizacija
sodeluje pri organizaciji in izvedbi
prireditev v mestnem jedru:

□ izključno v mestnem jedru
□ v mestnem jedru in izven njega
□ izven mestnega jedra
Oblika vašega podjetja ali organizacije:

□ d.o.o.
□ s.p.
□ zavod, združenje, društvo, ipd.
□ drugo: __________________

□ DA
□ NE
Koliko zaposlenih ima vaše
podjetje/organizacija:

□ 0 ali 1
□ Med 2 in 9
□ Med 10 in 49
□ Med 50 in 249
□ 250 ali več
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Ali ste poznali koncept TCM (Town
Centre Management / Management
mestnih središč) pred izobraževanjem:

□ DA
□ NE
Ali bi bili pripravljeni sodelovati v
združenju podjetnikov iz centra mesta
za namene uvajanja TCM:

□ DA
□ NE
Če ste pripravljeni sodelovati v
povezovanju mestnih podjetnikov, bi
bili za delovanje združenja/organizacije
pripravljeni plačati nek prispevek:

□ DA
□ NE
Če da, kolikšen prispevek posameznega
podjetja je po vašem mnenju razumen
in zadosten za izvajanje skupnih
aktivnosti:

□ _________ € mesečno
Kakšno obliko povezovanja podjetnikov
iz mestnega jedra predlagate:

□ združenje
□ zasebni zavod
□ civilna iniciativa
□ d.o.o. podjetje
□ neformalno povezovanje
□ drugo: ____________________
____________________________

Ali podpirate uvajanje takega modela
sodelovanja v vašem kraju:

□ DA
□ NE
Ali menite, da obstaja splošna podpora
povezovanju med podjetniki iz
mestnega jedra:

□ DA
□ NE
Ali menite, da obstaja splošna podpora
povezovanju in sodelovanju s
podjetniki s strani občinske uprave:

□ DA
□ NE
Ali ste pripravljeni postati
soustanovitelj združenja podjetnikov iz
mestnega središča:

□ DA
□ NE
Ali je po vašem mnenju število
obiskovalcev mestnega jedra
(domačinov in turistov) v zadnjih 2
letih:

□ narastlo
□ upadlo
Ali se je poslovanje vašega podjetja
(predvsem v mestnem jedru) v zadnjih
2 letih:

□ izboljšalo
□ poslabšalo
□ približno enako
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Kako ocenjujete splošno stanje v
mestnem jedru v primerjavi z
letom 2010:

□ boljše
□ približno enako
□ slabše

Kako ocenjujete prizadevanja
občine za razvoj mestnega jedra:

□ dobro
□ povprečno
□ slabo

Katere skupne aktivnosti z drugimi
podjetniki iz centra mesta bi želeli
izvajati (možnih več odgovorov):

□ skupne prireditve
□ skupne tiskovine (brošure, letaki)
□ skupne promocijske akcije
□ enotno dogovarjanje z občino glede
zadev vezanih na mestno jedro

□ nič od naštetega
Kateri so po vašem mnenju največji
problemi mestnega jedra (možnih več
odgovorov):

□ premalo parkirnih mest
□ prevelika konkurenca nakupovalnih
središč na obrobju mesta

□ predrage najemnine
□ preveč praznih poslovnih prostorov
□ premalo dogajanja
□ premalo obiskovalcev
□ drugo

Kako ocenjujete angažiranost
podjetij pri oživljanju mestnega
jedra:

□ dobro (angažiranost)
□ povprečno
□ slabo (apatičnost)

Podrobneje navedite, kako si predstavljate skupne aktivnosti
podjetnikov za oživljanje mestnega jedra:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_
Podrobneje navedite, kaj so po vašem mnenju glavne ovire
pri oživljanju mestnega jedra:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Podrobneje navedite, kako si predstavljate podporo občine v okviru TCM sodelovanja za oživljanje
mestnega jedra:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Kakšen je po vašem občutku delež praznih
poslovnih prostorov v mestnem jedru:

Katere aktivnosti občina že izvaja (možnih več
odgovorov):

□ _________ %

□ organizacija prireditev v mestnem jedru
□ organizacija sestankov s podjetniki iz centra
□ spodbude za malo gospodarstvo (subvencije,

Kakšen je po vašem občutku delež
poslovnih prostorov v mestnem jedru, ki
so v lasti občine oz. v javni lasti:

□ _________ %

olajšave, druge spodbude)

□ ima koordinatorja za področje TCM oziroma

Katere skupne aktivnosti za TCM na nacionalnem
nivoju bi podprli (možnih več odgovorov):

□ uvajanje mestnih kartic (zvestobe, ugodnosti)
□ uvajanje mestnih darilnih bonov
□ skupne promocijske akcije (Razvajaj se v
mestu, ohranimo lokalnega trgovca, ipd.)

□ skupne prireditve (hkrati v različnih krajih, na
primer Otroški festival in podobno)

□ razvoj novih turističnih produktov (mestna
zgodovinska transverzala, druga turistična
promocija)

□ vaši predlogi za skupne projekte na
nacionalnem nivoju:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_

drugo kontaktno osebo za podjetnike iz centra

□ druge obstoječe aktivnosti za TCM:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Podrobneje navedite možne skupne konkretne
aktivnosti za TCM oz. oživljanje mestnih jeder, ki
bi jih izvajali na nacionalnem nivoju:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Kako ocenjujete zanimivost
izobraževanja za TCM:

Kako ocenjujete uporabnost
izobraževanja za TCM:

Ali je izobraževanje izpolnilo vaša
pričakovanja:

□ zanimivo
□ povprečno
□ nezanimivo

□ uporabno
□ povprečno
□ neuporabno

□ DA
□ NE
□ delno, komentar:
___________________________
___________________________
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