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Področje mestnega upravljanja je v Sloveniji še zelo mlado in v začetnih fazah 
razvoja, pa vendar smo danes že priča primerom dobrih praks posameznih 
slovenskih mest. Že pred časom je bila tudi v Sloveniji prepoznana potreba po 
uvajanju inovativnih ukrepov za oživljanje mestnih središč, predvsem z vidika 
ustvarjanja novih podjetniških priložnosti, zato smo na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo v letu 2016 skupaj s SPIRIT Slovenija začeli z izva-
janjem programa Spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v 
mestnih središčih. 

Pričeli smo z različnimi aktivnostmi promocije programa, v okviru katerega smo 
preko  delavnic širili primere dobrih praks občin, ki so prepoznale, da je za 
njihov uspeh ključno povezovanje lokalnih malih in srednje velikih podjetij ter 
njihovo sodelovanje z občinskimi upravami.

Sodelovanje je torej ključ do uspeha. Zato se trudimo, da občine prepoznajo 
svojo vlogo pri spodbujanju razvoja novih podjetniških priložnosti in v tem pro-
cesu s podjetji sodelujejo od samega začetka.

Kot pomoč pri iskanju najustreznejših ukrepov smo pripravili Priročnik za uprav-
ljavce mestnih središč, v katerem so zbrani primeri dobrih praks po strateških 
nalogah za revitalizacijo mestnih središč.

Verjamemo, da boste v priročniku našli uporabne informacije in namige, s ka-
terimi boste oživili tudi središče mesta, kjer prebivate sami. Modeli v priročniku 
so namreč različni, fleksibilni in vsako mesto oziroma občina lahko izoblikuje 
svojega, unikatnega, najboljšega. 

Jernej Tovšak,
direktor Direktorata  za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo

UVODNI NAGOVOR
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Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo želita s primernimi ukrepi in podporo spodbujati uvajanje modela upravlja-
nja mestnih središč – TCM (Town center management) po vsej Sloveniji.

V letih od 2016 do 2018 smo v ta namen poleg delavnic za predstavitev dob-
rih praks TCM slovenskih mest, kjer so ta model že vzpostavili, pripravili tudi 
publikacijo Upravljanje mestnih središč z naborom dobrih praks iz Slovenije 
in Avstrije ter Analizo ukrepov slovenskih občin za spodbujanje podjetništva 
in gospodarske aktivnosti. Obe publikaciji sta bili pri uporabnikih lepo sprejeti 
in sta dosegljivi v elektronski obliki na podjetniškem portalu (www.podjetniski 
– portal.si).

V letu 2018 je nastal strokovni priročnik s primeri slovenskih in tujih dobrih 
praks posameznih ukrepov za uspešno upravljanje mestnih središč. V njem 
je podrobno predstavljenih 26 dobrih praks iz Slovenije in tujine, ki jih lahko 
mestna središča prevedejo tudi v svoje okolje. 

Z aktivno vlogo pri uvajanju modela TCM v slovenska mesta želimo še naprej 
ponujati prave in uporabne spodbude, ki bodo pospešile razvoj upravljanja 
mestnih središč in povezovanje med njimi.

Želiva vam prijetno in uporabno branje,

Nataša Žaberl, 
MGRT 

Mojca Skalar Komljanc, 
SPIRIT Slovenija, javna agencija
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V Zahodni Evropi in ZDA se je v zadnjih letih veliko mest srečalo z zatonom 
aktivnosti in z zmanjšanjem ponudbe v mestnih središčih. Mestna središča se 
tudi v Sloveniji soočajo z upadanjem privlačnosti za trgovce, ki se raje odloča-
jo za lokacije v nakupovalnih središčih na obrobjih mest. Prav tako se v večini 
slovenskih mestnih središč zmanjšuje podjetniška aktivnost, saj podjetniki po-
nudbo svojih storitev oziroma svoje poslovne prostore selijo na druge loka-
cije, ki so lažje dostopne ali bolje povezane s podpornimi storitvami (bližina 
kupcev, dobaviteljev ali institucij znanja oziroma kadrov), ali celo izkoriščajo 
možnost dela na daljavo. Posledica so osiromašena mestna središča in njiho-
vo propadanje.

Zaton mestnih središč je v nasprotju z interesi slovenskih mest in s sprejetimi 
strategijami. Slovenija je potrdila Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki vključu-
je dolgoročne globalne cilje razvoja, med katerimi je tudi Cilj 11: Poskrbeti za 
odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja. Za slovenska mesta pa 
imajo aktivna in živahna mestna središča tudi dejansko vrednost - več podjetij, 
ki ustvarjajo dodano vrednost, pomeni tudi več zaposlitev, večji razpoložljivi 
dohodek lokalnega prebivalstva in več prihodkov za občinski proračun. Ni 
presenetljivo, da strokovnjaki ugotavljajo, da proaktivna revitalizacija in spod-
bujanje podjetniške aktivnosti v mestnih središčih poveča kakovost življenja 
in priložnosti za gospodarski razvoj. Tovrstne aktivnosti so torej ena ključnih 
razvojnih prioritet, na podlagi katerih bomo ustvarili temelje za dolgoročno 
trajnostno rast, in ustrezen način za dolgoročno povečanje uspešnosti občin 
ter zadovoljstva lokalnega prebivalstva in obiskovalcev. Ostaja pa izziv, kako 
to doseči.

KAKO PRISTOPITI K UPRAVLJANJU MESTNIH SREDIŠČ IN POVEČANJU 
NJIHOVE PRIVLAČNOSTI?

Literatura in raziskave s področja trajnostnih mestnih gospodarskih politik v 
ospredje postavljajo podjetnika in vlogo države oziroma lokalne skupnosti 
vidijo predvsem v vlogi spodbujevalca in ustvarjalca primerne infrastrukture. 
Raziskovalca Katz in Bradley (2013) ocenjujeta, da bodo na gospodarsko rast 
in blagostanje bistveno vplivale lokalne iniciative ljudi in podjetij. Predvideva-
ta, da bodo nekateri kraji, še posebej mestna središča, s talenti, tehnologijo 
in ustvarjalnostjo postali »inovacijska okrožja«, ki bodo motor za nove gospo-
darske dejavnosti in sektorje. V takih okrožjih bo visoka koncentracija ljudi s 
poklici, ki jih je Richard Florida (2002) razvrstil v t.i. »ustvarjalni razred«, ki bo 
skupaj predstavljal novo gonilo lokalnega gospodarstva in tako spodbudil rast 
lokalnih, regionalnih in globalnih gospodarstev. Kako torej prepričati »ustvar-
jalni razred«, da bo razvijal mestna središča v »inovacijska okrožja«? 

ZAKAJ SO MESTNA SREDIŠČA 
POMEMBNA IN ZAKAJ 
POTREBUJEJO POMOČ
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Na podlagi teh splošnih načel in konkretnih primerov zatonov mestnih središč 
v ZDA in Evropi ter primerov dobrih praks njihove revitalizacije so raziskovalci 
in strokovnjaki razvili vrsto konkretnih priporočil, kako spodbujati podjetništvo 
v mestnih središčih1. Najpogostejši pristop evropskih mest za reševanje iz-
zivov revitalizacije mestnih središč je mehanizem za obnovo in upravljanje 
mestnih središč, imenovan Town Centre Managment (TCM; Coco-Stefani-
ak et al. 2009), ki promovira proaktiven in strateški pristop ter sodelovanje 
in partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem za učinkovito upravljanje 
urbanih območij, katerega začetki segajo v 80. leta prejšnjega stoletja. Dvig 
privlačnosti mestnih središč in njihovo ponovno oživitev pogojuje s sodelova-
njem različnih interesnih skupin pri oblikovanju in izvajanju razvojnih strategij, 
predvsem lastnikov nepremičnin, trgovcev na drobno, obrtnikov, gostincev, 
civilne družbe in lokalne oblasti. 

Treba se je zavedati, da je vsako lokalno okolje specifično, zaradi česar 
je potrebno politike in aktivnosti prilagajati lokalnim posebnostim in se pri 
spodbujanju podjetniške aktivnosti ne zanašati slepo na tuje primere in tuje 
politike, še zlasti, ker imamo primere dobrih praks s pozitivnimi učinki tudi v 
domačem okolju. 

SLOVENSKE IZKUŠNJE Z UPRAVLJANJEM MESTNIH SREDIŠČ

Začetki spodbujanja podjetništva v mestnih središčih v Sloveniji segajo v leto 
2011 (SPIRIT, 2017, str. 7), ko je bil izpeljan pilotni projekt TCM v treh sloven-
skih mestih – v Ljubljani, Kopru in Celju. S Programom spodbujanja inovativnih 
ukrepov za spodbujanje podjetništva v mestnih jedrih je Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo leta 2016 skupaj z Javno agencijo SPIRIT pričelo 
s promocijo TCM ter z organizacijo brezplačnih delavnic in izobraževanj za 
vzpostavitev sistema upravljanja mestnih središč v slovenskih občinah. Ta sis-
tem se je nadgradil v sistem izobraževalnih delavnic v okviru izobraževalnega 
programa za upravitelje mestnih središč, za katerega so občine izkazale ve-
liko zanimanja. Ustanovljena je bila tudi neformalna iniciativa za TCM, kjer si 
ključni deležniki v slovenskih mestnih občinah izmenjujejo izkušnje, določene 
aktivnosti pa potekajo tudi preko Združenja mestnih občin Slovenije. Marca 
2019 se bo v okviru Združenja mestnih občin Slovenije tudi formalno oblikoval 
Odbor za management mestnih središč. Z namenom spodbujanja uvajanja 
modelov TCM v mestna središča je Javna agencija SPIRIT v sodelovanju z 
GZS Podjetniško-trgovsko zbornico zbrala 15 primerov dobrih praks v Slove-
niji in 5 v tujini, ki jih je predstavila v publikaciji Upravljanje mestnih središč: 
Dobre prakse v Sloveniji in Avstriji. 

PREGLED PRIMEROV DOBRIH PRAKS V SLOVENIJI IN NJIHOVA 
PRIMERJAVA

Pregled obstoječih ukrepov v mestnih središčih temelji na terenskem delu, 
izvedenem v letu 2018, na zbranih informacijah na podlagi sekundarnih virov 
in na podatkih, pridobljenih v povezavah s poznavalci primerov dobrih praks v 
drugih slovenskih občinah2. Nabor primerov je dopolnjen z izbranimi iz tujine, 
ki so bili prepoznani kot vzorčni za revitalizacijo mestnih središč v posame-
znih mestih. 

Rezultati analize kažejo, da se tudi v Sloveniji izvajajo dobre prakse na vseh 
področjih upravljanja mestnih središč, ki so predstavljene v tabeli.

Razviti in graditi na močnem javno-
-zasebnem partnerstvu.

Zagotoviti večnamenskost pros-
tora in spodbujati raznolikost nje-
gove uporabe ter medsebojnega 
sodelovanja uporabnikov.

Povezati središče mesta 
z zaledjem.

Vzpostaviti in upoštevati smernice 
za oblikovanje urbanega okolja z 
enotno podobo.

1.

3.

5.

7.

Razviti splošno vizijo / načrt, ki 
obravnava funkcionalne, fizične, 
socialne in ekonomske elemente.

2.

Ohraniti dediščino.
4.

Biti prijazen do pešcev in spod-
bujati okolju prijaznejše oblike 
transporta.

6.

Direktno zagotavljati boljše pogoje 
za poslovanje podjetij v mestnih 
središčih.

8.

Za uspešno vzdrževanje aktivnosti 
ali revitalizacijo v mestnih središčih 
je po ugotovitvah raziskovalcev po-
membnih več načel:

1 Glej npr. Williams, 2003; Kures et al., 2011, Balsas, 2018
2  Na tem mestu se avtorji zahvaljujemo g. Robertu Muleju, ustanovitelju in gonilni sili projekta Zlati 
 Kamen, ki je delil svoje izkušnje in poznavanje dobrih praks v slovenskih občinah, tudi manjših.
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STRATEŠKO PODROČJE PRIMER DOBRE PRAKSE

Direktno zagotavljanje boljših
pogojev za poslovanje

KOPER: Kako olajšati dostop do financiranja za 
mikro, mala in srednje velika podjetja z regional-
no garancijsko shemo

CELJE: Kako z darilnimi boni povečati promet in 
promocijo ponudnikov v mestnem središču

BELJAK: Kako z novimi tehnologijami omogočiti 
večji promet trgovcem in drugim ponudnikom v 
centru mesta

Enotna podoba

VELENJE: Kako z enotno blagovno znamko 
revitalizirati mestno središče

KRANJ: Kako privabljati obiskovalce v mestno 
središče s ponavljajočimi dogodki med tednom

ZAGREB: Kako organizirati najboljši božični 
sejem v Evropi

Razvijanje in grajenje na močnem 
javno-zasebnem partnerstvu

KOPER: Kako povezati ponudnike v mestnem 
središču 

HELSINKI: Kako povečati privlačnost mestnega 
središča z vzpostavitvijo design soseke

PTUJ: Kako promovirati ponudbo mestnega 
središča

Razvijanje splošne vizije in načrta, ki 
obravnava funkcionalne, fizične, socialne 
in ekonomske elemente ter njegova učin-
kovita izvedba

KRANJ: Kako voditi prenovo in vsebinsko  
oživljanje mestnega središča 

LJUBLJANA: Kako oživiti staro mestno jedro

MARIBOR: Kako lahko občina pomaga pri razvo-
ju socialnega podjetništva

DUNAJ: Kako razviti pametno in inovativno 
mesto s poudarkom na novih tehnologijah in 
okoljskih rešitvah 

PREGLED PRIMEROV DOBRIH PRAKS ZA REVITALIZACIJO 
MESTNIH SREDIŠČ PO STRATEŠKIH NALOGAH
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STRATEŠKO PODROČJE PRIMER DOBRE PRAKSE

Večnamenskost prostora in spodbujanje 
raznolikosti njegove uporabe ter medse-
bojnega sodelovanja uporabnikov

KRANJ: Kako v mestno središče privabiti ino-
vativne in kreativne posameznike in skupine s 
podjetniškimi ambicijami

BUDIMPEŠTA: Design Terminal - kako revitalizirati 
degradirano območje v središču mesta

VELENJE, PTUJ, MARIBOR IN DRUGA MESTA: 
Kako v mestno središče privabiti zagonska podje-
tja z velikim potencialom za rast

Vzpostavitev pešcem in okolju 
prijaznejših oblik transporta

KOPENHAGEN: Kako narediti kolesarjem prijazno 
mesto

LJUBLJANA: Kako iz mestnega središča izločiti 
motorni promet

SLOVENJ GRADEC: Kako revitalizirati mestno 
središče z zmanjševanjem motornega prometa 
in vsebinsko popestritvijo dogajanja v njem

Ohranjanje dediščine

ČRNOMELJ: Kako se lotiti dolgoročne prenove 
mestnega središča - kulturnega spomenika - in 
ga narediti privlačnega za prebivalce in obisko-
valce
NOVO MESTO: Kako izvesti prenovo mestnega 
središča in jo voditi v dialogu s tamkajšnjimi 
ponudniki

LJUBLJANA: Kako zgraditi turistično identiteto s 
pomočjo gastronomske in enološke ponudbe

REGENSBURG: Kako z vzpostavitvijo Centra za 
obiskovalce predstaviti kulturno dediščino na 
privlačen način

Povezovanje središča mesta z zaledjem

CELJE: Kako izboljšati povezanost središča mes-
ta z okolico z javnim potniškim prometom 

KRANJ: Kako vzpostaviti enoten koncept e-stori-
tev za občane

UTRECHT: Kako zagotoviti dostopnost mestnega 
središča v času obnove
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PREDSTAVITEV POSAMEZNIH 
PRIMEROV DOBRIH PRAKS
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Regionalni razvojni center (RRC) v Kopru vodi izvajanje 
regijske garancijske sheme na območju Obalno-kraške 
regije. Preko razpisa omogoča pridobivanje ugodnejših 
kreditov z garancijo mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem (MSP) pod posebnimi pogoji (npr. z zmanjša-
nimi zahtevami za zavarovanje), zaradi česar je shema 
privlačen vir financiranja za večino mikro, malih in 
srednjih podjetij v regiji, vključno s podjetji v mestnem 
središču Kopra. S promocijo obstoječih ugodnih virov 
financiranja, kot so regijske garancijske sheme za MSP 
v mestnih središčih, lahko občina pomembno olajša 
razvoj podjetij v mestnem središču, katerih glavna kon-
kurenca so veliki trgovski centri. 

PREPOZNANE TEŽAVE 

MSP imajo otežen dostop do virov financiranja, vključno 
s krediti. To jih postavlja v nekonkurenčen položaj v pri-
merjavi z velikimi podjetji, zaradi česar jim država Slove-
nija in EU z javno pomočjo poskušata izboljšati pogoje za 
poslovanje. Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6.8.2008 in velika večina gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov ter zadrug v mestnih središčih 
se uvršča prav v to skupino, upravičeno do pomoči. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS), ki izvaja she-
me na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regio-
nalnega razvoja (ZSRR-2), je v aprilu 2015 objavil razpis 
za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem (RGS) 
za celotno Slovenijo. RRC Koper je bil izbran kot izva-

jalec za območje Obalno-kraške regije in izvaja regijsko 
garancijsko shemo kot subjekt spodbujanja razvoja na 
regionalni ravni. Od leta 2017 so regijske garancijske 
sheme na voljo v vseh slovenskih regijah, tudi v Zasavju. 

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

RRC Koper je pridobil sredstva v višini 0,6 mio EUR s 
strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada 
(SRRS) z zahtevo za 4-kratno multipliciranje sredstev, 
tako da celoten potencial garancij v Obalno-kraški regiji 
znaša več kot 2,2 mio EUR. S takšno garancijo podjetniki 
v občinah regije, vključno s tistimi v mestnem središču 
Kopra, lažje financirajo svoj razvoj in obratna sredstva z 
dolžniškimi viri financiranja (krediti).

Za pridobitev kredita z garancijo se je potrebno včlaniti 
v Garancijsko shemo pri RRC Koper (izpolniti in poslati 
Obrazec za včlanitev) in izpolniti Razpisno dokumentaci-
jo ter jo posredovati na RRC Koper. Ob vključitvi v shemo 

KAKO OLAJŠATI DOSTOP 
DO FINANCIRANJA ZA 
MIKRO, MALA IN SREDNJE 
VELIKA PODJETJA 
Z REGIONALNO 
GARANCIJSKO SHEMO

KOPER
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mora član plačati enkratno nepovratno članarino v višini 
110,00 EUR.
 
Upravičenci lahko dobijo garancijo za pridobljene ugo-
dne bančne kredite, ki jih porabijo za:

• vzpostavitev nove poslovne enote,
• razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
• diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode 

in storitve, ki jih na upravičenem območju podjetje prej 
ni proizvajalo, ali bistveno spremembo proizvodnega 
procesa v obstoječi poslovni enoti,

• obratna sredstva (ki pa lahko znašajo največ 30 % celot-
nega kredita).

Upravičeni stroški investicije so lahko:
• stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa 

strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunal-
nega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški 
gradnje in nakupa objekta;

• stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos teh-
nologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, zna-
nja in nepatentiranega tehničnega znanja;

• obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih sredstev, 
stroške najema poslovnih prostorov in opreme, stroške 
promocijskih aktivnosti, stroške zagona podjetja, stroške 
priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumen-
tacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo 
projektov gospodarske, turistične in podjetniške infra-
strukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov šir-
šega pomena, bruto plače in prispevke na plače novo 
zaposlenih v podjetju in stroške pridobivanja intelektu-
alnih pravic.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno-prevo-
znih sredstev.

O odobritvi kredita posameznemu izvajalcu najprej od-
loča banka, nato pa še garancijsko kreditni odbor izva-
jalca RGS. Preko shem RGS oz. regijskih izvajalcev lahko 
vlagatelji pridobijo garancije v višini od 50 % do 80 % 
odobrenega kredita s strani bank, ki so vključene v po-
samezno shemo RGS. Obrestna mera takšnih kreditov 
se razlikuje med bankami. Tako je imela ena od bank 
v začetku  leta 2019 objavljeno obrestno mero v višini 
6-mesečni EUROBOR + 1,85 %. Minimalni znesek kredita 
znaša 8.000,00 EUR, maksimalni pa 500.000,00 EUR. 
Posamezna ročnost garancije je največ 8 let, z vklju-
čenim do 1-letnim moratorijem. Upravičenci do RGS so 
mala, mikro in srednje velika podjetja, ki so registrira-
na po Zakonu o gospodarskih družbah, fizične osebe z 
ustrezno registrirano dejavnostjo, zadruge in tudi social-
na podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto v upravi-
čenem območju (ki vključuje tudi mestno središče).

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Slovenski regionalni razvojni sklad (SRRS) bo tudi v pri-
hodnosti nadaljeval s podporo financiranju MSP na po-

doben način. Ko bodo porabljena sredstva RGS, se priča-
kuje razpis novih ukrepov in ponudba dodatnih sredstev 
s strani SRRS.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Slovenski regionalni razvojni sklad (SRRS) je vložil 
0,6 mio EUR kot dolgoročno vlogo v RGS, kar omogo-
ča kreditni potencial za Obalno-kraško regijo v višini 
2.270.000,00 EUR. 

• SRRS je za izvajanje RGS v vseh dvanajstih statističnih 
regijah Slovenije skupno namenil 10 mio EUR, kar omo-
goča kreditni potencial v višini 40 mio EUR.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Medtem ko imajo SRRS in izvajalci garancijskih shem 
v regijah svoja merila, bi bilo za podporo aktivnosti v 
mestnih središčih pomembno meriti delež takšnih ga-
rancij, ki jih pridobijo gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki, zadruge in socialna podjetja, ki so aktivni v 
mestnih središčih. S takšnimi finančnimi pomočmi bi se 
namreč lahko aktiviral zasebni investicijski potencial za 
oživitev aktivnosti in tudi prenove objektov zasebnih la-
stnikov v mestnih središčih. 

KONTAKTNA OSEBA 

Irena Cergol, RRC Koper 
e: irena.cergol@rrc-kp.si

DODATNE INFORMACIJE

www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/regijska-garancijska-shema-obalno-kra-

ske-regije/10-za-podjetnike/za-podjetnike/4-kreditiranje-podjetij.html

www.regionalnisklad.si/razpisi/rgs 

www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/Pravilnik%20RGS%20

28122016(1).pdf 
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KAKO Z DARILNIMI BONI 
POVEČATI PROMET  
IN PROMOCIJO PONUDNIKOV 
V MESTNEM SREDIŠČU

CELJE

Zavod Celeia Celje kot občinski zavod Mestne občine 
Celje od leta 2016 izdaja mestne bone »Dobimo se v 
mestu«, unovčljive pri izbranih ponudnikih v starem 
mestnem jedru Celja.
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PREPOZNANE TEŽAVE 

Mestno jedro Celja se sooča s podobnimi težavami kot 
večina drugih mestnih jeder - trgovine, obrtne delavnice 
in obiskovalci se selijo drugam, pogosto v velika trgo-
vska središča, ki jih je mesto uspešno privabilo na svoje 
obrobje. Posledično je v mestnem središču približno 20 
% vseh prostorov praznih, veliko pa je tudi menjavanja 
najemnikov. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Leta 2011 je bilo Celje eno izmed treh mest v Sloveniji, 
ki so sodelovala v nacionalnem pilotnem projektu, ime-
novanem “Mestni marketing in management”. Rezultat 
projekta je bila tudi vzpostavitev enote mestnega mar-
ketinga v juliju 2012 kot izvršnega oddelka v Kabinetu 
župana Mestne občine Celje, ki pa je bila nato v letu 
2016 vzpostavljena kot notranja organizacijska enota 
Zavoda Celeia Celje. Kasneje je Mestna občina Celje 
kot partner sodelovala v projektu EPOurban programa 
Srednja Evropa, v sklopu katerega je bil v sodelovanju 
občine in CIMA GmbH Avstrija izveden pilotni projekt z 
naslovom Strategija razvoja starega mestnega jedra Ce-
lja in v okviru te strategije izpeljanih 12 predlaganih pro-
jektov. Prepoznana je bila potreba po organizaciji trajno-
stnega mestnega marketinga skladno s konceptom 'vse 
na enem mestu' in potreba po povezovanju mestnega in 
turističnega marketinga. 

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

V Turistično informacijskem centru Celje so na voljo da-
rilni boni »Dobimo se v mestu«. Bone v vrednosti 10 EUR 
potrošniki lahko unovčijo pri več kot 50, v centru mesta 
delujočih ponudnikih. Uporabniki pri nakupu bona prej-
mejo lično oblikovano kuverto in letak s seznamom vseh 
ponudnikov. Vsa mesta, kjer so boni unovčljivi, so ozna-
čena s tablico »Dobimo se v mestu«. Z unovčevanjem 
bonov je jasna sledljivost in učinek, ki ga imajo boni na 
ponudnike v središču mesta. 

Ukrep zahteva pripravljenost ponudnikov za sodelo-
vanje v skupnem projektu, ki možnost plačila z boni 
ustrezno označijo na prodajnem mestu, in organizacijo 
prodajnih mest bonov. Uspešnost prodaje bonov pa je 
odvisna predvsem od promocijskih aktivnosti, za katere 
občina izkorišča več svojih kanalov: 

• občinsko glasilo – mestni časopis MOC in časopis Zavo-
da Celeia Celje,

• spletno stran Mestne občine Celje (https://www.celje.si/
sl/darilni-boni-dobimo-se-v-mestu ),

• spletno strao Zavoda za kulturne prireditve in turizem 
Celeia (http://www.celeia.info/index.cgi?m=3&id=858 ),

• socialna omrežja in promocijske akcije.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Mestna občina stremi k dopolnitvi nabora aktivnosti 
za direktno podporo ponudnikov v mestnem središču. 
Ukrep izdajanja mestnih darilnih bonov ne predstavlja 
velikega stroška, saj je vezan predvsem na organizacijo 
ponudnikov in prodajnih mest ter promocijo darilnih bo-
nov potencialnim kupcem. V prihodnosti se načrtuje več-
ja promocija nakupa darilnih bonov za lokalna podjetja. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Mestna občina Celje financira referenta za mestni mar-
keting, ki je odgovoren za projekt izdajanja mestnih bo-
nov in za seznam ponudnikov, kjer so boni unovčljivi.

• V občinskem proračunu za leto 2017 so za mestni mar-
keting v Celju porabili 49.000,00 EUR, vendar pa je iz-
vajanje projekta darilnih bonov samo ena od številnih 
aktivnosti, financiranih s te postavke. 

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

V treh letih je bilo izdanih za več kot 100.000,00 EUR 
darilnih bonov. To je direktna pomoč ponudnikom v 
mestnem središču pri prodaji njihovih izdelkov in storitev. 

KONTAKTNA OSEBA 

Tadeja Falnoga, referentka za mestni marketing
e: tadeja.falnoga@celje.si

DODATNE INFORMACIJE

www.celje.si/sl/darilni-boni-dobimo-se-v-mestu

www.celeia.info/index.cgi?m=3&id=858 

www.moc.celje.si/images/Projekti_v_teku/smj/Strategija_razvoja_

SMJ_30_1_2015.pdf 
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Mesto Beljak pomaga trgovcem in drugim ponudnikom 
v mestnem središču z več ukrepi, podprtimi z moderno 
tehnologijo. S tem direktno podpira trgovce v mest-
nem središču in jim pomaga konkurirati konkurenci v 
nakupovalnih središčih in na spletu.

PREPOZNANE TEŽAVE 

Glavni trg v mestu Beljak se uvršča med deset najprilju-
bljenejših nakupovalnih ulic Avstrije. Center mesta priva-
blja veliko kupcev, tudi iz Italije in Slovenije, pa vendar 
sta konkurenca nakupovalnih središč in nakupovanje 
preko spleta z enostavnostjo nakupov in večjo ponud-
bo vplivala na zmanjšanje privlačnosti tradicionalno tr-
govskega središča mesta. Dodatne težave, ki negativno 
vplivajo na konkurenčnost mestnega središča, so tudi:

• odklonilen odnos do novih rešitev, ki jih omogoča teh-
nološki napredek (vključno s strahom pred neuspehom 
in kritikami);

• nepripravljenost za financiranje novosti in
• pomanjkanje interesa za sodelovanje, predvsem z lokal-

nimi politiki in podjetniki.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Beljak ima Town Center Management pisarno, kate-
re naloga je upravljanje mestnega središča. Pisarna je 
organizirana kot samostojno podjetje Stadtmarketing 
Villach GesmbH, ki so ga ustanovili mesto Beljak, Koro-
ška gospodarska zbornica, Beljaške toplice ter turistič-
ne zbornice Vrbskega in Osojskega jezera. Podjetje je 
registrirano za promocijo in organizacijo dogodkov ter 
koncertov. Njegov cilj je trajnostna oživitev mestnega 
jedra ter vzpostavitev in promocija sodelovanja z be-
ljaško skupnostjo trgovcev. To so dosegli tudi z zaprtjem 
mestnega središča za promet in z ureditvijo parkirnih 
mest v njegovi bližini. 

KAKO Z NOVIMI 
TEHNOLOGIJAMI 
OMOGOČITI VEČJI 
PROMET TRGOVCEM IN 
DRUGIM PONUDNIKOM 
V CENTRU MESTA

BELJAK
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KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Podjetje za upravljanje mestnega središča pokriva 6 
področij upravljanja, od česar sta dve področij direktno 
namenjeni podpori trgovcem in podjetnikom v mestnem 
središču. 

Na področju ekonomske podpore je Beljak uvedel sis-
tem upravljanja s kupci (t.i. 'customer relation manage-
ment'). Izvaja ga s kartico CITY BONUS, ki ima vgraje-
no NFC vezje in ima lahko obliko obeska za ključe. S 
to kartico lahko uporabniki plačajo parkiranje na parko-
matih, nanjo pa se shranjujejo tudi bonus točke, ki si jih 
uporabniki prislužijo z nakupovanjem pri ponudnikih v 
mestnem središču. Če naberejo dovolj točk, je parkira-
nje zanje brezplačno. Pri nakupih v vrednosti nad 10 EUR 
v mestnem središču se za vsak EUR prizna 1 točka bonu-
sa. Tako lahko na primer pri vrednosti nakupa v višini 50 
EUR vsak kupec dobi pol ure brezplačnega parkiranja. 
Bonus točke lahko uporabniki zamenjajo tudi za vav-
čerje – darilne bone ali pa za izbrane akcijske izdelke. 
CITY BONUS uporablja že več kot 15.000 uporabnikov, 
kar daje mestnim upravljavcem dostop do velike količine 
podatkov o njihovem obnašanju. Uporabniki so od leta 
2014, ko je bil sistem implementiran v sedanji obliki, z 
nakupi zbrali že 42 milijonov bonus točk in jih porabili 34 
milijonov. S tem so pridobili več kot 118.000 brezplačnih 
ur parkiranja ter unovčili 215.000,00 EUR vavčerjev za 
nakupe. CITY BONUS tako danes prinaša vrednost po-
nudnikom v centru mesta predvsem kot baza podatkov 
o njihovih kupcih in kot kartica zvestobe. 

Drugi ukrep v podporo trgovcem je tablica za digitali-
zacijo trgovine 'TABLET as the POS'. S to tablico lahko 
trgovci upravljajo s CITY BONUS točkami svojih kupcev, 
pridobivajo in delijo informacije preko sistema obvešča-
nja trgovcev ter se povezujejo z mobilno aplikacijo VIL-
LACH CITY APP. 

Kupcem v Beljaku je na voljo tudi spletna trgovina. Ta 
deluje kot začetna stran za vse potencialne kupce, kjer 
lahko najdejo vse informacije o spletnih trgovinah vseh 
ponudnikov iz mestnega središča. Poleg tega lahko kup-
ci iščejo posebne ponudbe in najboljše trgovce v mestu 
ter iščejo izdelke, storitve in blagovne znamke. Trenutno 
deluje spletna trgovina bolj kot spletna izložba, a s ci-
ljem, da se jo v prihodnosti nadgradi.

Mobilna aplikacija VILLACH CITY APP, ki jo uporablja 
več kot 2.500 uporabnikov in pokriva že celo mesto, ima 
vgrajeno CITY BONUS funkcijo in lahko nadomešča kar-
tico ali obesek, s katerim ljudje običajno zbirajo bonus 
točke. Uporabniki lahko v aplikaciji najdejo informacije 
o lokacijah trgovin, ponudbi, odpiralne čase, kontaktne 
osebe, iščejo izdelke in storitve ter se informirajo o do-
godkih, novicah in popustih.

Mesto Beljak ima tudi dovršen sistem vavčerjev. Ti ve-
ljajo kot lokalna valuta za več kot 130 prodajaln in go-
stinskih lokalov ter letno podjetnikom prinesejo med 

400.000,00 in 700.000,00 EUR. Kupci jih lahko dobijo 
na sedežu podjetja v središču mesta in še na 10 drugih 
prodajnih točkah v prodajalnah v mestnem središču. Z 
vavčerji upravlja (ter jih trgovcem obračuna) podjetje za 
upravljanje mestnega središča s posebnim programom 
in spletno aplikacijo. 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

V prihodnje namerava mesto razširiti uporabnost kartice 
CITY BONUS še na druge prebivalce, ki jo bodo lahko 
uporabljali za javni promet v mestu, in na dodatna pro-
dajna mesta. V prihodnosti bodo na tablicah in preko 
aplikacije kupcem omogočili boljšo podporo uporabni-
kom in tudi orodje za prevajanje ter iskalnik trgovin in 
izdelkov. Mobilna aplikacija naj bi v bodoče vključevala 
več ponudnikov iz širšega geografskega območja, ne le 
iz mestnega središča ter omogočala iskanje po posame-
znih ulicah, blagovnih znamkah ter možnost spletnega 
nakupovanja. Vključevala bo tudi vozni red avtobusov in 
podatke o parkiranju ter možnosti za 'mobilno parkiranje'.
Mesto načrtuje tudi postavitev CITY BOX shranjevalnih 
sistemov, kjer bodo kupci lahko shranjevali pakete in se 
bodo zaklepali s CITY BONUS kartico. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Podjetje Stadtmarketing Villach GesmbH je za vzposta-
vitev CITY BONUS sistema s strani mesta Beljak dobilo 
125.000,00 EUR sredstev, kar je zadostovalo za pokritje 
stroškov začetne vzpostavitve sistema. Obeske za ključe 
z NFC vezjem je sponzoriralo podjetje Infineon. Mesto 
Beljak po začetni investiciji nima več stroškov z delova-
njem sistema, ki jih pokrivajo mestni trgovci in podjetje 
za mestni marketing. 

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Uvedba novih produktov in aktivnost je namenjena po-
večanju obiska mestnega središča in večjemu prometu 
ponudnikov v mestnem središču. Merjenje učinkov CITY 
BONUS kartice in aktivnosti na spletni trgovini ter vred-
nosti vavčerjev je enostavno in takojšnje. 

KONTAKTNI OSEBI 

mag. Ines Wiggisser / 
mag. (FH) Kathrin Hassler
e: office@stadtmarketing-villach.at

DODATNE INFORMACIJE

www.stadtmarketing-villach.at/slowenisch

www.konferencamsp.gzs.si/vsebina/Arhiv-4-konferenca-MSP/Prispevki-

-s-konference
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PREPOZNANE TEŽAVE 

Mestno središče in še posebej Promenada, ki povezu-
je Trg mladosti z mestnim jedrom, je bila kljub prostor-
skemu potencialu degradirana. Dotrajanost materialov, 
zastarelost urbane opreme, območja brez identitete in 
premalo izkoriščeni prostori so vplivali na to, da je bil 
center mesta zapostavljen in ni služil svoji funkciji, ob-
močje Promenade pa je bilo izključno prehodna ulica.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Blagovna znamka »Lepi center« je direktno povezana 
z urbano prenovo mestnega centra, s katero se je sis-
tematično uredilo mestno središče v obliki strateškega 
projekta občine v obdobju 2011-2020. Obnova se je 

izvajala tudi s projektom Promenada - urbana revitali-
zacija, ki je bil izveden pod okriljem projekta Evropska 
prestolnica kulture 2012. V letu 2012 so izvedli tri raz-
prave strokovne javnosti o prenovi mestnega središča, 
tako urbanistično kot tudi programsko. Na njih so poleg 
predstavitve Ureditvenega načrta za centralne predele 
mesta identificirali pomanjkljivosti in prednosti mestne-
ga središča. Projekt se je zaključil s ciljem, da bo Pro-
menada postala programski center mesta in da se bo 
uporabljala za izvedbo številnih dogodkov. Blagovna 
znamka »Lepi center« je posledica urbane prenove sre-
dišča mesta in še posebej Promenade. 

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Velenjski Odbor za mestni marketing, ki ga je leta 2015 
imenoval župan, pod enotno blagovno znamko »Lepi 

KAKO Z ENOTNO 
BLAGOVNO ZNAMKO 
REVITALIZIRATI 
MESTNO SREDIŠČE

VELENJE
Mestna občina Velenje je vzpostavila celostno grafično 
podobo in se je preko blagovne znamke »Lepi center«, 
pod okriljem katere deluje tudi mestni marketing, lotila 
prenove mestnega središča, promocije ponudbe in po-
nudnikov iz mestnega središča ter programske oživitve 
centra Velenja. 
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center« organizira dogodke v mestnem središču. Občina 
povezuje ponudnike iz centra mesta s skupnimi priredit-
vami, podpira idejo o ustanovitvi združenja povezanih 
trgovcev in gostincev v mestnem središču in razmišlja 
o uvedbi lokalne valute. V odboru se povezujejo posa-
mezniki, ki delujejo na področju marketinga, odnosov 
z javnostmi, prireditev in turizma, podjetniški inkubator 
SAŠA in lokalna marketinška agencija AV studio.

Cilj vzpostavitve blagovne znamke »Lepi center«, uve-
dene z začetkom urbane prenove središča mesta, je 
obrniti trend in ponovno privabiti obiskovalce in kupce v 
mestno središče. »Lepi center« je torej blagovna znamka 
za dogodke in aktivnosti, ki jih organizira Odbor za me-
stni marketing. 

Ti dogodki vključujejo tudi:
• Modno revijo in akcijo »Razvajaj se v mestu« enkrat letno 

(običajno 09.03. po dnevu žena), v okviru katere trgovci 
in drugi ponudniki v mestnem središču obiskovalcem in 
kupcem ponujajo priložnostne akcije. Stroške prireditve 
in promocije dogodka nosi Mestna občina Velenje.

• Lokalno tržnico Promenada okusov, ki poteka dvakrat 
letno.

• Natečaj za najlepše urejen prodajni prostor v mestnem 
središču.

• Dogodek Podjetno Velenje z brezplačno predstavitvijo 
lokalnih podjetij, trgovcev, obrtnikov in mladih podjetni-
kov.

Mestna občina Velenje zagotavlja pomoč pri promoci-
ji dogodkov, ki jih trgovci sami organizirajo v mestnem 
središču, in sofinancira prireditve v mestnem središču 
preko razpisa za sofinanciranje prireditev, dogodkov in 
projektov, ki pomenijo promocijo Velenja in popestri-
tev življenja prebivalcev mesta. Mestna občina skrbi za 
promocijo ponudnikov iz centra mesta, ki se izvaja tudi 
preko socialnih omrežij, vključno s FB profilom »Lepi 
center«. FB profil omogoča komunikacijo s trgovci, go-
stinci in podjetniki v centru mesta in je učinkovit kanal za 
promocijo njihove ponudbe, akcij in popustov.

Občina vodi tudi spletni koledar vseh dogodkov ter ze-
mljevid polnih in praznih poslovnih prostorov v centru 
mesta s kontaktnimi podatki in to ne glede na njihovo 
lastnino.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

V prihodnosti se načrtuje širitev območja ureditve 
mestnega središča na dodatne urbane prostore, vključ-
no s starim Velenjem. Splošna usmeritev je povečati 
število prebivalcev v mestnem središču, saj so ti najbolj 
aktivni uporabniki tega prostora, za kar pa je potrebno 
zagotoviti nove stanovanjske kapacitete v centru mesta. 
Mestna občina Velenje si prav tako prizadeva še dodat-
no obogatiti program dogajanja v mestnem središču, da 
ta postane dnevna soba mesta. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Mestna občina Velenje je projekt prenove mestnega sre-
dišča prijavila na 6. javni razpis za sofinanciranje opera-
cij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativne-
ga programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
2007–2013 za obdobje 2012–2014. Projekt je bil izve-
den v okviru Evropske prestolnice kulture 2012. Pridobili 
so 1.963.886,52 EUR nepovratnih sredstev. Poleg teh 
sredstev so za projekt pridobili še 320.000,00 EUR iz 
državnega proračuna, 910.610,00 EUR pa so za projekt 
prenove namenili iz lastnih virov. Seštevek predstavlja 
celoten strošek projekta, od izdelave investicijske in pro-
jektne dokumentacije do izgradnje celotne promenade z 
dvoetažno parkirno hišo na njenem severnem koncu, v 
kateri je 150 parkirnih mest, 3 poslovni prostori in javne 
sanitarije, ter novega mostu sredi promenade in amfitea-
tra ob bregovih Pake.

• Mesto za izvedbo upravljanja mestnega središča nima 
načrtovanih sredstev s samostojno proračunsko postav-
ko, posamezne ukrepe pa financira iz drugih postavk v 
proračunu. Za izvedbo in sofinanciranje vseh dogodkov 
so v letu 2018 iz občinskega proračuna namenili okvirno 
120.000,00 EUR. 

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV
Mesto vodi evidenco izvedenih dogodkov in v okviru 
Odbora za mestni marketing presoja učinke izvedenih 
aktivnosti. Odbor se sestaja vsaj enkrat letno, tudi na po-
budo trgovcev in gostincev v centru mesta, in obravnava 
izvedene aktivnosti ter se dogovarja o izvedbi novih. 

KONTAKTNA OSEBA

mag. Saša Sevčnikar, vodja Kabineta župana
e: sasa.sevcnikar@velenje.si 

DODATNE INFORMACIJE

www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11119

www.lepicenter.velenje.si/

www.promenada.velenje.si 

www.facebook.com/Lepi-center-216938958699220/?__tn__=HHH-R 
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KAKO PRIVABLJATI OBISKOVALCE 
V MESTNO SREDIŠČE 
S PONAVLJAJOČIMI 
DOGODKI MED TEDNOM

KRANJ

Delavniki z vsebino so koncept organizacije vsako-
dnevnih dogodkov v mestnem središču, ki so ga v 
Mestni občini Kranj uvedli leta 2018. Koncept vsebuje 
sistematično organiziranje dogodkov za otroke in odra-
sle ob delovnih dneh.
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PREPOZNANE TEŽAVE 

Razvoj starega dela mesta je ena od ključnih strateških 
usmeritev Mestne občine Kranj. Obstoječe aktivnosti še 
ne dajejo želenih rezultatov, zato v občini z izvajanjem 
dodatnih aktivnosti promoviranjo ponudbo v starem 
Kranju in spodbujajo obisk mestnega središča. S SWOT 
analizo so prepoznali slabost v ponudbi množice ne-
strukturiranih dogodkov in prireditev.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Tako kot v vseh drugih slovenskih občinah tudi v Me-
stni občini Kranj bogatijo življenje v mestu z organizacijo 
različnih dogodkov in prireditev ter s sofinanciranjem le-
-teh. Sredstva za (so)financiranje organizacije dogodkov 
in prireditev podeljujejo preko Razpisa za prireditve na 
javnih površinah. V letu 2018 pa so sistem nadgradili s 
konceptom ponavljajočih vsebin ob delovnih dneh, ki 
naj bi povečale privlačnost centra mesta ob delovnikih 
in število njegovih obiskovalcev. 

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Področje upravljanja mestnega središča Kranja in podje-
tniški ukrepi so opredeljeni v Trajnostni urbani strategiji 
2030, ki je nadomestila Trajnostno strategijo občine do 
leta 2023. Izvedbo aktivnosti za doseganje postavljenih 
ciljev iz strategije trenutno opravlja Kabinet župana in 
Zavod za turizem in kulturo Kranj, v kratkem pa načrtuje-
jo vzpostavitev pisarne urbane prenove, ki bo prevzela 
tudi aktivnosti mestnega marketinga. 

V letu 2018 so v Mestni občini Kranj prvič pričeli s siste-
matično organizacijo dogodkov ob delovnih dneh:

• TOR – S Kranjčkom v mestu, ko se Glavni trg spremeni 
v otroško igrišče in so otrokom na voljo družabne igre in 
varstvo, da lahko starši v miru opravijo nakupe v središču 
mesta ali si privoščijo kavo (https://www.visitkranj.com/
sl/s-kranckom-v-mestu);

• SRE - Sreda brez evra, ko si obiskovalci mestnega jedra 
lahko na stojnicah mestne uprave na terenu ob torkih 
in četrtkih zagotovijo brezplačni vrednostni kupon, ki ga 
lahko vnovčijo ob sredah ter si izberejo napitek po želji v 
posebni akciji Sreda brez evra;

• ČET – Četrtki ob vodnjaku so namenjeni zabavi, dru-
ženju, kulinaričnim doživetjem in kulturnim nastopom 
društev, ki delujejo v občini, s ciljem oživitve starega 
mestnega jedra;

• PET - Srečni petek, ko obiskovalci mestnega jedra za 
opravljen nakup nad 10 EUR prejmejo kodo, ki jo s krat-
kim sporočilom (SMS) pošljejo na vnaprej določeno in na 
kuponu objavljeno številko in sodelujejo v nagradni igri 
Srečni petek, ko 20 izžrebanih posameznikov prejme 
praktično nagrado, ki jo prispeva mestna občina.

Oglaševanje dogodkov in promocija mestnega središča 
poteka preko posebne spletne strani Nakupujem v mes-
tu (www.nakupujemvmestu.si ), kjer so tudi redno obja-

vljene novice o vseh dogodkih. Preko te spletne strani 
občina pomaga podjetnikom in trgovcem v mestnem sre-
dišču pri predstavitvah in pospeševanju prodaje njihovih 
storitev in izdelkov. Spletno stran ureja služba za komuni-
ciranje v Kabinetu župana občine in je ločena od občin-
ske spletne strani www.kranj.si. Podjetnikom je na voljo 
tudi brezplačna promocija v časopisu Kranjske novice. 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Mestna občina Kranj bo tudi v prihodnje nadaljevala z 
aktivnostmi promocije in spodbujanja obiska ter potro-
šnje v starem mestnem jedru. Te promocijske aktivnosti 
bodo tudi v bodoče financirane iz javnih občinskih virov.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA
Celotna vrednost občinskega financiranja aktivnosti za 
razvoj starega Kranja je bila v proračunu za leto 2018 
vredna 100.000,00 EUR. Aktivnosti so usmerjene pred-
vsem v promocijo starega mestnega središča. Dodatna 
sredstva za organizacijo dogodkov in prireditev ima na 
voljo tudi Zavod za turizem in kulturo Kranj. 

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV
Prvi kazalnik predstavlja obiskanost organiziranih do-
godkov in prireditev, torej število obiskovalcev na po-
sameznem dogodku. Zavod za turizem in kulturo Kranj 
po vsakem večjem dogodku izvede tudi anketiranje obi-
skovalcev. Pomemben kazalec učinkovitosti izvedenih 
aktivnosti za razvoj starega mestnega jedra in njegovo 
promocijo je tudi pobrana turistična taksa v občini.

KONTAKTNA OSEBA

Ana Vizovišek, Kabinet župana
e: ana.vizovisek@kranj.si 

DODATNE INFORMACIJE

www.kranj.si/

www.nakupujemvmestu.si/

www.kranj.si/KRANJ_SI,,tus.htm 
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KAKO ORGANIZIRATI 
NAJBOLJŠI BOŽIČNI 
SEJEM V EVROPI

ZAGREB
Mesto Zagreb organizira adventni program in božični 
sejem, ki je zaradi izjemne privlačnosti odmeven preko 
meja Hrvaške in celo regije. »Advent v Zagrebu« je bil 
zato leta 2016, 2017 in 2018 izglasovan za najboljši 
božični sejem v Evropi.

PREPOZNANE TEŽAVE 

Mesto Zagreb je v času adventa želelo povečati privlač-
nost mesta za domače in tuje obiskovalce. Z organiza-
cijo večjega števila precej nepovezanih dogodkov je bil 
božični čas v Zagrebu podoben veliko drugim mestom in 
ni predstavljal konkurenčne prednosti ali turistične desti-
nacije z edinstveno in celovito praznično zgodbo. Z or-
ganizacijo enotnega programa v predbožičnem času ter 
z učinkovito promocijo in sistematičnim izboljševanjem 
ponudbe iz leta v leto je danes »Advent v Zagrebu« ena 
največjih turističnih atrakcij na Hrvaškem. Mesto Zagreb 
je z njim bistveno povečalo obisk mesta in število noči-
tev turistov ter ustvarilo veliko vrednost za turistične in 
gostinske ponudnike v mestu v božičnem času.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Priprave na izvedbo programa »Advent v Zagrebu« pote-
kajo peko celega leta. Organizira jih Turistična organiza-
cija mesta Zagreb v sklopu svojih aktivnosti za promocijo 
mesta turistom. S sodelovanjem mesta, ki se prilagodi 
aktivnostim tudi s predpisi na področju odpiralnega 
časa, in s prilagajanjem števila ponudnikov se razvija ce-
losten produkt kulturnega turizma.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

»Advent v Zagrebu« je tradicionalna predbožična mani-
festacija, ki se dogaja na več kot 20 odprtih ali zaprtih 
lokacijah v središču Zagreba in izven njega. V Zagreb 
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iz leta v leto privablja več domačih in tujih obiskovalcev, 
enodnevnih in tudi tistih, ki v mestu prenočijo. V letu 
2018 je potekal med 01. 12. 2018. in 06. 01. 2019. V času 
»Adventa v Zagrebu« se organizirajo koncerti in druge 
kulturne prireditve ter kulinarični dogodki, filmski festi-
val in seveda božični sejem. Praznična okrasitev mesta 
ustvarja idilično vzdušje in idealno kuliso za promocijo 
preko socialnih omrežij. 

Seznam ključnih dogodkov in lokacij v okviru programa 
»Advent v Zagreb« (v letu 2018):

• Adventni sejem na Evropskem trgu s stojnicami in 
brezplačnimi koncerti 

• Advent v prehodu sester Baković – pripravljen stari film-
ski studio in kulisa za božični film. V sosednjem kinu Eu-
ropa pa so predvajali božične filme.

• Adventni program Vile Prekrižje z avtentičnim hrvaškim 
adventnim programom 

• Advent v predoru Grič – posebne scenografije s ciljem 
pričarati božič na Severnem polu. Nastop pevskih zbo-
rov, ki so prepevali božične pesmi

• Adventni program na Štrosu, romantičnem mestnem 
sprehajališču. Program vsebuje koncerte in kulinarično 
ponudbo 

• Božični sejem na ulicah v središču Zagreba – postavljenih 
veliko lesenih hišic s hrano, pijačo in prodajo spominkov

• Adventni program na Trgu bana Jelačiča – središče 
adventnega dogajanja z glavni odrom, velikim adven-
tnim vencem in božično jelko ter s predstavitvijo zagreb-
ških obrtnikov  

• Festival adventnih in božičnih pesmi
• Advent na Zrinjevcu – po mnenju mnogih najlepše okra-

šen božični sejem v Zagrebu s paviljonom za ples. Tu se 
»Advent v Zagrebu« prične s svečanim prižigom božič-
nih lučk 1. decembra 

• 'Fuliranje' na Strossmayerjevem trgu – predstavitev več 
kot 40 restavracij in barov na enem najpopularnejših 
trgov v mestu. Ob koncertih in glasbi je namenjen pred-
vsem degustaciji hrane in vin hrvaških ponudnikov.

• Advent Stara Tkalča – zgodovinske zgodbe in božična 
ponudba iz starega mesta 

• Ledeni park (drsališče) na trgu Kralja Tomislava
• Advent na Klovićevim dvorima in na platoju Gradec 

– okvir za najlepšo adventno fotografijo s ponudbo 
brezplačnih koncertov  

• Zagreb z božičnih balkonov – koncerti Ad gloriam brassa 
– koncerti priznanih pihalnih mojstrov na dveh balkonih 
v središču mesta

• Advent v Maksimiru – božični program za družine z otro-
ki z animacijskim in zabavno-izobraževalnim programom 
za otroke, vključno z božičnim živalskim vrtom 

• Žive jaslice na Kaptolu pred zagrebško katedralo
• Backo Mini Express – največja maketa železnice v Jugo-

vzhodni Evropi 
• Veseli Božični tramvaj – polurna vožnja skozi mestno 

središče Zagreba s turističnim tramvajem s programom 
za otroke
Advent Zagreb se odvija še na nekaj drugih lokacijah, 
tudi izven mestnega središča. Skupaj pokriva več kot 20 
lokacij v mestu.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

V prihodnosti v Zagrebu načrtujejo širitev in povečanje 
števila lokacij in osvežitev ponudbe »Adventa v Zagre-
bu«. Širitev dogodka ima za posledico dodatne prihode 
in nočitve gostov ter s tem dodatne prihodke za organi-
zatorje in ponudnike. Načrtujejo tudi ukrepe za zmanjša-
nje hrupa in gneče na določenih lokacijah, predvsem z 
zmanjševanjem števila gostinskih točk, kar je kritika, ki 
so jo prejeli organizatorji s strani domačih prebivalcev 
in tujih gostov. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA
• »Advent v Zagrebu« organizira Turistična organizacija 

mesta Zagreb, ki 80 % svojih aktivnosti financira iz turi-
stične članarine in turistične takse in ne prejema sredstev 
iz državnega in občinskega proračuna. Okviren proračun 
Turistične organizacije presega 10 mio EUR letno.

• Za celotno turistično promocijo je mesto Zagreb v letu 
2017 namenilo okvirno 9 mio EUR.

• Brezplačni prevozi v javnem mestnem prometu ZET pre-
ko vikendov v času trajanja »Adventa v Zagrebu«.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV
Ocenjujejo, da je »Advent v Zagrebu« že leta 2015 obi-
skalo 2,5 mio obiskovalcev, v zadnjih letih pa se je šte-
vilo obiskovalcev še močno povečalo. V letu 2018 je 
»Advent v Zagrebu« ustvaril 36.380 prihodov domačih 
turistov (11 % več kot leta 2017) in 74.327 prihodov tujih 
turistov (30 % več kot v 2017), skupaj torej preko 110.000 
prihodov. Domači turisti so ustvarili 61.078 nočitev (15 % 
več kot 2017), medtem ko so tuji turisti ustvarili 138.674 
nočitev (27 % več kot v 2017). 

Celotna potrošnja v času adventnih počitnic je dosegla 
skoraj 70 mio EUR. Ocenjujejo, da je 50 % te potrošnje 
namenjene hrani in pijači, dobrih 30 % trgovini, 15 % na-
mestitvam in 3,5 % kulturi, lokalnemu prevozu in drugim 
stroškom. Približno 30 % potrošnje ustvarijo lokalni obi-
skovalci, dodatnih 30 % drugi obiskovalci s Hrvaške in 
40 % tuji gosti.

»Advent v Zagrebu« je generiral tudi več kot 8.000 objav 
na Instagramu, ki mu sledijo Twitter, Facebook in YouTu-
be. V povezavi z »Adventom v Zagrebu« je bilo na soci-
alnih omrežjih objavljenih več kot 12.000 objav, s čimer 
je »Advent v Zagrebu« v Decembru 2018 dosegel občin-
stvo več kot 38 mio ljudi na svetu, kar presega doseg 
božičnega sejma na Dunaju ali v kateremkoli drugem 
mestu z božičnim sejmom. 

KONTAKTNA OSEBA
Martina Bienenfeld, direktorica Turistične organizacije 
mesta Zagreb | e: turistickiuredtzgz@infozagreb.hr

DODATNE INFORMACIJE
www.adventzagreb.com

www.visitzagreb.hr 
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Zavod Koper Otok od leta 2013 naprej združuje trgov-
ce, gostince in ostale ponudnike starega mestnega 
jedra Kopra, ki si z različnimi projekti prizadevajo za 
živo in živahno mestno središče s kakovostno ponudbo.

PREPOZNANE TEŽAVE 

Trajnostna urbana strategija mesta Koper prepoznava, 
da je historično mestno jedro Kopra navkljub posame-
znim novejšim urbanim intervencijam ohranilo pre-
poznavno zasnovo srednjeveškega otoškega mesta. 
Zasnova zazidave in historični stavbni fond izkazujeta 
visoko dediščinsko in ambientalno vrednost, ki pa se 
kot posledica opuščanja urbanih rab in fizičnega propa-
danja grajenih struktur zmanjšuje oziroma se nakazuje 
trend degradacije urbanega prostora. Historična zasno-
va mesta in stavbni fond predstavljata glavno kakovost 
in potencial mesta, po drugi strani pa tudi nevarnost in 
omejitev, saj prostorski pogoji pogosto ne odgovarjajo 
sodobnim funkcionalnim potrebam in merilom glede bi-
valnih in delovnih razmer, dostopnosti in infrastrukturne 
opremljenosti. Iz historičnega mestnega jedra se zato 
umikajo oskrbne in storitvene funkcije, propadajoči stav-
bni fond pa ne vpliva spodbudno na demografsko struk-
turo stanovalcev (vse več starejših, revnejših ali začasnih 
stanovalcev), kar posledično vodi v zamiranje.

Kar strategija ne prepoznava, so izzivi, ki niso povezani 
z obnovo infrastrukture, fizično prenovo starega mestne-
ga jedra in prometno razbremenitvijo. Vsebinska oživi-
tev ponudbe v mestnem jedru je namreč odvisna tudi 
od drugih, bolj 'mehkih' dejavnikov in ne le od fizične 
obnove stavb. Na izboljšanje le-teh ciljajo aktivnosti Za-
voda Koper Otok.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Koper je bil leta 2011 skupaj z Ljubljano in Celjem uvrščen 
v pilotno uveljavitev modela upravljanja mestnih središč 
(TCM). Pripravili so SWOT analizo in izvedli pogovor z 
vsemi podjetniki v mestnem središču ter jim predstavi-
li priložnost, ki se je pojavila za mesto in ponudnike v 
mestnem središču s prihodom velikih potniških ladij. Te v 
mestno jedro privabljajo več tisoč dnevnih obiskovalcev 
- v letu 2018 skupaj celo več kot 100.000.

V strategiji trajnostnega razvoja so prepoznali, da so po-
membne aktivnosti za spodbujanje gospodarske aktiv-

KAKO POVEZATI 
PONUDNIKE 
V MESTNEM 
SREDIŠČU 

KOPER

Fo
to

: a
Ad

ob
e 

St
oc

k



     25
nosti v mestnem središču tudi na področju mreženja in 
povezovanja, delovanja podpornih in svetovalnih orga-
nizacij, mestnega marketinga in finančnih mehanizmov 
pri prenovi, najemanju in nakupu poslovnih prostorov.
 
KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

V Kopru so uspeli povezati ponudnike v mestnem jedru v 
Zavod Koper Otok s proaktivnim pristopom do trgovcev 
in podjetnikov v središču mesta. Začeli so s spodbuja-
njem sodelovanja med ponudniki ter med ponudniki in 
občino ter s promocijo prednosti, ki jih takšno sodelo-
vanje prinaša. 

Glavni cilj Zavoda Koper Otok je oživitev centra. Prelepe, 
zgodovinsko in arhitekturno bogate stare ulice želijo po-
novno obuditi in jim dati več življenja, tudi z izboljšanjem 
ponudbe in dogajanja. K celoviti revitalizaciji historič-
nega mestnega jedra bodo posebno dodano vrednost 
prispevale vsebine drobne obrti in storitve tradicionalnih 
dejavnosti (ponudba lokalnih izdelkov, kulinarike) ter za-
gotovitev dodatnih turističnih nastanitev. Ob rasti novih 
brezosebnih nakupovalnih središč želijo obiskovalcem 
pokazati dodano vrednost nakupovanja v manjših in pri-
jaznejših trgovinah z družinsko podjetniško tradicijo, kjer 
lahko vsaka stranka pričakuje posebno pozornost in bolj 
osebno obravnavo. Butične trgovine dajejo mestu dušo, 
ga delajo privlačnega in zanimivega za obiskovalce.
Zavod Koper Otok skrbi za povezovanje med trgovci, 
gostinci in drugimi ponudniki iz mestnega jedra ter za 
povezovanje združenja z mestno občino. S skupnimi ak-
tivnostmi in vzajemno promocijo med pridruženimi pod-
jetji si prizadevajo ustvariti prostor, ki ne bo prijetnejši 
le za obisk in nakupovanje, temveč tudi za življenje na 
splošno. 

Konkretne aktivnosti, ki jih izvaja zavod, in prednosti za 
člane zavoda, vključujejo:

• promocijsko spletno stran in digitalni marketing (tudi s 
predstavitvami posameznih članov),

• skupni darilni bon z možnostjo unovčevanja pri izbranih 
ponudnikih,

• brezplačno parkiranje za stranke trgovin iz starega 
mestnega jedra Kopra v obdobju 2015-2017,

• turistično kartico ugodnosti Koper Card, ki vključuje več 
kot 30 ponudnikov iz mestnega jedra, ki imetnikom po-
nujajo stalne ugodnosti,

• vodič ponudbe mestnega jedra,
• predlaganje sprememb raznih lokalnih odlokov z name-

nom spodbujanja gostinske in trgovske dejavnosti,
• obveščanje in prilagajanje večjim skupinam turistov (ki 

pridejo v mesto s potniškimi ladjami / križarkami),
• skupno dovoljenje za člane zavoda za uporabo javnih 

površin za namen promocije trgovin in njihove ponud-
be ladijskim turistom ob prihodu potniških ladij v mestno 
pristanišče,

• izvedbo skupnih dogodkov (npr. 3-dnevni Miklavžev se-
jem, ki je v sodelovanju z občino prerastel v celovito de-
cembrsko dogajanje v organizaciji Turistične organizaci-
je Koper, ki deluje v okviru občinske uprave) in pomoč 

članom pri izvedbi njihovih samostojnih prireditev,
• znižanje najemnin poslovnih prostorov v lasti občine za 

30 % za obdobje več let (ki je bila predlagana s strani 
članov zavoda),

• brezplačna izobraževanja za člane zavoda (tečaji tujih 
jezikov, aranžiranje izložb,…) in

• mreženje med trgovci s kuponi.

Člani zavoda so trgovci, gostinci in drugi ponudniki iz 
mestnega jedra, ki plačujejo članarino v višini 10 EUR na 
mesec. Aktivnosti koordinacije med člani izvaja Center 
mladih Koper.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

V prihodnosti bo zavod predlagal nove in dodatne ak-
tivnosti, kot so na primer predvajanje glasbe po ulicah 
in e-storitve. Ukrepi mreženja in povezovanja, delovanja 
podpornih in svetovalnih organizacij, mestnega marke-
tinga, finančnih mehanizmov pri prenovi, najemanju in 
nakupu poslovnih prostorov so navedeni tudi v strategiji 
razvoja občine in bodo tako tudi dolgoročno podprti z 
javnimi sredstvi občine.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Ustanovitelji delovanje zavoda  financirajo s članarino. 
Letno s članarino zavod pridobi okoli 3.000,00 EUR 
sredstev.

• Sofinanciranje prireditev s strani Mestne občine Koper v 
vrednosti približno 5.000 EUR.

• Financiranje iz drugih nacionalnih razpisov (SPIRIT Slo-
venija,razpisi regionalnih razvojnih centrov).

• Skupna ocena sredstev za izvajanje dejavnosti je 20.000 
EUR na leto.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Osrednji cilj revitalizacije historičnega mestnega jedra 
Kopra je poleg povečanja števila prebivalcev in trajno-
stne ureditve prometa tudi razširitev gospodarskih de-
javnosti in aktivnosti ter razširitev družbenih dejavnosti 
in aktivnosti. Najbolj enostavno merjenje teh učinkov je 
s številom aktivnih ponudnikov v mestnem središču ter s 
številom članov Zavoda Koper Otok.

KONTAKTNA OSEBA 

Jana Tolja, Kabinet župana Mestne občine Koper
e: jana.tolja@koper.si

DODATNE INFORMACIJE

www.koperotok.si/

www.koper.si/wp-content/uploads/2019/01/TUS-Koper-FEB-2016.pdf 
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KAKO POVEČATI PRIVLAČNOST 
MESTNEGA SREDIŠČA  
Z VZPOSTAVITVIJO  
DESIGN SOSEKE

HELSINKI

Oblikovanje grozda kreativnih podjetij in soseske z namenom dviga pre-
poznavnosti specifičnega predela mesta, spodbujanja števila obiskovalcev, 
medsezonskega uravnavanja števila obiskovalcev, poslovnega sodelovanja 
med različnimi ponudniki in vzpostavitve nove turistične izkušnje (destinacije).
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PREPOZNANE TEŽAVE

Predel mesta se ni razvijal v skladu z ostalimi deli. Ume-
tniki in obrtniki, ki so že naseljevali ta del mesta, se niso 
znali tržiti in sodelovati.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Projekt je v začetni fazi vključeval oblikovanje CGP in 
strategije promocije nove blagovne znamke z oprede-
litvijo aktivnosti članov. Vzpostavljena je bila pisarna, 
zagotovljeno je bilo javno financiranje za koordinatorja 
grozda in izvedena analiza ciljnih skupin, ki je pokazala, 
da so to ženske v starostih skupinah 25 – 34 in 35 – 44 
ter moški v starostni skupini 25 – 36 (po pomembnosti).

OPIS UKREPA

Oblikovanje grozda več kot 200 oblikovalskih podjetij, 
to je trgovin, muzejev, galerij, restavracij in drugih delež-
nikov, ki so v skupni ponudbi privlačnejši. Koncentrirana 
in pestra ponudba izdelkov in storitev s področja desi-
gna in kreativnih industrij na majhnem fizičnem prostoru 
v mestnem središču glavnega mesta Finske je privlačna 
za prebivalce, turiste in druge obiskovalce Helsinkov in 
dviguje ugled mesta kot mesta oblikovanja.

Združenje vodi upravni odbor, ki ga volijo člani vsakih 12 
mesecev, v katerem je 5 do 8 članov, ki volijo direktorja 
združenja.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Design District Helsinki je področje v centru glavnega 
mesta Finske. Kot se predstavljajo sami, so soseska in 
način razmišljanja, ki obsega 25 ulic in vključuje več 
kot 200 ponudbenih točk – trgovin z modo in nakitom, 
umetnostnih galerij, design studiev, starinarnic, design 
hotelov, restavracij in razstavnih prostorov. So idealno 
mesto za spoznavanje finskega oblikovanja in nakup 
vrhunskih finskih oblikovalskih izdelkov. 

Od svojih začetkov v letu 2005, ko se je več institucij in 
posameznikov s področja designa in kreativnih industrij 
povezalo v neprofitno združenje v okviru nacionalnega 
leta oblikovanja (»national Design Year«), pa do danes 
je cilj ostal isti - ustvariti kreativni grozd članov na ozko 
določenem področju mesta in s koncentrirano ponudbo 
kreirati podobo Helsinkov kot enega vodilnih mest na 
področju designa v svetu. Design District od leta 2015 
deluje kot samostojno združenje in ima že več kot 200 
članov. Na območju Design Districta je bila že pred le-
tom 2005 relativno visoka koncentracija tovrstnih ponu-
dnikov, tako da lokacija območja ni izbrana naključno, 
ampak so v prvi fazi le povezali obstoječe ponudnike, 
kar je v drugi fazi privabilo nove ponudnike dizajnerskih 
izdelkov. Kljub temu, da ima združenje približno 200 čla-
nov – oblikovalsko intenzivnih podjetij, pa jih približno 
še enkrat toliko ni članov.

Ustanovili so skupno blagovno znamko »Design District 
Helsinki«, ki preko lastnih marketinških kanalov promo-
vira svoje člane in identiteto celotnega območja. Člani 
lahko uporabljajo tudi logotip združenja. Za specifične 
dogodke so ustanovili povezane blagovne znamke, kot 
na primer za »Design District Market«, enodnevni do-
godek v novembru, kjer se na stojnicah ene od glavnih 
cest predstavijo manjši designerji, organizirajo nastop 
lokalnih glasbenih skupin in delavnice za otroke. Kljub 
temu, da so poskrbeli za skupen logotip, zemljevide in 
ostali tiskani material, spletno prisotnost in ureditev ulic, 
pa so hkrati skupen logotip pustili dovolj preprost in ne-
opazen, da ne posega v vizualno podobo posameznih 
ponudnikov in trgovin.

Združenje dvakrat letno obnovi svoj zemljevid, ki je na 
voljo pri vseh članih, in redno objavlja dogodke na svoji 
spletni strani. Večkrat letno organizirajo tiskovne kon-
ference oziroma terenske izlete za novinarje, kjer jim 
pokažejo novosti in vse zanimivosti, iz katerih lahko na-
redijo primerno zgodbo za medije. Podobne oglede or-
ganizirajo tudi za širšo javnost. Združenje se predstavlja 
in aktivno sodeluje na vseh večjih dogodkih s področja 
umetnosti in oblikovanja v državi. 

Združenje posega tudi v odnose med lastniki nepre-
mičnin in najemniki oziroma kupci. Lastnike nepremič-
nin izobražujejo o primernosti določenega najemnika in 
skušajo, z izključno mehkimi prijemi, poskrbeti za smi-
selno strukturo podjetij v okolišu. Aktivno so se borili 
proti prihodu večjih trgovcev s tekstilom, kot je GAP. To 
pa postaja vedno težje, saj z razvojem soseske narašča 
vrednost nepremičnin, kar avtomatsko v prvi vrsti izloči 
umetnike, saj si le redki lahko privoščijo visoke najemni-
ne. Združenje aktivno spremlja vse nepremičnine, ki so 
naprodaj oziroma proste za najem, in aktivno išče pri-
merna podjetja, ki bi jih lahko zasedla.

Design District v pomanjkanju lastnih sredstev nastopa 
tudi kot lobistična organizacija za interese svojih članov. 
Na primer v pogajanjih z mestnimi oblastmi so doseg-
li kakovostnejšo osvetlitev območja in ureditev parkov.
Na območju Design Districta imajo svoj sedež tudi vse 
ključne institucije s področja oblikovanja, na primer mu-
zej oblikovanja »Design Museum«, arhitekturni muzej in 
Design Forum Finland, osrednja institucija za promocijo 
finskega oblikovanja.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Združenje ima redne letne sestanke članov, kjer člani 
predstavijo svoje potrebe in želje. Na podlagi tega zdru-
ženje planira svoje aktivnosti, na primer prenovo spletne 
strani in funkcionalnosti spletne strani (iskanje po tipu 
podjetja, iskanje po podjetjih, ki nudijo »tax free« na-
kupe, prilagoditev mobilnim napravam, ipd.). S spletno 
stranjo združenja so povezali spletne strani vseh članov, 
tako da se vse novice avtomatsko objavijo na spletni 
strani, FB in Instagram profilu združenja. 



28
Združenje aktivno izobražuje in nudi podporo članom 
pri sodobnih načinih trženja, v zadnjih letih predvsem pri 
uporabi spletnih družabnih omrežij. Razvili so tudi mobil-
no aplikacijo.

Združenje skrbi za medijske objave in pojavljanje obmo-
čja v turističnih katalogih, na sejmih in v ponudbi agencij, 
ki vodijo turiste po Helsinkih.

Ena od ključnih nalog združenja je aktivno povezovanje 
primernih iskalcev nepremičnin (najširše gledano pod-
jetniki s področja kreativnih industrij, od startupov do 
multinacionalk) in lastnikov nepremičnin, ki so na voljo 
za oddajo ali prodajo.

Stroški združenja so predvsem plača direktorice, 
vzdrževanje komunikacijskih kanalov (spletna stran, FB, 
Instagram), strošek pisarne, strošek tiskovin (zemljevidi) 
ter stroški promocije in organizacije dogodkov. Ukrep 
brez javnih sredstev v opisanem obsegu kljub članari-
nam ni vzdržen.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Koordinatorja združenja financira »Design Forum«, javna 
agencija za promocijo oblikovanja, ki jo je ustanovilo fin-
sko združenje obrtnikov in oblikovalcev, ki se financira iz 
članarin (300 – 5.000 EUR letno glede na velikost pod-
jetja in število zaposlenih).

• Letna članarina za združenje »Design District Helsinki« 
je 200 EUR (do 5 zaposlenih) oziroma 500 EUR (nad 
5 zaposlenih), letni prihodki iz članarin so cca. 55.000 
EUR.

• Združenje se financira še z donacijami in sredstvi, zbra-
nimi z organizacijo dogodkov. Znesek ni javen.

• Ocenjena potrebna sredstva so neprimerljiva za sloven-
ske razmere, saj so povprečne plače v Helsinkih več kot 
dvakratnik povprečnih plač v Sloveniji. Poleg plače di-
rektorice pa so ocenjeni stroški združenja cca. 50.000 
EUR letno (plus stroški organizacije dogodkov, v odvi-
snosti od števila dogodkov).

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Glede na to, da cilj združenja ni direktno povišati pri-
hodke članov, temveč skrbeti za večjo prepoznavnost in 
povezovanje članov, so učinki težko merljivi in jih lahko 
opišemo le opisno. 

Člani kot aktivnosti s pozitivnim učinkom navajajo:
• skupno promocijo, za katero imajo zlasti manjši člani 

zelo omejen marketinški proračun;
• organizacijo dogodkov, kot je na primer mesečni »Late 

night shopping« in polletni »Design District Market«, ki 
so za veliko članov zelo dobičkonosni;

• distribucijo zemljevidov in predstavitvenih letakov na 
vseh turističnih točkah in pri članih združenja;

• aktivnosti za prepoznavnost med novinarji;

• aktivnosti za medsebojno spoznavanje in remarketing 
med člani združenja;

• skupen FB in Instagram profil s profesionalnimi fotogra-
fijami;

• uspešno pritegnitev podjetij z visoko dodano vredno-
stjo, kot so arhitekturni biroji, studii za industrijsko obli-
kovanje in oglaševalske agencije, ki na območju so-
seske odpirajo svoje poslovne prostore in

• povezovanje zelo raznolikih akterjev in vključevanje 
»močnih«, ki pritegnejo obiskovalce (muzeji, lokali).

Kot priložnosti za napredek člani ocenjujejo:
• več mednarodnih aktivnosti za privabljanje turistov, saj 

je še vedno večina strank lokalnih prebivalcev;
• hitrejše prilagajanje, na primer spletne strani;
• pomanjkanje podpore začetnikom, ki še nimajo svoje 

trgovine;
• predstavitev v več jezikih za turiste, ki ne govorijo angle-

ško ali finsko (v zadnjem času povečan interes izkazuje-
jo npr. Kitajci).

Z vidika obiskovalcev so največkrat izpostavljene last-
nosti soseske:

• Pop-up prodajalne med stalnimi prodajalnami, galerijami 
in muzeji. Predvsem omenjajo prodajalne tekstila, pohi-
štva in izdelkov za gospodinjstvo.

• Dogodki s posebnimi ponudbami in predstavitvijo manj-
ših lokalnih obrtnikov in umetnikov.

• Pestra ponudba tematskih kavarn.
• Centralna prodajalna »Design Forum« kot osrednji pros-

tor soseske.
• Prekratki odpiralni časi in prevelika razdrobljenost (trgo-

vine so daleč narazen).

KONTAKTNA OSEBA

Anniina Dunder-Berg, izvršna direktorica
e: info@designdistrict.fi

DODATNE INFORMACIJE

www.designdistrict.fi/en/

www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC26941.pdf 

www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g189934-d643343-Reviews-

-Design_District-Helsinki_Uusimaa.html 
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KAKO PROMOVIRATI 
PONUDBO V MESTNEM 
SREDIŠČU

PTUJ

Projekt »Pridi v mesto« temelji na cilju izboljšanja promocije in uspešnejšega 
trženja ponudbe v starem mestnem jedru Ptuja. Je skupni projekt ponudnikov 
v starem mestnem jedru mesta Ptuj v koordinaciji Zavoda za turizem Ptuj.
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PREPOZNANE TEŽAVE

Mestno središče v Ptuju ima velik potencial za domačine, 
turiste in dnevne obiskovalce, vendar pa se podobno kot 
v drugih mestih sooča z upadanjem privlačnosti za pod-
jetnike in trgovce. Ljudje raje nakupujejo v nakupoval-
nih središčih izven mestnega središča, dodatno težavo 
pa predstavlja starostna struktura prebivalstva v centru 
mesta. V centru Ptuja živijo predvsem starejši občani, kar 
posledično vpliva tudi na ponudbo mestnega središča. 
Meščani pa so prepričani, da se v centru mesta nič ne 
dogaja in da ni ustrezne ponudbe. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Zavod za turizem Ptuj se je sistematično lotil spremi-
njanja navad ljudi in obveščanja o ponudbi v mestnem 
središču. Leta 2017 je pripravil in izvedel projekt »Pridi 
v mesto«, katerega cilj je izboljšanje promocije in uspe-
šnejše trženje ponudbe v starem mestnem jedru Ptuja.
 
Ptuj se je preko Znanstveno-raziskovalnega središča 
Bistra Ptuj (ZRK Bistra Ptuj) leta 2017 pridružil projektu 
Sodelovanje mest (City Cooperation) in se s podpisom 
sporazuma pridružil 15 avstrijskim in madžarskim ter 
8 slovenskim mestom. Cilj projekta je krepitev mest v 
mreži čezmejne regije Slovenija-Madžarska-Avstrija kot 
najpomembnejših nosilcev čezmejnega policentričnega 
razvoja, ki je usmerjen k rasti. Mesta bodo okrepila skup-
ni razvoj in implementacijo inovativnih, na vsako mesto 
vezanih sistemov za pridobivanje kupcev in njihove po-
trošnje, ki predstavljajo del strategije za premagovanje 
trenutnih izzivov, tudi digitalnih sprememb. Iz čezmejne-
ga projekta Mesta sodelovanja II je Mestna občina Ptuj 
tudi financirala izvedbo promocije v prvih dveh letih, v 
tretjem letu pa jo je Zavod za turizem Ptuj financiral sam 
z lastnimi sredstvi.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

V okviru promocijske akcije »Pridi v mesto« se izvaja več 
aktivnosti z istim ciljem – privabiti obiskovalce v mestno 
središče. Te aktivnosti vključujejo:

• Promocijsko kampanjo Obrazi Ptuja, v okviru katere zna-
ni Ptujčani, ki s svojim delom dajejo mestu pečat, vabijo 
obiskovalce v mestno središče;

• Zakupljena oglasna mesta v starem mestnem jedru in 
ob mestnih vpadnicah s sporočilom 'Ptuj smo ljudje #pri-
divmesto';

• Knjižico popustov za nakupe pri ponudnikih v starem 
mestnem jedru s kuponi, s katerimi lahko obiskovalci 
starega mestnega jedra koristijo popuste pri gostinskih 
in krojaških storitvah, nakupu oblačil in unikatnega na-
kita ter pri namestitvah. Kuponi so na voljo v zgibanki s 
predstavljenimi ponudniki, njihovimi zgodbami in z ze-
mljevidom, kje se nahajajo;

• Brošuro Vodnik po butičnih zgodbah Ptuja #pridivmesto, 
ki z zgodbami o ustvarjalcih in ponudnikih v mestnem 
jedru Ptuja predstavlja posameznike in njihove zgodbe 

ter promovira ponudbo centra mesta. V brošuri so pred-
stavljene gostilne in restavracije, ponudniki tradicional-
ne obrti, vinarji, izdelovalci modnih unikatov, kavarne in 
slaščičarne, ponudniki uličnih prigrizkov ter umetniških 
izdelkov, spominkov, zabave in sprostitve. V brošuri so 
na voljo tudi kuponi za popuste pri predstavljenih ponu-
dnikih iz mestnega središča;

• Električni taksi Zapeljivec, ki zagotavlja prevoz po 
mestnem jedru in s tem olajša nakupovanje v centru Ptuja.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Promocija mestnega središča bo ostala pomembna pri-
oriteta Mestne občine Ptuj. Nekateri politiki so pred vo-
litvami napovedovali celo nadgraditev in povečanje ob-
sega promocijske akcije, bolj verjetno pa je nadaljevanje 
akcije v okviru Zavoda za turizem Ptuj ter uvedba doda-
tnih elementov z bolj direktnim vplivom na ponudnike v 
mestnem središču. V prihodnosti bo Ptuj tudi nadaljeval 
z obnovo starega mestnega jedra. V okviru te izstopa 
povezava mestnega središča in tržnice. Podjetniki v 
mestnem središču pa si želijo širšega nabora ukrepov in 
spodbud, kot na primer subvencije najemnin v mestnem 
jedru. Te aktivnosti bodo financirane iz javnih virov - iz 
občinskega proračuna ali preko Zavoda za turizem Ptuj.
 
POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Izvedba prvih dveh kampanj je bila financirana v okviru 
projekta Mesta sodelovanja II/City cooperation II, tretjo 
kampanjo, v okviru katere je bil izdan Vodnik po butičnih 
zgodbah Ptuja, pa je Zavod za turizem Ptuj financiral z 
lastnimi sredstvi. Projekt Mesta sodelovanja II je čezmej-
ni projekt sodelovanja Slovenija – Avstrija s prispevkom 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,6 mio 
EUR, ki ga imajo na voljo 4 partnerji iz obeh držav. ZRS 
Bistra Ptuj, ki je partner s Ptuja, ima v okviru 3-letnega 
projekta na voljo okoli 100.000 EUR letno. 

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Presoja učinkov promocije se meri s prepoznavnostjo 
mestnega središča ter z večjim številom obiskovalcev cen-
tra mesta in opravljenih nakupov v trgovinah v mestnem 
središču. Povečanje števila nakupovalcev in potrošnje v 
mestnem središču je cilj projekta Mesta sodelovanja II, ki 
si prizadeva tudi za povečanje vloge mesta kot inovativ-
nega izvajalca storitev za podjetja in prebivalce. 

KONTAKTNA OSEBA

Katja Ertl, Razvoj turizma in kakovost, Zavod za turizem 
Ptuj | e: katja.ertl@ptuj.info 

DODATNE INFORMACIJE

www.ptuj.info 

www.ptujinfo.com/novica/ptujska-scena/kaj-se-cakas-pridi-v-mes-

to/2557 

www.ptuj.info/assets/Uploads/Zgibanka-Pridi-v-mesto.pdf 
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Vzpostavitev sistematičnega vodenja in koordinacije 
vseh deležnikov mestnega središča Kranja v okviru 
Pisarne urbane prenove.

PREPOZNANE TEŽAVE 

Kljub prenovi kulturne dediščine in javnih površin se v 
starem mestnem jedru Kranja ni zgodil želen ekonomski 
preobrat. Po podatkih Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
je bilo leta 2007 od 139 lokalov 10 praznih (7 %), leta 
2013 pa je bilo praznih že 46 lokalov (30 %). Podjetniki, 
trgovci in prebivalci so se soočali s problemom dostopa, 
oskrbe in ustreznega partnerskega upravljanja mesta.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Po prenovi kulturne dediščine in javnih površin v starem 
delu Kranja v obdobju 2009-2012 se je pokazalo, da 
zgolj prenova ne bo zadostovala za ekonomsko oživi-
tev mestnega središča. V Mestni občini Kranj so se zato 
odločili povezati upravljanje, marketing in spodbujanje 
zasebne pobude v Starem Kranju v poseben strateški 

projekt. S Trajnostno urbano strategijo do leta 2030 so 
marketing in upravljanje Starega Kranja opredelili kot 
strateški projekt z jasno tematiko – z vzpostavitvijo na-
črtnega upravljanja in trženja ponudbe Starega Kranja 
ter s spodbujanjem zasebne pobude. Projekt se je vodil 
ločeno in samostojno, vključno s posebno postavko v 
občinskem proračunu.

 S projektom so opredelili 2 temeljna cilja:
• povečati privlačnost in obisk mestnega jedra Kranja in
• izboljšati obseg in kakovost trgovske, gostinske, obrtne 

in spremljajoče ponudbe mestnega jedra.

Za izpolnitev postavljenih ciljev so določili štiri ukrepe:
• upravljanje Starega Kranja,
• paket spodbud za delovanje v Starem Kranju,
• mestni marketing: Stari Kranj – 'nakupovalni center',
• znak kakovosti: Kranj priporoča.

 

KAKO VODITI PRENOVO  
IN VSEBINSKO OŽIVLJANJE 
MESTNEGA SREDIŠČA 
S PISARNO URBANE 
PRENOVE

KRANJ
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KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO:

Za upravljanje Starega Kranja je občina v strategiji razvo-
ja predvidela naslednje aktivnosti:

• vzpostavitev funkcije koordinatorja za mestno jedro in 
koordinacijo deležnikov – vzpostavitev delovne skupine 
za oživitev starega mestnega jedra,

• sprejetje strategije oživljanja mestnega jedra,
• koordinacijo prireditev v mestnem jedru in
• prostorsko upravljanje.

Ključni nosilci njene izvedbe so Kabinet župana, Zavod za 
turizem in kulturo Kranj in Pisarna urbane prenove, ki je 
v fazi vzpostavitve delovanja. Pisarna urbane prenove bi 
bila nosilka aktivnosti mestnega marketinga in naj bi v pri-
hodnje povezala vse deležnike mestnega središča Kra-
nja. Občina namerava finančna sredstva za vzpostavitev 
in delovanje Pisarne za urbano prenovo pridobiti iz me-
hanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).  Osnovni na-
men in cilj Pisarne urbane prenove je izboljšati kakovost 
bivanja prebivalcev preko krepitve povezovanja, medge-
neracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebival-
cev v skupnostnih programih in projektih ter revitalizacija 
javnih površin in prostorov soseske ter mestnega jedra. 

Cilji Pisarne za urbano prenovo:
• zagnati proces upravljanja, oživitve in prenove Starega 

Kranja in pospešiti in okrepiti proces upravljanja urbane 
prenove soseske Planina;

• vzpostaviti participativen model upravljanja prenove 
degradiranih urbanih območij (delavnice, informira-
nje, svetovanje, javna posvetovanja, priročniki, sistem 
upravljanja neizkoriščenih nepremičnin na degradiranih 
območjih, izvedba tematskih akcij in ozaveščanje o uva-
janju sprememb, komuniciranje, promocija, ...)

• zagnati proces upravljanja, oživitve in prenove Starega 
Kranj in pospešiti in okrepiti proces upravljanja urbane 
prenove soseske Planina

• okrepiti sinergije med procesom prenove in vzporednimi 
naložbami v Starem Kranju in v soseski Planina

• vzpostaviti sinergije med obema  ‘zgodovinsko’ in ‘kul-
turno’ različnima, a funkcionalno soodvisnima degradira-
nima območjema v mestu Kranj

• vzpostaviti dolgoročno platformo (t.j. Pisarno za urba-
no prenovo), ki bo zmožna samodelovanja in sposobna 
upravljanja prenove vseh degradiranih območij v MOK.

Projekt vzpostavitve Pisarne urbane prenove ima v Kra-
nju predhodni primer dobre prakse, saj temelji na dobri 
praksi Pisarne za prenovo soseske Planina. Ta projekt 
je nagrajeni projekt dobre prakse lokalne pisarne urba-
ne prenove. Pisarna se kot multidisciplinarna skupina 
celostno in skupnostno loteva projekta prenove enega 
največjih stanovanjskih naselij v Sloveniji. Načini iden-
tifikacije in analize urbanističnih in socialnih problemov, 
postopki vključevanja laične in strokovne javnosti ter 
predvsem aktivna participacija prebivalstva pri oblikova-
nju skupnostnih rešitev celostne prenove, za katere se 
zavzema, so v slovenskem prostoru v smislu prostorske-
ga poseganja in vsebinskega pristopa pionirski. 

S prenosom znanja in izkušenj iz prenove in vsebinske 
oživitve mestne soseske Planina v mestno središče in 
z zagotovitvijo financiranja delovanja Pisarne urbane 
prenove bo Kranj lahko sistematično izvajal aktivnosti 
za doseganje ciljev pri upravljanju mestnega središča iz 
strateškega dokumenta. 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Po pridobitvi financiranja in vzpostavitvi Pisarne urbane 
prenove se bodo ključne aktivnosti preusmerile v obli-
kovanje paketa spodbud za delovanje v mestnem jedru, 
aktivnosti mestnega marketinga in promocijo znaka ka-
kovosti Kranj priporoča. Navedene aktivnosti bodo odvi-
sne od javnih virov financiranja, bo pa občina še naprej 
iskala možnosti za vsaj delno kritje stroškov izvedbe teh 
aktivnosti v okviru nacionalnih in EU razpisov. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Za vzpostavitev in delovanje Pisarne urbane prenove 
je do leta 2023 predvidenih 780.000,00 EUR (od tega 
550.000,00 EUR nepovratnih sredstev kohezijske poli-
tike).

Za izvedbo upravljanja procesa prenove in trženja sta-
rega Kranja so v proračunu zagotovljena še dodatna 
sredstva. 

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Mestna občina Kranj je v strategiji razvoja mesta do leta 
2030 jasno postavila cilj zapolniti prazne lokale v Sta-
rem Kranju. Doseganje cilja bodo merili z deležem (%) 
praznih lokalov v Starem Kranju, pri čemer v letu 2023 
načrtujejo zgolj 1 % praznih lokalov v Starem Kranju. 

KONTAKTNA OSEBA 

Nada Bogataj Kržan, 
vodja Urada za družbene dejavnosti
e: nada.bogataj-krzan@kranj.si

DODATNE INFORMACIJE

www.visitkranj.com/sl/staro-mestno-jedro 

www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/strategija_razvoja_MO_Kranj/2_

1-strategija-mok-2014-2023-10060214.pdf 
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KAKO OŽIVITI 
STARO MESTNO JEDRO

LJUBLJANA

Po letih upadanja števila prebivalstva, staranju le-tega in umikanja trgovcev 
na rob mesta, zlasti v večje trgovske centre, se je Mestna občina Ljubljana 
leta 2007 lotila oživitve starega mestnega jedra. Namen oživitve tega dela 
mesta je bil ustvariti odlične življenjske pogoje ter izjemno poslovno okolje 
za trgovce in gostince, kakor tudi za hotelirje ter ponudnike ostalih storitev. 
Povezanost strateškega načrtovanja ter izvajanja širokega spektra različnih 
ukrepov in koordiniranih projektov je privedla do bistvenega izboljšanja 
poslovnega okolja v središču mesta za podjetnike, trgovce, gostince in 
ponudnike storitev.
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PREPOZNANE TEŽAVE 

Mestno središče v Ljubljani se je pred letom 2007 so-
očalo z upadanjem števila prebivalstva in s selitvijo go-
spodarskih dejavnosti na rob mesta, predvsem v velike 
trgovske centre. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Kot ključen strateški dokument na področju oživljanja 
starega mestnega jedra Ljubljane velja izpostaviti vizijo 
»Ljubljana 2025«. V njej je mesto kot eno izmed svojih 
ključnih vrednot zapisalo sonaravno urejanje mesta, ki 
temelji na trajnostnem razvoju, hkrati pa se je mesto v 
omenjeni viziji zavezalo svoje zgodovinsko središče va-
rovati in hkrati prenavljati v skladu z novimi potrebami. 

Sprejetju tega splošnega strateškega dokumenta je sle-
dila priprava vrste drugih področnih strateških dokumen-
tov, med katerimi velja izpostaviti: 

• Občinski prostorski načrt (OPN), ki ga lahko označimo kot 
osrednji prostorsko-planski dokument lokalnih skupnosti.

• Celostno prometno strategijo, katere cilj je spremeniti 
potovalne navade meščanov in spodbuditi vožnjo s ko-
lesom, hojo ter uporabo javnega potniškega prometa 
namesto uporabe osebnih vozil.

• Strategijo na področju turizma, katere osrednja kvali-
tativna cilja sta povečanje konkurenčnosti skozi novo 
vrednost za turista in povečanje mednarodne pre-
poznavnosti destinacije v skladu z identiteto turistične 
destinacije Ljubljane.

• Strategijo na področju kulturnega turizma, katere namen 
je s pestro kulturno ponudbo spodbujati in pospeševati 
kulturni turizem v Ljubljani.

Prenove mestnega središča in njegovega oživljanja so 
se v Ljubljani lotili interdisciplinarno in z upoštevanjem 
urbanističnih, prometnih, socioloških, kulturoloških, arhe-
oloških, estetskih, bivanjskih, športno-rekreacijskih, turi-
stičnih in številnih drugih elementov. 

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Mestna občina Ljubljana je s pripravo in sprejetjem vizije 
»Ljubljana 2025« postavila temelje in določila okvir za 
nadaljnji razvoj mesta ter jo ob hkratnem upoštevanju 
državnih prostorskih aktov uporabila tudi za pripravo 
Občinskega prostorskega načrta (OPN). V obdobju 2007 
- 2010 je v sodelovanju s široko strokovno javnostjo in s 
prebivalci pripravila strateški in izvedbeni del OPN, ki sta 
bila sprejeta v letu 2010. Ta osrednji prostorsko-planski 
dokument je v izvedbenem delu novelirala še trikrat, v 
strateškem delu pa enkrat, ob tem pa v celoten proces 
oblikovanja in sprejemanja aktov vključevala tudi laično 
javnost –prebivalce mesta, podjetnike in trgovce.

Kot drugi ključni sklop ukrepov za oživitev mestnega 
središča lahko označimo obnovo in popolno vsebinsko 
prenovo javnih površin:

• Mesto je v skladu s Fabianijevimi načrti zgradilo not-
ranji cestni obroč in tako svoje središče razbremenilo 
tranzitnega prometa, zaradi česar je danes v starem 
mestnem jedru na voljo kar 10 ha površin za pešce, kjer 
je motorni promet (izven dostavljalnega časa) povsem 
prepovedan. Kljub temu pa je mesto tudi na teh površi-
nah zagotovilo javni prevoz, ki je povsem brezplačen in 
elektrificiran ter zato do okolja bolj prijazen. 

• Promet na osrednjem delu Slovenske ceste, ki ga mestni 
načrtovalci predstavljajo kot dnevno sobo mesta, pote-
ka v skladu s konceptom “shared space”, kjer ne veljajo 
klasična prometna pravila, pač pa so vsi prometni udele-
ženci enakopravni. Zaradi tega so drug do drugega bolj 
obzirni, hkrati pa tudi bolj previdni. Ta ukrep je v kombi-
naciji z zaprtjem mestnega središča za motorni promet 
zagotovil kakovostnejši zrak, ki sedaj vsebuje manj pra-
šnih delcev.

• Na javnih površinah, ki so bile prej namenjene zlasti miru-
jočemu prometu, so zagotovili možnost ureditve gostin-
skih vrtov, kar se ugodno odraža na prometu gostincev 
in na živahnejšem utripu mesta. Tovrstne površine pa so 
hkrati ohranili za opravljanje njihove primarne funkcije in 
za razstavišča na prostem (kot denimo Krakovski nasip 
in Jakopičevo sprehajališče, občasno pa tudi Kongresni 
trg). Ob tem pa je mesto z odlokom natančno določilo, 
katere vrste dejavnosti in pod katerimi pogoji se smejo 
opravljati na javnih površinah. 

• Nekdanje parkirišče pred zgradbo Univerze v Ljubljani 
je postalo prizorišče osrednjih državnih slovesnosti in 
številnih (praviloma brezplačnih) kulturnih, športno-re-
kreacijskih in tudi drugih dogodkov. Parkirna mesta pa 
je mesto zagotovilo v garažni hiši pod trgom. Ker z njo 
upravlja javno podjetje, so cene parkiranja nižje od tistih, 
ki sicer veljajo na trgu.

• Mesto svojim prebivalcem in obiskovalcem v javno-za-
sebnem partnerstvu ponuja možnost souporabe koles, ki 
je za uporabnike v prvi uri povsem brezplačna. Na tak na-
čin želi mesto spodbuditi prebivalce, da se v staro mestno 
jedro ne podajo z avtom, pač se tja odpravijo s kolesom. 

• Z izgradnjo vzpenjače, ureditvijo krožne vožnje s turistič-
nim vlakcem ter popolno prenovo vsebinske in gastro-
nomske ponudbe Ljubljanskega gradu je ta postal izje-
mno priljubljena turistična točka. V letu 2018 se je na njem 
tako zvrstilo več kot 550 različnih dogodkov, zabeležili pa 
so več kot 1,3 milijona obiskovalcev. Število obiskovalcev 
je tako v petih letih naraslo za več kot 30 odstotkov.

• Ob prenovi svojega starega jedra je mesto pozornost na-
menjalo tudi ohranjanju kulturne dediščine. Za celostno 
prenovo Kongresnega trga je tako mesto prejelo pre-
stižno mednarodno arhitekturno nagrado Gubbio, Pleč-
nikova dela pa so nominirana za uvrstitev na Unescov 
seznam svetovne kulturne dediščine.

• Mesto je nadalje oživilo in obnovilo nekdanjo promena-
do med parkom Tivoli in mestnim središčem in prenovilo 
praktično vse druge mestne parke ter po sodobnih na-
čelih krajinskega oblikovanja uredilo javno zelenje.

• Prenovljene zelene in športne površine v mestnem sre-
dišču so mestni načrtovalci z novimi zelenimi prostori 
povezali v sklenjen zeleni sistem.

• Celovito preurejeno nabrežje Ljubljanice je z novimi mo-
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stovi in brvmi razširilo osrednji javni prostor mesta in ga 
približalo vodnemu elementu, torej reki Ljubljanici.

• Zaradi odpiranja vedut pa so v starem mestnem jedru 
pričeli urejati tudi podzemne zbiralnike odpadkov.

• Mesto se je nadalje lotilo prenove pročelij javnih stavb 
(na primer mestne hiše), hkrati pa s programom Ljublja-
na – moje mesto sofinancira tudi prenovo lupin in streh 
stavb, ki so v zasebni lasti. 

Tretji ključni del oživitve mestnega jedra pa predstavlja 
organizacija prireditev:

• S (so)financiranjem številnih kulturnih (kot Festivala Lju-
bljana, Ane Desetnice, Svetlobne gverile, Bobrov, Junija 
v Ljubljani), rekreacijskih (kot Pohoda ob žici, Ljubljan-
skega maratona, Maratona Franje), športnih (kot Odprte-
ga prvenstva v odbojki na mivki) in zabavnih dogodkov 
(kot Decembra v Ljubljani) je mesto v mestno središče 
pritegnilo številne Ljubljančanke in Ljubljančane in odpr-
lo nove poslovne priložnosti za trgovce in gostince (npr. 
Odprta kuhna).

• Najpomembnejša kulturna prireditev je Festival Ljublja-
na, ki vsako leto okoli 80.000 domačim in tujim obisko-
valcem ponudi med 70 in 80 umetniških dogodkov raz-
ličnih zvrsti.

• Posebno pozornost v Ljubljani namenjajo literaturi. Or-
ganizirajo Festival Fabula, največji in najodmevnejši li-
terarni festival v Sloveniji in širši regiji, in Knjižnico pod 
krošnjami, v sklopu katere si lahko obiskovalci v zelenem 
okolju sredi mestnega jedra brezplačno izposodijo knji-
go ali revijo. Mesto je zato tudi uspešno pridobilo stalni 
naziv mesto literature, ki ga Unesco podeljuje mestom z 
bogato literarno dediščino, z živahnim sodobnim literar-
nim utripom in z zavedanjem pomena kulture in knjige 
za trajnostni razvoj mesta. Ta naziv nosi le še 28 drugih 
mest po svetu.

• Ena izmed najbolj obiskanih prireditev, ki se prične s tra-
dicionalnim prižigom lučk, je December v Ljubljani. Vsa-

ko leto ga namreč obišče približno milijon obiskovalcev, 
ki lahko uživajo v praznični okrasitvi mesta s 50 kilometri 
lučk. Izjemno dobro sta obiskana tudi Miklavžev sprevod 
in sprevod dedka Mraza, december pa v Ljubljani ponu-
ja tudi bogat glasbeni program, praznični sejem in sil-
vestrovanje na ljubljanskih trgih in ulicah. Trgovci in go-
stinci lahko v sklopu prazničnega sejma v 50 sejemskih 
hiškah, razporejenih po različnih delih starega mestnega 
jedra, kupcem ponujajo svoj darilni program oziroma 
gostinsko ponudbo. Vse prireditve v sklopu Decembra v 
Ljubljani so za obiskovalce brezplačne.

• V zadnjih letih se je središče Ljubljane razvilo tudi v 
kulinarično prestolnico in atrakcijo. Kulinaričen razcvet 
Ljubljane so nadgradili s projektom Ljubljana Gourmet, 
ki v eni blagovni znamki povezuje pestro dogajanje na 
tem področju. Tradicionalne jedi in domače okuse pa so 
strnili v okviru projekta Okusi Ljubljane. V sklopu tega 
izbrane restavracije v starem mestnem jedru nudijo tra-
dicionalne ljubljanske jedi iz sestavin lokalnega izvora, 
pripravljene na sodobne načine. Na področju gastro-
nomije velja omeniti tudi prireditev Podeželje v mestu, 
katere namen je tkanje tržnih poti, povezovanje mesta 
s podeželjem, predstavitev kmetij ter dvigovanje pre-
poznavnosti ponudbe pridelkov in izdelkov slovenskega 
podeželja. Seveda pa je v mestnem središču prisotna 
tudi stalna ponudba trgovske, ekološko pridelane, zdra-
ve in tradicionalne kulinarike. To nadgrajuje tudi osre-
dnja ljubljanska tržnica, s katero upravlja Javno podjetje 
Ljubljanska parkirišča in tržnice. Eden izmed ciljev te 
družbe je tudi zagotavljanje pestre ponudbo tradicional-
nih in lokalnih jedi.

• Na Bregu ob sobotah v toplejših mesecih leta poteka Art 
Market, kjer svoje izvirne in domiselne izdelke prodaja-
jo domači umetniki, ki pogosto na svojih stojnicah tudi 
ustvarjajo. Zadnjo soboto v mesecu na Gornjem trgu po-
teka še Artish, prodajni festival, na katerem razstavljajo in 
prodajajo svoja dela različni slovenski ustvarjalci. V cen-
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tru mesta živi tudi Bolšji trg, ki vsako nedeljo privabi šte-
vilne obiskovalce na sprehod po bregu reke Ljubljanice.

Z izvajanjem vseh opisanih ukrepov se je v mestnem je-
dru ustvarilo okolje, ki zagotavlja enkratno nakupovalno 
izkušnjo, kateri težko konkurirajo tudi najbolj urejena na-
kupovalna središča. Prav zaradi tega, pa tudi zaradi ko-
municiranja slogana “Ljubljana je najlepše mesto na sve-
tu”, so se Ljubljančanke in Ljubljančani začeli v še večji 
meri identificirati s svojim mestom in ga še bolj vzljubili. 
Mesto je okrepilo tudi svojo mednarodno dejavnost in 
pričelo z utrjevanjem podobe Ljubljane v mednarodni 
skupnosti. Ljubljana je tako pridobila številne svetovne 
in evropske nagrade, med katerimi velja še posebej izpo-
staviti naziv Zelene prestolnice Evrope 2016. Na tak na-
čin je bila Ljubljana v izjemno pozitivni luči predstavljena 
v številnih uglednih tujih časopisih in revijah, kar je v veliki 
meri prispevalo k mednarodni prepoznavnosti Ljubljane 
in se nadalje odrazilo v izjemnem porastu števila turistov 
v Ljubljani ter posledični rasti prometa trgovcev, gostin-
cev, hotelirjev in številnih drugih gospodarskih subjektov, 
zlasti tistih, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo.

Pri izvedbi oživljanja mestnega središča so mestne ob-
lasti upoštevale tudi mnenja prebivalk in prebivalcev 
starega mestnega jedra ter tamkajšnjih trgovcev in go-
stincev. Med drugim je mesto tako v svojem središču 
uredilo Info točko 65+, kjer so na enem mestu na voljo 
celovite informacije o storitvah in aktivnostih Mestne 
občine Ljubljana za prijetnejše in kakovostno življe-
nje starejših ter oseb z oviranostmi. Za najmlajše pa je 
mesto v svojem središču uredilo družinski center Mala 
ulica, kjer se nahaja pokrito otroško igrišče. Župan sti-
ke s prebivalci mestnega središča na neformalni ravni 
ohranja vsakodnevno, vsak prvi torek v mesecu pa se 
lahko prebivalci k njemu najavijo tudi na formalni pogo-
vor. Podobno pa velja tudi za gostince in trgovce. Tudi s 
pomočjo tovrstnega stalnega dialoga z vsemi deležniki 
je mesto lahko uresničilo tudi tiste ukrepe, ki jim je del 
javnosti sprva nasprotoval. Kot primer velja omeniti pre-
poved motornega prometa v starem mestnem jedru, s 
katerim se del javnosti sprva ni strinjal. Mestne oblasti 
so z izvedbo vizije ter dobro načrtovanih in domišlje-
nih ukrepov uspele meščanke in meščane navdušiti 
tudi nad to odločitvijo. Po eni izmed raziskav javnega 
mnenja ta ukrep namreč zdaj podpira kar 90 odstotkov 
vprašanih Ljubljančank in Ljubljančanov.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Mesto tudi v prihodnje načrtuje izvajanje raznovrstnih 
aktivnosti na vseh zgoraj predstavljenih področjih 
oživljanja starega mestnega jedra. Tako si bo z izvedbo 
novih projektov (kot sta denimo Rog in Cukrarna) priza-
devalo za širitev območja mestnega jedra navzven. Ta 
ukrep pa bo - v kombinaciji z vsebinsko nadgradnjo in 
popestritvijo turistične ponudbe - skušalo uporabiti tudi 
za preusmerjanje turističnih tokov in posledično razpr-
šitev turistov na širše območje, kar se bo predvidoma 

pozitivno odrazilo na poslovanju trgovcev in gostincev v 
delih mesta, ki bodo deležni novih investicij. Mesto na-
mreč veliko pozornosti namenja trajnostni rasti turizma 
in je bilo zato tudi že večkrat nagrajeno, med drugim tudi 
na turistični borzi ITB v Berlinu, ki velja za eno največjih 
in najpomembnejših na svetu. Mesto bo še naprej vla-
galo tudi v inovativno turistično promocijo, ki je bila že 
večkrat nagrajena. Tako je denimo revija easyJet Travel-
ler Magazine t. i. Brko turo nedavno izbrala za najboljšo 
vodeno kolesarsko turo v Evropi. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Mestni proračun – vsakoletne investicije v obnove v viši-
ni več milijonov EUR.

• Sredstva turistične takse – po povišanju turistične takse 
se iz tega naslova v letu 2019 načrtuje priliv v višini 3 
mio EUR.

• Skupni evropski projekti, s katerimi občina financira po-
samezne projekte oživitve mestnega središča – pred-
stavljeni so na naslovu https://www.ljubljana.si/sl/moja-
-ljubljana/evropska-sredstva-za-ljubljano/ .

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Na podlagi izvedenih aktivnosti je mesto postopoma 
prenovilo svoje staro jedro ter tako v ožje mestno sre-
dišče znova privabilo trgovce in gostince ter ponudnike 
raznovrstnih storitev. Bistveno se je povečal tudi turistič-
ni obisk, ki je v 10 letih narastel s 777.000 nočitev v letu 
2008 na več kot 2,1 milijona nočitev v letu 2018. Prizade-
vanja za ureditev mestnega središča so priznali tudi v Tu-
ristični zvezi Slovenije, saj so Ljubljani leta 2018 podelil 
nagrado za najbolj urejeno mestno središče. 
 
Prav tako se že spreminjajo potovalne navade prebival-
cev, ki vse bolj pogosto svojo pot po mestu namesto z 
avtom opravijo s kolesom ali peš. To pa je v skladu s cilji, 
zapisanimi v prometni strategiji. Skladno z njimi naj bi v 
naslednjih letih prebivalci Ljubljane tretjino poti opravili 
peš ali s kolesom, tretjino z javnim prevozom in le še 
tretjino z osebnimi vozili.

KONTAKTNI OSEBI

mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora
e: miran.gajsek@ljubljana.si 

Matic Bizjak, kabinet župana
e: matic.bizjak@ljubljana.si

DODATNE INFORMACIJE

www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/od-

delek-za-urejanje-prostora/ 

www.urbinfo.ljubljana.si/ 

www.ljubljana.si/sl/o-ljubljani/vizija-ljubljane-2025/ 

www.visitljubljana.com/assets/Dokumenti-PDF/strategija-2014-2020.pdf 

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/celostna-prometna-strategija-mol-3/ 
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Podpora razvoju socialnega podjetništva v Mestni 
občini Maribor s sofinanciranjem zagonskih stroškov 
dela, nudenjem poslovnih prostorov v brezplačni najem 
do treh let in podpora podpornemu okolju za krepitev 
pomena podjetij z družbenim učinkom v mestni občini.

KAKO LAHKO OBČINA 
POMAGA PRI RAZVOJU 
SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

MARIBOR
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PREPOZNANE TEŽAVE

Mestna občina Maribor se izziva praznih poslovnih pro-
storov v središču mesta in problema brezposelnosti 
loteva tudi s podporo razvoja socialnega podjetništva, 
ko mestna občina prazne poslovne prostore oddaja v 
brezplačni najem do treh let organizacijam, ki delujejo 
v javnem interesu. Največji takšen projekt predstavlja 
stavba Tkalka v središču mesta, ki je bila več kot pet let 
prazna in zanjo niso našli kupca. Danes številne nevla-
dne organizacije zasedajo prej prazne prostore v cen-
tru mesta ter s svojimi aktivnostmi prispevajo k utripu 
mestnega središča in ustvarjajo nova delovna mesta. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Že leta 2011 je bil v Mariboru ustanovljen Forum social-
nega podjetništva Slovenije, ki danes deluje pod ime-
nom Združenje Socialna ekonomija Slovenije. V Podrav-
ju je tako danes registriranih več kot polovica slovenskih 
socialnih podjetij. Vse to so razlogi, zaradi katerih je 
Maribor leta 2018 postal Evropska prestolnica socialne 
ekonomije.
 
KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Mestna občina Maribor se je v letu 2013 aktivno odzva-
la na Javno povabilo za izbor javnih del s področja Ra-
zvojnih programov za spodbujanje ustanavljanja in ra-
zvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno 
zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin. Kot 
pomemben deležnik lokalnega okolja je mestna občina 
skupaj z Zavodom za zaposlovanje socialnim podjetjem 
zagotavljala sredstva za izplačilo plač in regresa, tudi če 
njihovi prihodki niso zadostovali za pokritje teh stroškov. 
Dodatno je nudila še materialne vire, in sicer v oblikinu-
denja brezplačnega najema poslovnih prostorov v lasti 
občine do treh let. V enem od takšnih prostorov se je leta 
2014 oblikoval skupnostni razvojni center Tkalka.

Tkalka je skupnost socialnih podjetij v središču Maribora, 
ki jim je občina brezplačno dala v najem prostore prej 
prazne stavbe v skupni površini 2.500 m2. Trenutno 
združuje več kot 20 socialnih podjetij, zadrug, organiza-
cij in več kot 50 samostojnih ustvarjalcev in podjetnikov 
z različnih področij. V tej obliki deluje od jeseni 2014, 
izhaja pa iz programa Urbane brazde, ki je v Mariboru 
potekal v času Evropske prestolnice kulture (EPK) leta 
2012. Ker se je v mestni občini sočasno ustanovilo veli-
ko število socialnih podjetij (23), ki so zaposlila 76 ljudi, 
je mestna občina socialnim podjetjem dala v uporabo 
poslovno stavbo Tkalka, z lokacijo v središču mesta, v 
kateri so lahko socialna podjetja ter druge iniciative in 
nevladne organizacije zagnale svoje dejavnosti. Tkal-
ka je sprva delovala kot neformalna mreža delujočih v 
objektu, leta 2017 pa se je registrirala kot razvojna za-
druga. Z izvajanjem aktivnosti za spodbujanje socialnega 
podjetništva za doseganje družbenih učinkov je bila Me-
stna občina Maribor prepoznana kot najboljša v Sloveniji, 

obenem pa si je v letu 2018 prislužila tudi naziv Evropske 
prestolnice socialne ekonomije. Skrb za izvedbo s tem 
povezanih aktivnosti je v letu 2018 prevzelo Združenje 
Socialne ekonomije Slovenije, ki je v istem letu izvedlo 
več kot 40 dogodkov.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Po zaključku programa Evropske prestolnice socialnega 
podjetništva se bo razvoj socialnega podjetništva nada-
ljeval. Cilj je, da Maribor postavi standard, torej pravila 
in protokol za naslednje evropske prestolnice socialne 
ekonomije, za druga slovenska mesta, ki bodo prevze-
la ta naziv. Cilj je tudi, da je država Slovenija prepozna-
na kot pomemben akter socialne ekonomije v medna-
rodnem prostoru. Mestna občina Maribor bo še naprej 
podpirala aktivnosti socialnega podjetništva, čeprav ne 
nujno na lokaciji Tkalka, ki je potrebna obnove in za ka-
tero obstajajo tudi drugi načrti, vključno z možnostjo pro-
daje ali oddaje v komercialni namen. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Mestna občina Maribor je preko Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje in Javnega povabila za izbor jav-
nih del s področja Razvojnih programov za spodbujanje 
ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih pod-
jetij tipa B za trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz 
ranljivih skupin sofinancirala stroške dela socialnih pod-
jetij in jim nudila svoje poslovne prostore v brezplačen 
najem do treh let. Socialna podjetja so lahko dodatno 
kandidirala za nepovratna sredstva, ki sta jih v okviru 
ukrepov nudila Ministrstvo za gospodarstvo in tehnolo-
ški razvoj ter Slovenski podjetniški sklad.

Mestna občina Maribor je od leta 2014 do danes za ra-
zvoj socialnega podjetništva neposredno in z oprostitvi-
jo najemnin prispevala skupno 393.000,00 EUR. 

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Glavni cilj spodbujanja socialnega podjetništva je ustvar-
janje novih socialnih podjetij in novih delovnih mest. Me-
stna občina Maribor z oddajo občinskih poslovnih pro-
storov socialnim podjetjem v središču mesta spodbuja 
podjetništvo v mestnem središču. Od leta 2013 je bilo v 
občini ustanovljenih 23 novih socialnih podjetij, ki so za-
poslila 76 ljudi. Rast števila novoustanovljenih socialnih 
podjetij je bila v obdobju od leta 2013 do leta 2017 več 
kot 300-odstotna. 

KONTAKTNA OSEBA 

Helena Turk, vodja Sektorja za gospodarstvo
e: helena.turk@maribor.si

DODATNE INFORMACIJE

www.maribor.si 
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Mestne oblasti so na Dunaju sprejele strateško usmeri-
tev, da bo mesto nudilo oz. zagotavljalo najboljšo kako-
vost življenja prebivalcem. Strategija temelji na znižanju 
uporabe naravnih virov preko socialnih in tehnoloških 
inovacij in naslavlja 6 sklopov - razvoj populacije, oko-
lje, administracijo, energijo, gospodarstvo in mobilnost.

KAKO RAZVITI PAMETNO IN INOVATIVNO 
MESTO S POUDARKOM NA NOVIH 
TEHNOLOGIJAH IN OKOLJSKIH REŠITVAH 

DUNAJ
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PREPOZNANE TEŽAVE

Z oblikovanjem pametnega mesta želijo premostiti te-
žave 21. stoletja (rast prebivalstva, migracije, podnebne 
spremembe, urbano segrevanje, prostorska omejenost, 
počasna gospodarska rast ipd.). 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Pobuda za iniciativo »Smart City Wien« je prišla s strani 
župana maja 2011. Pri oblikovanju pametnega mesta so 
bili ključni trije koraki:

1. Široko opredeljeni deležniki so v prvem koraku skupaj 
oblikovali »pametno vizijo energije« (ang. Smart Energy 
Vision 2050) kot dolgoročno vizijo energetske priho-
dnosti mesta.

2. Sledilo je oblikovanje »Načrta za 2020 in naprej« (ang. 
Roadmap for 2020 and Beyond), ki bo mestu omogočil 
uresničitev zastavljene vizije ob doseganju srednjeroč-
nih energetskih ciljev.

3. V tretjem koraku pa je bil oblikovan akcijski načrt za ob-
dobje 2012–2015, ki opredeljuje ukrepe, potrebne za 
doseganje zastavljenih ciljev. Akcijski plan 2012-2015 
je dotopen na: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/
studien/pdf/b008218.pdf)
 
OPIS UKREPA

Koncept »pametnega mesta« so dunajske oblasti zasno-
vale zelo široko in vanj vključile: varčevanje z naravnimi 
viri, varovanje okolja, izboljševanje kakovosti bivanja z 
inovacijami, socialno vključenost in enakost spolov. V 
sklopu strategije pametnega mesta so tako kot ključne 
teme izpostavili: ohranitev virov, holističen pristop, so-
cialno uravnoteženo kakovost življenja ter produktivno 
uporabo inovacij in novih tehnologij. Skupno je bilo eta-
pno do leta 2025, 2030 in 2050 opredeljenih 38 ciljev. 
Glavne teme pokrivajo različna področja, kot na primer 
izobrazbo, digitalizacijo, energijo, (novo)gradnjo, zdrav-
je, inovacije, socialne zadeve, mobilnost, prostor oz. lo-
kacijo in okolje. 

Mesto Dunaj se je zavezalo, da bo k inovacijam, njihove-
mu razvoju, nakupu in uporabi prispeval tudi javni sektor 
z vzpostavitvijo mestne inovacijske pisarne. Kultura ino-
vativnosti bo omogočala, da se bodo posamezniki lahko 
učili iz napak. Posebno pozornost so namenili izboru za-
poslenih v inovacijski pisarni, ki imajo potrebno znanje in 
izkušnje s področja inovativnosti.

Več o Innovative City Administration na: https://
www.wien.gv.at/english/research/pdf/innovative-vi-
enna-2020.pdf) 

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

V sklopu projekta so na različnih področjih implementi-
rali veliko različnih projektov in aktivnosti:

Izobraževanje 
• Aktivnosti, ki vplivajo na višjo izobraženost prebivalcev

Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/education/ 

Energija 
• Učinkovita raba energijskih virov
• Ukrepi za zniževanje CO2 emisij

Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/energy/ 

Digitalizacija 
• Razvoj 210 novih aplikacij (do konca leta 2016) 
• Vzpostavitev skupno 425 javnih WiFi točk (podoben pro-

jekt je wifreeljubljana v Ljubljani)
Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/digital/ 

Gradbeništvo 
• Vzpostavitev standardov, ki zahtevajo skoraj »zero- 

energy« energetsko učinkovitost za novogradnje
• Uporaba ogrevalnih sistemov, ki ne bodo imeli negativ-

nih vplivov na okolje
• Izgradnja največjega lesenega nebotičnika na svetu 

(HoHo Wien)
Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/buildings/ 

Zdravstvo 
• Promocija zdravega načina življenja med vsemi sektorji 

in širšo populacijo
• Promocija zdravstvene pismenosti
• Skrajšan čas bolnišničnega zdravljenja
• Sistematično ocenjevanje učinkovitosti v zdravstvenem 

sistemu
• Pacientom, ki ne ostanejo v bolnici, se zagotovi kakovo-

stna oskrba na domu 
Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/health/ 

Inovacije  
• Vzpostavitev trikotnika Dunaj-Bratislava-Brno kot ene 

najhitreje rastočih inovacijskih regij (v teku)
• Dunaj je največje univerzitetno mesto v nemško govore-

čem prostoru (1/4 študentov prihaja iz drugih članic EU)
• Visok delež raziskovalnih sredstev s strani Evropskega 

raziskovalnega centra (ERC)
• Privlačno okolje za startupe (z nadpovprečnim deležem 

glede na ostala avstrijska mesta in pokrajine)
Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/innovation-2/ 

Mobilnost 
• Projekti, usmerjeni v zniževanje CO2 emisij

Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/mobility/ 

Socialne zadeve 
• Socialna vključenost prebivalcev
• Subvencioniranje nakupa stanovanj – ukrep pripomore 
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k temu, da prebivalci za stroške najemnine namenijo »le« 
cca. 10 % prihodkov celotnega gospodinjstva (za primer-
javo v Bratislavi namenijo 15 %, v Milanu 25 %, v Londonu 
36 %). Subvencioniranje nakupa stanovanj je imelo za 
posledico, da so se cene na celotnem nepremičninskem 
trgu znižale.
Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/social-affairs/ 

Prostor oz. lokacija 
• Oblikovanje prostora, ki bo nudil podporo za razvoj go-

spodarstva
• Oblikovanje mesta v mestu - »Vienna’s Urban Lakeside«, 

ki bo zagotovilo 8.500 stanovanjskih enot (za 20.000 
ljudi). Predvidevajo, da se bo z izvedbo tega projekta 
odprlo 20.000 novih delovnih mest na področju storitev, 
trgovine, izobraževanja, raziskav in razvoja ipd..

• Vzpostavitev tehnološkega centra Aspern IQ 
Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/location/ 

Okolje 
• Zagotavljanje kakovostne pitne vode, čiščenje odpadne 

vode in upravljanje z odpadki
• Ozelenjevanje okolice

Projekti: https://smartcity.wien.gv.at/site/en/category/
projects/environment/ 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Projekt je še vedno v teku, s predvidenim zaključkom do 
leta 2050. Financira se pretežno iz javnih in evropskih 
sredstev.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj (ESRR) in mesta Dunaj. Groba ocena ce-
lotnih investicij tako znaša 2 milijardi EUR. Mesto Dunaj 
je s strani ESRR sklada prejelo 24,75 mio EUR.

Dodatnih 2.970.032,50 EUR je mesto prejelo iz progra-
ma HORIZON 2020 za vzpostavitev pametnega mesta, in 
sicer za zbiranje in javno dostopnost podatkov o mestu.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Za dosego ciljev, opredeljenih v strategiji, so leta 2017 
za oceno doprinosa izvedenih aktivnosti opravili moni-
toring. Nadzorna skupina je bila sestavljena iz 120 zapo-
slenih iz 50 različnih javnih in zasebnih institucij. Rezul-
tati monitoringa so dostopni na: https://www.wien.gv.at/
stadtentwicklung/studien/pdf/b008520.pdf) 

Pred izvedbo monitoringa so strokovnjaki z različnih 
področij vnaprej določili parametre, na podlagi katerih 
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so podali končne ocene. Za kvalitativne cilje, merjene z 
več parametri, so določili dodatne indikatorje, s katerimi 
so lažje ocenili uspešnost ukrepa. Na podlagi izvedenih 
anket in drugih poročil je mestna občina s pomočjo raz-
ličnih strokovnjakov oblikovala končni dokument. 
V okviru projekta so si zadali 51 ciljev in največji napre-
dek doslej dosegli na področju zagotavljanja vode, či-
ščenja odpadnih voda in upravljanja z odpadki. Nekaj 
ciljev je že ali vsaj skoraj doseženih: 

• V primerjavi z letom 1990 so uspeli znižati količino CO2 
emisij na prebivalca za skoraj 35 %.

• Energetska učinkovitost na prebivalca Dunaja se je zvi-
šala za 40 % v primerjavi z letom 2005. 

• 19,5 % vse porabljene energije je iz obnovljivih virov (cilj 
do 2030 je 20 %).

• Uveljavitev strogih gradbenih standardov glede porabe 
energije v stavbah.

• Kakovostna in zanesljiva oskrba z vodo ter vzdržno rav-
nanje z odpadki.

• Razvoj na področju IKT prehiteva postavljene cilje, še 
posebej glede uporabe javnih podatkov, ki jih mesto 
daje na voljo za uporabo pri ustvarjanju spletnih strani, 
aplikacij, vizualizacij ipd..

• Število tujih študentov in število razvojnih centrov med-
narodnih podjetij se povečuje.

• Pri nekaterih gospodarskih ciljih (kot npr. pri investicijah, 
izvozu visokotehnoloških produktov, številu novoustano-
vljenih podjetij) bodo z nadaljevanjem sedanjih trendov 
dosegli zastavljene cilje predčasno.

• Cilj, da bo imelo mesto do leta 2030 več kot polovico 
svoje površine v obliki zelenih površin. To pomeni, da bo 
mesto moralo odpirati nove rekreacijske površine.

Podrobnejši opis ciljev je dostopen na povezavi: https://
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008392.
pdf 

KONTAKTNA OSEBA 

mag. Dominic Weiss, vodja Smart City Agency 
e: weiss@urbaninnovation.at

DODATNE INFORMACIJE

www.smartcity.wien.gv.at/site/en 

www.smartcity.wien.gv.at/site/files/2016/12/SC_LF_Kern_ENG_2016_

WEB_Einzel.pdf (strategija)
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PREPOZNANE TEŽAVE

Mestna občina Kranj je prepoznala problem brezposel-
nosti med mladimi ter pomanjkanje privlačnosti mestne-
ga središča za mlade kreativne kadre. Cilj Kovačnice je 
izboljšati pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest in 
zmanjševati brezposelnost med mladimi s spodbujanjem 
samozaposlovanja, podjetniškega povezovanja mladih, 
kot tudi aktivnega povezovanja mladih z gospodarstvom. 
Cilj je tudi privabljanje teh skupin v mestno središče.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Ideja za Kovačnico je prišla s strani skupine mladih 
Kranjčanov in Kranjčank, ki so se obrnili na mestne oblasti 
s pobudo za prostor, kjer bi ustvarjali, se povezovali in 

udejanjali svoje podjetniške ideje. Občina se je povezala 
z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (BSC) in 
odprla prostor sodelovanja (ang. coworking). 

Za uspešno delovanje coworking skupnosti je zelo po-
membna lokacija. Kovačnica je locirana v nekdanji tr-
govski šoli v bližini starega mestnega jedra Kranja in se 
nahaja na poti med mestnim središčem in večjim stano-
vanjskim naseljem. Izbiri lokacije je sledila prenovitev in 
ureditev prostorov v prostor, primeren za spodbujanje 
kreativnosti in razvoj podjetniških idej.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Namen Kovačnice je popularizirati in spodbujati k ustvar-
jalnosti in podjetnosti, na eni lokaciji povezati ustvarjalne 
posameznike različnih strok, selekcionirati perspektivne 

KAKO V MESTNO 
SREDIŠČE PRIVABITI 
INOVATIVNE IN KREATIVNE 
POSAMEZNIKE IN SKUPINE 
S PODJETNIŠKIMI 
AMBICIJAMI

KRANJ

V Kranju so leta 2015 odprli nov prostor za razvoj pod-
jetniških idej in kreativnosti mladih, ki so ga poimen-
ovali Kovačnica. Kovačnica je skupnost in prostor za 
razvoj podjetniških idej in kreativnosti, namenjen mla-
dim in manj mladim podjetnikom in tistim, ki si to želijo 
postati. Prostor z 20 delovnimi prostori tik ob mestnem 
središču je namenjen delu, druženju, izmenjavi izkušenj 
in uresničevanju podjetniških idej.
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ideje in talente, razvijati poslovne priložnosti in usposo-
bljene posameznike ter realizirati podjetniške ideje in 
inovacije v novih in v obstoječih malih in srednjih pod-
jetjih. Kovačnica ponuja 20 delovnih prostorov z mizo 
in stolom, Wi-Fi, možnost fotokopiranja, tiskanja, skeni-
ranja, brezplačno parkirišče, prostor za druženje, izme-
njavo mnenj in kovanje idej, prostor za sestanke, čajno 
kuhinjo in projektor. Odprta je vsak delovnik med 9. in 
17. uro. Z najemom prostora ponuja tudi osebno sveto-
vanje in mentorstvo. Ekipa Kovačnice skrbi za ponudbo 
delavnic, predavanj in drugih dogodkov za širšo javnost 
in specifične ciljne skupine. Uporabnikom je na voljo 
enostaven sistem uporabe in rezervacij preko spletne 
strani in družbenih omrežij. Večina članov Kovačnice in 
najemnikov prostorov se ukvarja s storitveno dejavno-
stjo – z arhitekturo, grafičnim in industrijskim oblikova-
njem, programiranjem, lektoriranjem. Povprečna starost 
članov je 30 let.

Kovačnica se povezuje tudi z znanimi in uspešnimi slo-
venskimi podjetniki, pomaga podjetnim in kreativnim 
posameznikom in jih izobražuje. »Kovačnica nista samo 
miza in stol, ki ju lahko najameš, Kovačnica je družina, ki 
raste skupaj in te motivira, da tudi ti narediš več,« se glasi 
eden od njihovih sloganov. 

V Kovačnico sta se preselila tudi podjetniški oddelek re-
gionalne razvojne agencije in SPOT točka, kjer je možno 
registrirati podjetje.

Po otvoritvi v letu 2015 je skupnost že v prvih dveh le-
tih zapolnila razpoložljive kapacitete in je zato leta 2017 
odprla nove, razširjene prostore. V tem času so izvedli 
preko 100 dogodkov, ki jih je obiskalo več kot 2000 obi-
skovalcev. 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Ekipa Kovačnice tudi v prihodnje načrtuje organizirati 
vsaj 50 dogodkov letno, ki naj bi se jih udeležilo vsaj 
1000 udeležencev. Ključen izziv je širitev, saj je povpra-
ševanje večje od razpoložljivih kapacitet. Želijo odpreti 
multimedijski laboratorij, ustvarjalni laboratorij FabLab, 
kjer bi lahko najemniki uporabljali napredno opremo in 
tehnologijo in z njo prišli do delujočega prototipa. Že-
lijo tudi urediti razstavni prostor in povečati kapaciteto 
učilnice na 70 ljudi. Zanimiva možnost se odpira s po-
vezovanjem z mestno šivalnico, ki bi omogočala šiviljski 
coworking. Imajo pa tudi ambicijo odpreti kavarno dela, 
v kateri bi mladi gostinski delavci pridobivali izkušnje.

Za finančno vzdržnost Kovačnice so ključne najemnine 
članov in podpora občine. Najemniki plačujejo med 15 
in 25 EUR na mesec, če pa želijo koristiti prostore tudi 
izven uradnih ur pa je potrebno doplačati še 4 EUR. Za 
člane so vsa izobraževanja brezplačna. Večino vsebin 
in dogodkov financirajo preko nacionalnih in evropskih 
projektov. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Pomemben vir financiranja so najemnine uporabnikov. 
Kovačnica se nahaja v prostorih Šolskega centra Kranj in 
je najemnik njihovih prostorov. Šolski center je tudi eden 
od podpornikov Kovačnice.

• Kovačnica ne bi mogli preživeti brez pomoči in podpore 
občine. Ustanovitelj Kovačnice je Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske (BSC d.o.o.), ki to opravlja na pobudo 
in s podporo Mestne občine Kranj. Celotna letna pod-
pora razvoju podjetništva in inovativnosti v občinskem 
proračunu je leta 2017 znašala 74.900,00 EUR. 

• Podporniki Kovačnice so tudi lokalna podjetja: Gorenj-
ske elektrarne, NiceLabel, SRCInfonet in Zupdesign. Zla-
ti sponzorji Kovačnici namenijo tudi finančna sredstva, 
ki pa so vedno ciljno porabljena za konkretne projekte.

• Ekipa Kovačnice je uspešna v povezovanju z drugimi 
partnerji in v pridobivanju drugih javnih virov financira-
nja. So partnerji projekta Erasmus za mlade podjetnike 
in projekta PONI, ki je nadaljevanje projekta Podjetno v 
svet podjetništva, financiranega s strani države in Evrop-
skega socialnega sklada. Projekt FabLab je prav tako 
financiran s strani države. 

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Zasedenost prostorov je ključni pokazatelj uspešnosti 
skupnosti. Drugi pomemben kazalec uspešnosti delo-
vanja je število dogodkov, ki jih Kovačnica organizira, in 
njihova obiskanost. 

KONTAKTNA OSEBA

Nives Justin, vodja
e: nives.justin@bsc-kranj.si 

DODATNE INFORMACIJE

www.kranj.si/KRANJ_SI,,podjetnistvo,kovacnica.html 

www.kovacnica.si 
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Preureditev stare avtobusne postaje v centru Budimpe-
šte v Design Terminal, ki v javno-zasebnem partnerstvu 
zagotavlja podporo kreativnim industrijam in pospešuje 
podjetništvo v glavnem mestu Madžarske.

PREPOZNANE TEŽAVE 

Delež kreativnih industrij v celotnem BDP Madžarske je 
bil 3,7 %, država pa si je zastavila cilj v naslednjih desetih 
letih ta delež povečati na 5 %. Poleg tega želi za 33 % 
povečati število zaposlenih in podvojiti izvoz te panoge 
ter ustaviti 'beg možganov' iz mesta. Ljudje iz kreativnih 
poklicev na splošno in ustanovitelji startup podjetij so 
odhajali iz Budimpešte, ki ni imela enotne politike pod-
pore tem aktivnostim. Potrebovali so organizacijo, ki bo 
hkrati delovala preventivno (zadržala talente na Madžar-
skem) in tujcem pomagala pri raziskovanju poslovnih pri-
ložnosti na Madžarskem. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Pred izvedbo projekta je bilo pomembno razpolaganje z 
degradiranim področjem v centru mesta Budimpešte – s 
staro avtobusno postajo. Revitalizacija tega prostora je 
zahtevala pridobitev finančne podpore s strani nacional-
nega Ministrstva za človeške vire in prostorsko ureditev 
s strani mesta. Ključna je bila ustanovitev javne agencije, 
ki je ob ustanovitvi upravljala z Design Terminalom.

OPIS UKREPA

Design Terminal je neprofitna organizacija, ki upravlja 
s staro avtobusno postajo v Budimpešti s poslanstvom 
podpore in pospeševanja podjetništva v mestu. Pod 

eno streho združujejo različne programe pomoči star-
tupom in splošnega spodbujanja podjetnosti in podje-
tništva v mestu.

Ukrep je soroden revitalizaciji degradiranega območja 
nekdanje tovarne ROG v Ljubljani. Zanimivo je, da so v 
Budimpešti ugotovili, da je poleg podpore kreativnim 
industrijam potrebno hkrati zagotavljati tudi podporo 
podjetnikom in startupom ter vključiti velike korporaci-
je pri pripravi vsebin in sofinanciranju programov. Le z 
oblikovanjem takšnega javno-zasebnega partnerstva so 
zagotovili nenehen razvoj, nadgrajevanje in tudi dolgo-
ročno finančno vzdržnost projekta.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Sklenjen je bil dogovor z glavnim sponzorjem (ministr-
stvom) in pripravljena infrastruktura (preureditev stare 
avtobusne postaje), ekipa in programi za kreativne pok-
lice in podjetnike na različnih stopnjah razvoja. Sprva, ob 
ustanovitvi leta 2004, je bila organizacija bolj osredo-
točena na podporo kreativnim industrijam (zato so tudi 
prevzeli npr. organizacijo Fashion week-a). 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Design Terminal opravlja različne dejavnosti v podporo 
razvoju kreativnih poklicev in podjetniškega ekosistema 
ter talentiranih posameznikov iz poslovnega sveta in kul-

DESIGN TERMINAL - 
KAKO REVITALIZIRATI 
DEGRADIRANO OBMOČJE 
V SREDIŠČU MESTA

BUDIMPEŠTA
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ture. Njihove storitve so konkurenčne in brezplačne, z 
močnim poudarkom na vključenosti in socialni koheziji. 
Ponujajo mentorstvo, pomoč pri razvoju poslovanja in 
zagotavljanju investicijskega posredovanja zagonskim 
podjetjem. Sprejemajo prijave iz vsega sveta. Skupaj z 
inovativnimi podjetji razvijajo talente za ustvarjanje dol-
goročnih rešitev za skupnost. Design Terminal zagota-
vlja storitve inkubiranja za zagonska podjetja in inova-
tivne organizacije v zgodnjih fazah razvoja. Izvaja tudi 
hackathone, zaposlitvene dogodke in druge mentorske 
programe za pospeševanje inovativnosti za zagonska in 
zrela podjetja. Od leta 2014 je v takšnih programih so-
delovalo več kot 850 podjetij. Od leta 2017 izvaja tudi 
posebne programe za tuja zagonska podjetja, ki se za 3 
mesece preselijo v Design Terminal.

Vsako leto izvedejo HOLIS program, na katerega se lah-
ko prijavijo madžarski študenti, ki nato v multidisciplinar-
nih skupinah iščejo rešitve za poslovne in družbene pro-
bleme, kot je na primer oživitev degradiranega območja.
Podjetjem in organizacijam na splošno ponujajo brezplač-
ne konferenčne prostore, v katerih gostijo tudi do 300 
dogodkov letno. Organizirajo tudi lastne dogodke, na 
primer »Brain Bar Budapest«, dogodek podoben TED do-
godkom. Brain Bar poteka na do 25 lokacijah po celem 
mestu in ga obišče 5.000 ljudi, od tega četrtina tujcev, ki 
obiščejo Budimpešto izključno zaradi tega dogodka.

Vsem sodelujočim podjetjem dodelijo »Design Terminal 
Card«, kartico ugodnosti za lokale in storitve v Budimpešti. 

Eden ključnih izzivov organizacije je visoka fluktuacija 
zaposlenih in neprofesionalni sistemi kadrovanja, zaradi 
česar so po sedmih letih tovrstnih neorganiziranih praks 
profesionalizirali (z zunanjimi konzultanti) iskanje, naje-
manje in razvoj zaposlenih.

Organizacija se je od svojih začetkov leta 2004 transfor-
mirala in svoje aktivnosti usmerila v podporo startupom 
in podjetnikom, manj pa kreativnim industrijam. Nasled-
nji izziv je bila prestavitev organizacije vsebinsko nepo-
vezanih dogodkov, kot je na primer Fashion Week.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Design Terminal je do leta 2016 deloval kot javna institu-
cija s svojo proračunsko postavko, po letu 2016 pa de-
luje kot neprofitno javno-zasebno partnerstvo z lastnimi 
tržnimi prihodki. Skupaj imajo ca. 35 zaposlenih in so-
delavcev, od tega večino občasnih in projektnih. Skupni 
proračun aktivnosti je cca. 500.000 EUR letno.

Z Ministrstvom za razvoj človeških virov (Ministry of Hu-
man Resources of the Government of Hungary) imajo 
podpisano pogodbo o sofinanciranju določenih javnih 
vsebin. Ostale aktivnosti financirajo projektno ali pro-
gramsko. Programe financirajo s pomočjo korporativnih 
partnerjev, kot so MOL, e-ON, MAV, BlackRock in še 50 
drugih podjetij in organizacij. Na primer za dogodek 
»Brain Bar« so dobili 20.000 USD podpore s strani »Hun-

gary Foundation«, fundacije madžarske skupnosti v ZDA.
Google, Amazon in IBM donirajo storitve, ki jih Design 
Terminal in partnerska podjetja (startupi) lahko brezplač-
no uporabljajo.

Program V4 Startup Force je financiran s strani organiza-
cije »International Visegrad Fund«.

Podjetje MOL je financiralo program za dvigovanje ino-
vativnosti, kjer povezujejo talente in startupe z velikimi 
podjetji. Podoben program je financiralo tudi podjetje 
Knorr-Bremse, kjer so prijavljena podjetja (startupi) re-
ševali različne izzive, med njimi vzpostavitev notranje 
komunikacije, izboljšanje HR funkcije v podjetju in izbolj-
šanje organizacijske kulture. S temi podjetji naročnik so-
deluje tudi po koncu programa.

Hackathone financirajo zunanji naročniki, kot so Blac-
kRock, E.ON in podobni.

Od celotnih stroškov delovanja približno 40 % predsta-
vljajo stroški plač, 31 % stroški organizacije in izvedbe 
dogodkov, 12 % stroški vzdrževanja infrastrukture, 10 % 
stroški inkubacije startupov in 7 % stroški komuniciranja 
in marketinga.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

V aktivnostih Design Terminala je sodelovalo oziroma 
imelo koristi preko 850 različnih podjetij, dogodke je 
obiskalo več kot 250.000 obiskovalcev, brezplačne sve-
tovalne storitve pa je koristilo več kot 1.000 podjetnikov 
in bodočih podjetnikov. V letu 2017 je bil Design Termi-
nal 1710-krat omenjen v medijih.

60 lokalnim podjetjem/startupom so pomagali pri 
predstavitvah na mednarodnih sejmih.

Dogodke obišče veliko tujcev, na primer Brain Bar obiš-
če okoli 1.200 tujcev, ki pridejo v Budimpešto izključno 
zaradi tega dogodka.

Design Terminal je leta 2014 prejel nagrado Evropske 
komisije European Entrerprise Promotion Award in leta 
2015 Unescovo priznanje »City of Design«.
Sodelujejo z velikimi korporacijami, za katere izvajajo tr-
žne programe rekrutiranja startupov, projektov in novih 
zaposlenih, izobraževanja obstoječih zaposlenih ter sve-
tovanja pri organizaciji notranjih inovacijskih aktivnosti.

KONTAKTNI OSEBI 

Gergely Böszörményi-Nagy, direktor 
Tímea Végh, vodja poslovanja
e: contact@designterminal.org

DODATNE INFORMACIJE

www.designterminal.org
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Več mestnih občin je prepoznalo pomen zagonskih podjetij za oživitev mestnih središč ter njihov 
potencial za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Mestna občina Velenje je leta 2014 kupila 
poslovne prostore v mestnem središču in vanje naselila SAŠA inkubator (regionalni podjetniški 
inkubator Savinjsko-šaleške regije). S tem je preselila ključno institucijo podjetniškega podporne-
ga okolja v regiji v mestno središče Velenja. Podjetniški inkubator in co-working prostor Kreativni-
ca sta v središču Ptuja odprli podjetji Databox in Intera, dve (povezani) lokalni podjetniški zgodbi 
o uspehu. Mariborska mestna občina podpira iniciativo Start:up Maribor in delovanje Tovarne 
podjemov, ki z lokacijo v mestnem središču ter z organizacijo dogodkov in co-working prostori pri-
vablja inovativne in podjetne posameznike ter zagonska podjetja v tamkajšnje mestno središče. 
Tudi v drugih mestih so prisotne iniciative in aktivnosti na področju privabljanja zagonskih podjetij 
v središče mest.

KAKO V MESTNO 
SREDIŠČE PRIVABITI 
ZAGONSKA PODJETJA  
Z VELIKIM POTENCIALOM 
ZA RAST

VELENJE, PTUJ, MARIBOR IN DRUGA MESTA
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PREPOZNANE TEŽAVE

Mesta pogosto vidijo potencial v ustvarjanju in priva-
bljanju zagonskih podjetij, saj ta podjetja predstavljajo 
priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest z visoko 
dodano vrednostjo. Zagonska podjetja pa so odvisna od 
podpornega okolja, ki spodbuja inovativnost in podje-
tnost. Takšno okolje se najpogosteje oblikuje v tistih de-
lih mest, ki so že tako ali tako uspešna in aktivna, redkeje 
pa mestom uspe zagonska podjetja privabiti v mestno 
središče. Mestna središča pa imajo potencial, da s talen-
ti, tehnologijo in ustvarjalnostjo postanejo »inovacijska 
okrožja«, ki bodo motor za nove gospodarske dejavno-
sti in sektorje. V takih okrožjih bo visoka koncentracija 
ljudi s poklici, ki se razvrščajo v t.i. »ustvarjalni razred«, 
ki bo predstavljal novo gonilo lokalnega gospodarstva. 
Izziv večine mest je, kako začeti proces oblikovanja ino-
vacijskih okrožij na območju mestnih središč. Pogosto to 
uresničijo z ustanovitvijo podjetniških inkubatorjev. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Uspešen podjetniški inkubator potrebuje dostop do 
dobrih podjetniških ekip z novimi idejami. Ker teh ni na 
pretek, so takšne institucije običajno regionalnega zna-
čaja in sodelujejo z več različnimi partnerji, ki usmerja-
jo posameznike in ekipe z inovativnimi podjetniškimi 
idejami iz širše okolice k njim. Ustanovitev regionalnih 
konzorcijev, pogosto tudi s partnerji iz institucij znanja 
(univerze, raziskovalni inštituti), je zato pogosto prvi ko-
rak k pripravi uspešnih programov pomoči za zagonska 
podjetja. Drugi potrebni korak je zagotovitev financira-
nja, ki je pogosto kombinacija javnega in zasebnega, in 
ustreznih prostorov v centru mesta. Za končni uspeh pa 
je ključnega pomena tudi ekipa, ki vodi takšen inkuba-
tor in ki lahko bistveno prispeva k povečanju možnosti 
zagonskih podjetij za uspeh na trgu. Ključna so znanja 
s področja razvoja poslovanja, financiranja podjetij ter 
razvoja kadrov in povezave z mentorji, investitorji, z ve-
čjimi podjetji in drugimi deležniki, ki lahko pomagajo za-
gonskim podjetjem.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

• SAŠA inkubator izvaja promocijo podjetništva v Sa-
vinjsko-šaleški regiji in zagotavlja podporno okolje za 
zagonska podjetja. Ponuja storitve najema prostorov 
(skupaj več kot 1.800 m2) in aktivne programe pomoči 
podjetnikom. Mestna občina Velenje je v letu 2014, ko je 
tudi postala večinska lastnica SAŠA inkubatorja, kupila in 
opremila prostore v mestnem središču in vanj preselila 
SAŠA inkubator. Prostori so opremljeni z najsodobnej-
šo IKT opremo in opremo za hiter razvoj prototipov. Za 
inkubirana podjetja je na voljo 11 samostojnih pisarn v 
izmerah od 18 - 45 m2 (skupaj 854 m2) s 45 delovnimi 
mesti, skladiščni prostor ter souporaba servisnih in sej-
nih prostorov. V novem coworking prostoru, ki meri 145 
m2, lahko sočasno razvija ideje več kot 20 startupovcev. 
Na voljo je tudi sodoben skupni prostor (171 m2), ki je 

namenjen druženju članov startup skupnosti in izvedbi 
večjih dogodkov. Prostori se oddajajo za zelo nizke naje-
mnine, pogoj pa je članstvo v inkubatorju. Najemnina za 
člane znaša prvo leto najema 1 € na m2, drugo leto 2 € 
na m2 in tretje leto 3 € na m2.

• Kreativnica ponuja najem brezplačnih delovnih prosto-
rov v centru Ptuja z vsemi elementi, ki jih moderno za-
gonsko podjetje potrebuje (hiter internet, konferenčni 
prostori, prostori za druženje, fleksibilen delovni čas,…). 
Kreativnica omogoča tudi direktno povezavo do izkuše-
nih startupovcev, ki delujejo kot mentorji mladim pod-
jetjem in z njimi delijo svoje izkušnje ter jim pomagajo 
pospešiti rast. Omogoča tudi povezave z drugimi za-
gonskimi ekosistemi in podpornimi okolji v Sloveniji (pre-
ko iniciative Start:up Slovenija) in v tujini (preko pisarne 
Databox v Bostonu, ZDA).

• Program Start:up Maribor v okviru mariborske startup 
skupnosti in s podporo Mestne občine Maribor intenziv-
no pomaga pri razvoju podjetniških idej. Ključna lokacija 
programa je sedež Tovarne Podjemov, univerzitetnega 
inkubatorja v centru mesta, saj se tam odvija večina ak-
tivnosti programa. Konzorcij partnerjev skupaj s financer-
ji in Iniciativo Start:up Slovenija z izvajanjem programov 
za aktivacijo talentov in zagon startup podjetij na podro-
čju Maribora in Podravja zagotavlja podporno okolje za 
realizacijo podjetniških idej: prostore, znanje, mentorje 
in dostop do virov financiranja. Program Start:up Maribor 
je odprta platforma, v katero so vabljeni vsi posamezniki 
in organizacije, ki želijo prispevati k viziji razvoja dina-
mične, podjetnim talentom prijazne regije in mesta.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Tudi v prihodnosti bo podjetniško podporno okolje v 
mestnih središčih še vedno potrebovalo pomoč in jav-
no financiranje, predvsem zaradi velikih tveganj, pove-
zanih z zagonskimi podjetji, ki so prevelika za privatne 
investitorje. Tudi tista zakonska podjetja, ki ne uspejo, 
prinašajo v mestna središča dinamiko in inovativnost. 
Redka zagonska podjetja, ki uspejo, pa imajo potenci-
al, da spremenijo celotno gospodarsko sliko v mestnih 
središčih in tudi v celotnem mestu ali celo državi. Tako 
uspešna podjetja ustvarijo dovolj dodane vrednosti, da 
izplačujejo visoke plače zaposlenim, ustvarjajo dobiček 
za lastnike in plačujejo davke na lokalni in državni ravni, 
hkrati pa ustvarjajo še veliko neopredmetenih pozitivnih 
učinkov na okolico. Prav zato je smiselna javna pomoč 
zagonskim podjetjem in podpornemu okolju, saj so po-
zitivni učinki v primeru uspeha tako veliki, da se začetna 
javna pomoč lahko obrestuje. V Sloveniji takšno podpo-
ro nudi država s podporo subjektom inovativnega oko-
lja, v prihodnosti pa se bo verjetno pogosteje oblikovala 
tudi podpora v obliki javno-zasebnih partnerstev, katere 
zametki se že kažejo na Ptuju, kjer se inovacijsko okrož-
je v začetni fazi razvija predvsem na podlagi zasebne 
podore uspešnih zagonskih podjetij. 
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POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• SAŠA Inkubator je prejemnik nacionalnih sredstev iz 
programa podpore subjektov inovativnega okolja (SIO) 
v višini 314.423,24 EUR v obdobju 2018 - 2019. Prostore 
za delovanje je kupila in uredila Mestna občina Velenje. 
Za nakup in obnovo 1.846 m2 prostorov v središču mes-
ta je občina leta 2014 namenila 1.695.975,94 EUR, od 
katerih je od EU pridobila 1.319.573,40 EUR. Dodatnih 
156.402,70 EUR (104.788,76 EUR je pridobila iz evrop-
skih sredstev) je namenila spodbujanju podjetništva 
SAŠA subregije za 'co-working' inicativo, 'one stop shop' 
za podjetja ter potencialne domače in tuje investitorje. 
Mestna občina Velenje je ta sredstva pridobila na jav-
nem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvoj-
ni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«.

• Kreativnico sta ustanovili zasebni podjetji Databox in In-
tera, ki sta sami financirali stroške vzpostavitve in delo-
vanja.

• Naročnik podporne podjetniške aktivnosti je Mestna ob-
čina Maribor, ki podpira iniciativo Start:up Maribor z manj-
šim delom sredstev, namenjenim za ukrepe spodbujanja 
gospodarstva. Celotna vrednost ukrepov za spodbu-
janje gospodarstva je v letu 2018 znašala 415.400,00 
EUR, podpora iniciative pa predstavlja zgolj manjši del 
te vrednosti. Iniciativa ima tudi 3 strateške partnerje iz 
gospodarstva, Tovarna podjemov pa je tudi prejemnik 
javnega sofinanciranja programa univerzitetnega inku-
batorja s strani nacionalne agencije SPIRIT in Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo (545.991,61 EUR za 
dveletno obdobje 2018-2019).

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Cilj organizacije Start:up Velenje (s SAŠA inkubatorjem 
v ključni vlogi) je do leta 2020 ustvariti 50 novih podje-
tij, v podjetniške programe vključiti sto podjetniških ekip 
ter v regiji ustvariti dvesto novih delovnih mest. SAŠA 
inkubator k podjetništvu spodbuja že dijake. V letu 2017 
je inkubator za mlade organiziral dva Start:up vikenda, 
na katerih je sodelovalo 150 dijakov, ki so oblikovali 36 
dijaških ekip. Kreativnih oblik izobraževanj, delavnic in 
predavanj se je v letu 2017 udeležilo preko 3.000 ljudi. 
V letu 2017 je bilo razvoju idej in prestopu v inovativno 
podjetništvo posvečenih več kot 800 ur osebnega sve-
tovanja ekipe SAŠA inkubatorja in zunanjih mentorjev. 
S pomočjo programov se je rodilo 12 novih podjetij in 
odprlo 23 novih delovnih mest.

Iniciativa Startup Maribor ima prav tako zelo jasno mer-
ljive cilje svojega delovanja – do leta 2020 ustvariti 200 
novih podjetij, realizirati 400 vključitev v podporne pro-
grame in ustvariti 500 delovnih mest.

Databox je izkušeno zagonsko podjetje s Ptuja, ki je 
prejelo 3 mio USD investicije s strani skladov tveganega 
kapitala v ZDA in ravno te izkušnje so pomembno vpliva-
le na privlačnost in razlikovanje ptujskega podjetniške-
ga inkubatorja. Ta je leta 2018 v zelo kratkem času (v 

5 dneh) zbral veliko prijav in že pričel s pomočjo prvim 
štirim izbranim zagonskim podjetjem. Cilj inkubatorja je 
povečati vrednost podprtih zagonskih podjetij in tako 
ustvariti dolgoročno vzdržen poslovni model.

KONTAKTNE OSEBE

Saša Rihtar, 
e: sasa.rihtar@maribor.si

mag. Matej Rus, direktor Tovarne podjemov 
e: matej.rus@irp.si 

Karla Sitar – direktorica SaŠa inkubatorja
e: karla.sitar@sasainkubator.si

Davorin Gabrovec, Databox
http://kreativnica.com/prijavnica.php 

DODATNE INFORMACIJE

www.tovarnapodjemov.org

www.sasainkubator.si

kreativnica.com 
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Mesto Kopenhagen investira v kolesarsko infrastrukturo 
in upravlja mesto v korist kolesarjev, kar ima za posle-
dico, da je mesto postalo kolesarjem najbolj prijazno 
mesto. V mestu imajo 675.000 koles in le 120.000 avto-
mobilov. Kolesarji vsak dan s kolesom opravijo 1,6 mio 
kilometrov, kar ima za posledico veliko koristi - manj 
prometnih zastojev in bolniških odsotnosti ter večjo 
potrošnjo prebivalcev. 

PREPOZNANE TEŽAVE 

Čeprav je bilo kolesarjenje v Kopenhagnu popularno 
že na začetku 20. stoletja (prvo kolesarsko stezo so 
zgradili že leta 1892), pa je z naraščanjem premoženja 
in dostopnosti avtomobilov po letu 1950 priljubljenost 
kolesarjenja začela upadati na račun transporta z 
avtomobili. Na začetku 70ih let prejšnjega stoletja je bilo 
le še 10 % vseh potovanj v mestu opravljenih s kolesom. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Združenja kolesarjev so v 70ih letih prejšnjega stoletja 
organizirala množične demonstracije z zahtevami po 
boljši kolesarski infrastrukturi in boljši prometni varnosti 
za kolesarje. Med drugim so na cesto risali bele križe na 
vsakem mestu, kjer je v prometni nesreči umrl kolesar. 
Konec 70ih let so kolesarske steze postale standardni 
sestavni del gradnje novih cest, še vedno pa so bile te 
steze urejene tako, da so se izogibale glavnih cest in so 
dajale prednost avtomobilom, zaradi česar je bila njihova 
uporaba slaba in večina kolesarjev je še vedno raje upo-
rabljala ceste, na katerih so vozili avti. Po velikih demon-
stracijah junija 1983 so politiki začeli z uresničevanjem 
vizije izgradnje kolesarskih poti ob vpadnicah in pogosto 

tako, da so imeli kolesarji prednost pred avtomobili. Pos-
topoma so tako zagotovili, da so bila potovanja s kolesi 
časovno vsaj konkurenčna potovanju z avtomobili. Od 
začetka 80ih let dalje se je sistematično investiralo v ko-
lesarsko infrastrukturo in mreža kolesarski stez in poti se 
je neprestano povečevala.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Mesto Kopenhagen je sprejelo prvo strategijo za spod-
bujanje kolesarjenja na začetku 90ih let. Leta 1995 je 
mesto pričelo sistematično meriti podatke o kolesarjenju 
z 10 ključnimi kazalniki, ki sta jih skupaj določila mestni 
oddelek za promet in skupina kolesarjev. Poleg po-
datkov o velikosti investicij v kolesarsko infrastrukturo, 
dolžine kolesarskega omrežja, deleža vseh potovanj v 
mestu, opravljenih s kolesom, ter podatkov o nesrečah 
so sledili tudi anketnim rezultatom z mnenji kolesarjev o 
infrastrukturi, njenem vzdrževanju in občutku varnosti v 
prometu. Mesto pripravlja in objavlja poročilo o kolesar-
jenju vsaki dve leti. 

Leta 2001 je Kopenhagen sprejel tudi prvo Strategijo 
razvoja kolesarjenja in v njej pri prostorskem planiranju 
namenil prednost kolesarskim potem. Za cilj so postavili 
40-odstotni delež kolesarskih poti in 50-odstotno zmanj-

KAKO NAREDITI 
KOLESARJEM 
PRIJAZNO MESTO 

KOPENHAGEN
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šanje kolesarskih nesreč s smrtnim izidom ali resnimi 
poškodbami. Leta 2006 so objavili načrt izgradnje pri-
oritetnih kolesarskih poti, v katerega je bila vključena 
izgradnja 70 km novih kolesarskih poti do leta 2016 v 
skupni vrednosti 55 mio EUR. Leta 2017 so na podlagi 
poročila o nevarnih točkah (še posebej na križiščih) spre-
jeli dodatne ukrepe za rekonstrukcijo nevarnih križišč s 
posebnim poudarkom na 20 najbolj nevarnih križiščih, 
ki jih sistematično obnavljajo, po 3 vsako leto. Zadnja in 
trenutno veljavna strategija kolesarjenja je bila spreje-
ta leta 2011 in želi do leta 2025 iz Kopenhagna narediti 
najboljše mesto na svetu za kolesarje. To nameravajo 
doseči s širitvijo kolesarskih poti, da bodo imeli vsaj 3 
vzporedne steze, kar bo omogočilo različne hitrosti kole-
sarjenja in izboljšalo varnost. Zelene valove na semafor-
jih bodo prilagodili hitrosti kolesarjev in zgradili dodatne 
mostove preko prometnih cest ter pristanišča, ki bodo 
namenjena zgolj kolesarjem in pešcem. Zgradili bodo 
tudi dodatna parkirišča za kolesa, ki jih trenutno močno 
primanjkuje. Skupna dolžina ločenih kolesarskih poti v 
mestu je ocenjena na približno 350 km, dodatno pa ima-
jo še vsaj 23 km kolesarskih poti, označenih na cestah, in 
preko 40 km zelenih poti. Do leta 2026 načrtujejo zgra-
diti še dodatnih 70 km kolesarskih poti in 67 km zelenih 
poti. Mesto letno namenja približno 15 mio EUR za inve-
sticije v nove kolesarske steze in v njihovo vzdrževanje. 

Večina kolesarskih stez poteka ob obstoječih cestah, a 
je od njih ločena. Široke so minimalno 1,7 m, običajno 
pa vsaj 2,2 m. Skoraj vedno so enosmerne in kolesarji v 
nasprotno smer vozijo ločeno na drugi strani ceste. Na 
cestah, kjer avtomobili smejo parkirati ob cesti, je ko-
lesarska pot vedno urejena na notranji strani parkirišč, 
tako da jih parkirani avtomobili ločijo od prometa. Ne-
kaj kolesarskih poti je popolnoma samostojnih in loče-
nih od prometa ter namenjenih izključno kolesarjem. Z 
občinskim razvojnim načrtom iz leta 1997 so uvedli nov 
koncept zelenih kolesarskih poti, ki so med seboj pove-
zane poti skozi parke in druga zelena območja mesta in 
dopolnjujejo obstoječe omrežje kolesarskih poti. Cilj je 
privabiti rekreativne kolesarje, ki se v službo vozijo na 
relaciji 5-10 km.

Kolesarske super avtoceste so posebne kolesarske poti, 
ki povezujejo Kopenhagen z njegovimi predmestji. Z nji-
mi naslavljajo dnevne obiskovalce mesta iz predmestij 
ali bližnjih naselij, ki na relaciji 5-15 km za prevoz še ved-
no uporabljajo avtomobil. S takšnimi kolesarskimi potmi 
želijo doseči, da bi se 30 % dnevnih obiskovalcev v Ko-
penhagen pripeljalo s kolesi. Skupaj načrtujejo 500 km 
kolesarskih poti med Kopenhagnom in okoliškimi naselji. 
Kolesa so integrirana tudi v sistem javnega potniškega 
prometa v mestu in jih lahko uporabniki brezplačno pri-
nesejo na metro, mestne in državne vlake. Ta ukrep je 
bil tako uspešen, da so na vlake morali dodati posebne 
vagone za transport koles. Tudi taksiji morajo po zako-
nu imeti nosilec za kolesa. Kopenhagen je bilo tudi prvo 
mesto na svetu s sistemom deljenja koles, ki pa ga do-
mačini niso uporabljali. V letu 2013 so uvedli nov sistem 
Bycyklen, ki ponuja 1260 koles.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Zanimiva posledica izboljšane kolesarske infrastrukture 
je bil tudi razvoj kolesarske kulture. Ta ima celo svoje po-
imenovanje - kopenhagenizacija in si prizadeva vplivati 
tudi na druga mesta po svetu, da kolesarjenju posvečajo 
posebno pozornost. Med njimi je tudi Ljubljana. 

Načrtovalci prometa so v Kopenhagnu mnenja, da dele-
ža mestnih prevozov s kolesom ne bodo uspeli povečati 
nad 50 % niti na dolgi rok in da je to zgornja meja, ki jo 
lahko dosežejo. Kljub temu pa so izračunali, da kolesarje-
nje podaljšuje življenjsko pričakovanje za 3-5 let v moški 
in za 2-4 leta v ženski populaciji, odvisno od hitrosti ko-
lesarjenja. Ocenjujejo tudi, da vsak kilometer, prevožen s 
kolesom, zdravstvenemu sistemu prihrani 0,16 EUR, sku-
paj kar 71 mio EUR letno. Tudi mesto naj bi za vsak pre-
vožen kolesarski kilometer ustvarilo 0,7 EUR ekonomske 
koristi. Na osnovi kolesarske kulture se je namreč razvilo 
tudi mnogo podjetij, vključno z 289 prodajalnami koles 
in 20 podjetji, ki proizvajajo ali oblikujejo kolesa. Ta pod-
jetja ustvarjajo 650 delovnih mest in imajo skupni letni 
promet 175 mio EUR. Čeprav so torej stroški razvoja in 
vzdrževanja kolesarskega omrežja javni in del občinske-
ga proračuna, ustvarjajo pozitivne rezultate za celotno 
gospodarstvo, zaradi česar so nadaljnja širitev omrežja, 
javne investicije in podpora kolesarjenju zagotovljeni 
tudi po zaključku trenutno veljavne strategije leta 2025. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Mesto Kopenhagen nameni letno v povprečju 15 mio 
EUR za investicije v kolesarsko infrastrukturo.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Izvajanje strategije razvoja kolesarjenja (trenutno ve-
ljavna je 'Dober, boljši, najboljši – Kolesarska strategija 
Mesta Kopenhagen 2011-2025) ima postavljene jasno 
merljive cilje in kazalnike, s katerimi se meri njihovo do-
seganje. Pomemben cilj strategije je, da bo 50 % vseh 
poti v mestu opravljenih s kolesom. Drugi cilji so, da 
bodo skrajšali potovalni čas kolesarjev za 15 % glede na 
leto 2010, zmanjšali število resno poškodovanih kolesar-
jev za 70 %, da bo 80 % kolesarjev v anketi zadovoljnih z 
vzdrževanjem kolesarskih poti, da jih bo prav toliko mne-
nja, da kolesarska kultura pozitivno vpliva na mesto in da 
se bo 90 % kolesarjev počutilo varnih v prometu.

KONTAKTNA OSEBA
Ninna Hedeager Olsen, vodja tehnične in okoljske upra-
ve mesta Kopenhagen
e: byensudvikling@tmf.kk.dk 
https://urbandevelopmentcph.kk.dk/email/field_collecti-
on_item/5/field_email?destination=node/5 

DODATNE INFORMACIJE
www.weforum.org/agenda/2018/10/what-makes-copenhagen-the-worl-

ds-most-bike-friendly-city
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KAKO IZ MESTNEGA 
SREDIŠČA IZLOČITI 
MOTORNI PROMET

LJUBLJANA
Mestna občina Ljubljana je po letu 2007 izpeljala pro-
jekt zaprtja ožjega centra mesta Ljubljane za motorni 
promet, novelacijo prog mestnega potniškega prome-
ta ter ureditev parkirnih mest za stanovalce starega 
mestnega jedra na obrobju območja, zaprtega za 
motorni promet. S tem je želela ustaviti upadanje števila 
prebivalstva v mestnem središču, njegovo staranje ter 
umikanje trgovcev na rob mesta.

PREPOZNANE TEŽAVE 

Mestno središče v Ljubljani se je pred letom 2007 so-
očalo z upadanjem števila prebivalstva in s selitvijo go-
spodarskih dejavnosti na rob mesta, predvsem v velike 
trgovske centre. Razlogov za to je bilo več, zagotovo 
pa je mednje sodil tudi neurejen (mirujoči) promet v 
centru mesta.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Za spremembo prometne politike je bilo ključno sprejetje 
Vizije Ljubljana 2025, v kateri je sonaravno urejanje mes-
ta, ki temelji na trajnostnem razvoju, zapisano kot ena 
ključnih vrednot mesta. V omenjeni strategiji se je mesto 
nadalje zavezalo, da bo svoje staro jedro varovalo, hkrati 
pa ga prenavljalo v skladu z novimi potrebami. 

Med novostmi, ki jih je mesto uvedlo v svojem središču, 
velja še posebej izpostaviti zaprtje tega dela mesta za 
motorni promet. Mesto je področje prometa uredilo z 
dvema programskima dokumentoma. Leta 2012 je tako 
sprejelo Prometno politiko Mestne občine Ljubljana, leta 
2017 pa je še Celostno prometno strategijo, katere cilj je 
spremeniti potovalne navade meščanov in jih spodbuditi 

za vožnjo s kolesom, hojo ali uporabo javnega potniške-
ga prometa namesto uporabe osebnih vozil.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Septembra 2007 so mestni načrtovalci ožje mestno sre-
dišče Ljubljane zaprli za ves motorni promet. Sprva je 
temu ukrepu nasprotoval del javnosti, precej nezado-
voljstva pa je bilo zaslediti tudi med prebivalci tega dela 
mesta ter tamkajšnjimi trgovci in gostinci. 

Kljub temu je mesto vztrajalo pri svoji odločitvi in izved-
lo številne ukrepe, katerih cilj je bila oživitev starega 
mestnega jedra. Tako je mestna občina za prevoz pre-
bivalcev in obiskovalcev na območju peš cone uvedla 
brezplačna električna vozila Kavalir, ki so prijazna do 
okolja in v javno-zasebnem partnerstvu uredila tudi sis-
tem souporabe koles Bicikelj ki je (v prvi uri uporabe) 
brezplačen in ima številna prevzemna mesta tudi v sta-
rem mestnem jedru. Ob tem velja poudariti, da se mre-
ža prevzemnih mest neprestano širi, s tem pa raste tudi 
število razpoložljivih koles. Ljubljana je po podatkih JC-
Decaux prva na svetu po številu izposoj na posamezno 
kolo, saj je vsako kolo v Ljubljani dnevno v povprečju 
izposojeno kar osemkrat. V Dublinu, ki je na drugem 
mestu, pa sedemkrat dnevno. V letu 2018 je sistem Bici-
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kelj zabeležil 1.094.144 izposoj koles, ob koncu leta 2018 
pa je imel že dobrih 37.000 aktivnih uporabnikov. Mesto 
vlaga tudi v gradnjo novih in obnovo obstoječih kolesar-
skih stez ter daje velik poudarek nadgradnji ostale kole-
sarske infrastrukture, zaradi česar Ljubljana trenutno na 
lestvici “Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index” 
zaseda 8. mesto med vsemi mesti sveta.

Mestna občina Ljubljana je nadalje na obrobju peš cone, 
katere površina zdaj znaša približno 10 ha, uredila poseb-
na parkirna mesta, med drugim tudi v garažni hiši, s katero 
upravlja javno podjetje, ki zagotavlja nižje cene parkira-
nja, kot veljajo sicer na trgu. Stanovalci starega mestne-
ga jedra so ob tem upravičeni do posebno ugodnega 
mesečnega pavšala za parkiranje. Kljub nižjim cenam pa 
omenjena parkirna hiša zagotavlja vrhunsko storitev, saj 
je bila izbrana za najboljšo slovensko parkirno hišo.

Zaradi spodbujanja javnega prometa, ki naj v čim večji 
meri nadomesti prevoz z osebnimi vozili, so mestni na-
črtovalci nadalje preuredili mestne vpadnice in na njih, z 
uvedbo rumenih pasov, prednost namenili javnemu po-
tniškemu prometu. Rumeni pasovi so namreč namenje-
nih zgolj mestnim avtobusom in taksijem, kar poviša nji-
hovo povprečno potovalno hitrost in pozitivno vpliva na 
privlačnost javnega potniškega prometa. Mesto z uredi-
tvijo posebnih parkirnih mest za električna vozila nadalje 
spodbuja prehod na okolju bolj prijazne oblike mobilnosti. 
To nadgrajuje tudi s sodelovanjem pri projektu soupora-
be osebnih vozil, ki so izključno električna. Z namenom 
zajezitve izjemno problematične dnevne migracije so na 
obrobju mesta uredili parkirna mesta, kjer lahko dnevni 
migranti in drugi obiskovalci mesta pustijo svoja osebna 
vozila in se nato na pot do središča mesta odpravijo z 
javnim prevozom. Cenovna politika na parkiriščih P+R 
je zanje izjemno ugodna, saj lahko na njih za ceno 1,20 
EUR cel dan pustijo svoj avto, ob tem pa v ceni dobijo 
še povratno vozovnico za mestni potniški promet (katere 
redna cena sicer znaša 2,60 EUR). 

Javne površine, ki so bile prej namenjene (mirujočemu) 
prometu, je mesto povsem preuredilo in jim namenilo 
nove vsebine. Tako so denimo restavracije in lokali dobili 
možnost postavitve letnih vrtov, s tem pa tudi priložnost 
za dodaten zaslužek, kar se je posledično pozitivno od-
razilo na utripu v mestnem središču, ki je tudi zaradi tega 
mnogo živahnejši. Mesto pa, kljub zaprtju središča za mo-
torni promet, trgovcem in gostincem zagotavlja možnost 
dostave med 6. in 10. uro zjutraj, s čimer je omogočeno 
nemoteno opravljanje trgovske in gostinske dejavnosti 
v tem delu mesta. Z omenjenimi ukrepi je mesto uspelo 
spreobrniti javno mnenje, saj danes po eni izmed javno-
mnenjskih raziskav zaprtje mestnega središča za motorni 
promet podpira 90 % vprašanih meščank in meščanov. 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

V prihodnosti bo mesto nadaljevalo z izvajanjem ukre-
pov in izvedbo projektov, navedenih v Celostni prometni 

strategiji in v Akcijskem načrtu za njeno izvedbo. Tako 
bo še naprej investiralo v prenovo infrastrukture in ure-
janje površin za pešce in kolesarje. Mesto si bo nadalje, 
v sodelovanju z državo in s Slovenskimi železnicami, pri-
zadevalo za izgradnjo avtobusne in železniške postaje, 
investiralo pa bo tudi v posodabljanje javnega potniške-
ga prometa in ob tem sledilo smernicam zelene mestne 
logistike.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Poleg sredstev, ki jih je mesto vložilo v zaprtje starega 
mestnega jedra za motorni promet, velja omeniti zlasti 
znatna sredstva, ki jih je Mestna občina Ljubljana name-
nila popolni prenovi javnih površin v tem delu mesta. Te 
so bile pred oživitvijo starega mestnega jedra v veliki 
meri namenjene (mirujočemu) prometu, nato pa so pos-
tale peš cona, katere skupna površina trenutno znaša že 
10 hektarov. Vendar pa to ne bi bilo mogoče, v kolikor 
mesto z izgraditvijo Fabianijevega mosta ne bi sklenilo 
notranjega cestnega obroča, ki je središče mesta raz-
bremenilo tranzitnega prometa. Ob navajanju investicij 
pa ne gre prezreti niti izgradnje javnih parkirnih hiš, v 
katerih so cene parkiranja nižje od tistih, ki sicer veljajo 
na trgu. Del prebivalcev starega mestnega jedra pa je v 
njih upravičen do posebej ugodnega mesečnega pavša-
la za parkiranje. Nadalje ne gre prezreti niti investicij v 
nakup električnih vozil Kavalir ter električnega turistič-
nega vlakca. Sistem souporabe koles Bicikelj pa teče v 
javno-zasebnem partnerstvu.

• Zaprtje je bilo uresničeno tudi s strateškim EU projektom 
trajnostnega prometa Civitas mobilis, ki je omogočilo 
delno sofinanciranje, predvsem pa izmenjavo znanja na 
področju ureditve prometa v mestnih središčih.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

V Celostni prometni strategiji zapisani cilji, ki jih mesto zasleduje 
in meri, so usmerjeni k temu, da naj bi v naslednjih letih prebivalci 
tretjino poti opravili peš ali s kolesom, tretjino z javnim prevozom 
in le še tretjino z osebnimi vozili. Do leta 2027 bo torej dve tretjini 
poti opravljene na trajnosten način – peš, s kolesom ali z javnim 
potniškim prometom, le tretjina pa z osebnimi avtomobili. Do leta 
2017 so bili nekateri vmesni cilji delno celo preseženi, zelo se je 
denimo povečal delež poti, opravljenih peš in s kolesom, in sicer 
na račun tistih, opravljenih z avtomobilom.

KONTAKTNE OSEBE

David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavno-
sti in promet | e: david.polutnik@ljubljana.si 

Matic Bizjak, Kabinet župana | e: matic.bizjak@ljubljana.si

mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora
e: miran.gajsek@ljubljana.si 

DODATNE INFORMACIJE

www.civitas.eu
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PREPOZNANE TEŽAVE 

V Slovenj Gradcu se v javnosti že dalj časa pojav-
ljajo različna mnenja glede ureditve prometnega 
režima v starem mestnem jedru. Del javnosti si želi 
zaprtje središča za promet in njegovo namembnost 
pešcem, predvsem na območju Glavnega trga, dru-
gi pa zagovarjajo obstoječi prometni režim z neka-
terimi izboljšavami. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Mestna občina Slovenj Gradec se je s projektom, ki 
vsebuje ukrepe trajnostne mobilnosti (med njimi preno-
vo Glavnega trga), prijavila na razpis iz mehanizma ce-
lostnih teritorialnih naložb in uspešno pridobila finančno 
podporo. Sledila je priprava idejne zasnove ureditve, ki 
so jo pripravili na Regionalni razvojni agenciji za Koro-

ško. Ugotovili so, da je prostor na stičišču med Glavnim 
trgom in Trgom svobode izoblikoval središče mesta, 
zaradi česar bi to območje lahko postalo tudi reprezen-
tativno središče mesta, namenjeno pešcem, kolesar-
jem in njihovim interakcijam. Idejni načrt so predstavili 
predstavnikom četrtne skupnosti Center, stanovalcem in 
lastnikom lokalov. Sledilo je več delavnic in javna razpra-
va, da se spremembe prometnega režima ne bi izvajale 
v nasprotju z željami in predlogi prebivalcev in podjetni-
kov v mestnem središču. 

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Revitalizacija mestnega središča Slovenj Gradca je po-
vezana tako s prometno ureditvijo kot z vsebinami, ki 
bodo omogočale oživitev mestnega jedra. V prihajajo-
čem obdobju se načrtuje prenova Glavnega trga, s ka-
tero se bodo povečale površine za pešce ter zmanjšale 
vozne površine in parkirišča. Načrtuje se tudi odstranitev 

KAKO REVITALIZIRATI  
MESTNO SREDIŠČE 
Z ZMANJŠEVANJEM 
MOTORNEGA PROMETA  
IN VSEBINSKO POPESTRITVIJO 
DOGAJANJA V NJEM

SLOVENJ GRADEC
Staro mestno jedro Slovenj Gradca je eno najlepših v 
Sloveniji in je leta 2012 tudi prejelo nagrado za najlepše 
mestno jedro. Podobno kot druga mestna središča se 
tudi Slovenj Gradec sooča z degradacijo. Izziv njegove 
uspešne revitalizacije in programske popestritve pa 
je povezan tudi z vprašanjem prometnega režima v 
mestnem središču. Po prenovi leta 2002 je promet na 
področju Glavnega trga dovoljen, a omejen.
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parkirnih hišic, postavljenih v letu 1996. Sedanji parkirni 
režim bodo nadomestili s parkirnimi avtomati, postavili 
bodo dodatno urbano opremo ter dodali zeleno uredi-
tev. Mestna občina na področju ureditve prometa ob 
prenovi Glavnega trga izvaja oz. sodeluje tudi v drugih 
akcijah s področja trajnostne mobilnosti:

• S kolesom v mesto – akcija spodbujanja trajnostne mo-
bilnosti (obiskovalci, ki v mesto pridejo s kolesi, prej-
mejo kupončke, ki jih lahko unovčijo v kar 42 lokalih v 
mestnem jedru).

• Brezplačen „zeleni“ rent-a-bike za ogled mestnega jedra 
in bližnje okolice.

• Postavitev zelenih con v mestnem jedru - zelene in-
tervencije (5 dodatnih klopi v mestnem jedru na račun 
zmanjšanja parkirnih mest).

Pomemben ukrep trajnostne mobilnosti je tudi začasno 
zaprtje mestnega jedra za promet, ki ga izvajajo že od 
leta 2016 vsako nedeljo med majem in septembrom. 

Poleg ureditve prometnega režima je za revitalizacijo 
mestnega središča Slovenj Gradca ključna njegova vse-
binska oživitev. Pisarna za mestni management, ki se je 
odprla v mestnem jedru, izvaja ali sodeluje pri različnih 
aktivnostih in projektih za revitalizacijo mestnega središ-
ča, ki vključujejo:

• nove lokale, ki so nastali na podlagi ideje in delavnice 
'Kje je prostor?' leta 2015;

• popis praznih lokalov v mestnem jedru in pomoč pri sku-
pnem oglaševanju;

• oblikovanje in koordinacijo neformalne delovne skupine 
za oživitev mestnega jedra 'Gremo v mesto';

• sofinanciranje aktivnosti za oživitev mestnega jedra z 
občinskim razpisom; 

• sofinanciranje najema praznih lokalov v mestnem jedru 
na podlagi javnega razpisa;

• možnost brezplačnega najema stojnic za oživljanje po-
nudbe v mestu;

• skupne nakupovalne akcije ponudnikov v središču mes-
ta in organizacijo številnih dogodkov s ciljem privabljanja 
obiskovalcev v središče mesta (Pomlad v mestu, Naku-
povanje pod lučkami, Stilska preobrazba,...)

• priprava zloženk in tabel z zemljevidom lokalov in zani-
mivih točk v mestnem središču;

• sodelovanje lokalov z enotno urejenimi izložbami;
• oglaševanje in informiranje meščanov o ponudbi in lju-

deh v mestnem jedru preko FB strani in v lokalnem me-
sečniku SGlasnik;

• nedeljske urbane delavnice in urbane športe v mestnem 
jedru;

• Noč plesa;
• zelene intervencije z izvedbo manjših projektov urbane 

prenove in ozelenitve ulic v središču mesta;
• Galerijo na prostem, Tržnico izmenjave viškov hrane: 

vzemi – podari;
• razpis za obnovo kulturnih spomenikov (prenova 6 pro-

čelij hiš v mestnem jedru v letu 2017);
• sodelovanje lokalov mestnega jedra v projektu Živele 

počitnice (poletno varstvo za otroke 1. in 2. triade).

Posebej zanimiv je ukrep izobraževanja podjetnikov 
in trgovcev v mestnem jedru. Mestna občina Slovenj 
Gradec je v sodelovanju s SPOT točko za podjetnike 
in trgovce iz mestnega jedra organizirala in izvedla na-
slednja tematska izobraževanja:

• vizualna komunikacija,
• multimedijska promocija preko spleta,
• poslovna komunikacija,
• druga tematska izobraževanja.

Cilj ukrepa je pomagati podjetnikom in trgovcem v centru 
mesta do večje prodaje z nadgradnjo znanja, predvsem 
na področju trženja. Mestna občina je identificirala potre-
bo in jim omogočila brezplačno udeležbo izobraževalnih 
seminarjev/delavnic preko obstoječih aktivnosti SPOT 
točke, ki jo financira država, občina pa je te aktivnosti 
ciljno promovirala podjetnikom v mestnem središču.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Dolgoročni cilj je zaprtje mestnega jedra za ves promet. 
Konsenz za takšen ekstremen ukrep še ni dosežen, do-
govorjeno pa je postopno zmanjševanje vloge motorne-
ga prometa v mestnem središču. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Mestna občina Slovenj Gradec bo iz mehanizma ce-
lostnih teritorialnih naložb med letom 2019 in 2023 pri-
dobila 3,4 mio EUR za projekte trajnostne mobilnosti - 
za ureditev kolesarskih povezav, pešpoti, kolesarnic in 
Glavnega trga.

• Projekt ureditve Glavnega trga je vreden nekaj več kot 
1 mio EUR. Od tega bo približno 760.000 EUR financira-
nih iz evropskih sredstev, preostanek pa iz občinskega 
proračuna. 

• Izobraževanje podjetnikov in trgovcev organizirata Me-
stna občina Slovenj Gradec in lokalna SPOT točka, finan-
cirana iz nacionalnih virov.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Mestna občina je v stiku z lokalnimi ponudniki in pre-
bivalci in skozi redni dialog z njimi ocenjuje uspešnost 
projektov in izvedenih aktivnosti. Uspešnost projekta re-
vitalizacije mestnega središča se bo presojala s številom 
obiskovalcev prireditev v mestnem središču in posredno 
tudi s številom praznih lokalov v mestnem jedru.

KONTAKTNA OSEBA

dr. Lucija ČEVNIK, Pisarna za mestni management 
e: mestni.management@slovenjgradec.si, lucija.cevnik@
slovenjgradec.si

DODATNE INFORMACIJE

www.turizem-slovenjgradec.si
www.slovenjgradec.si
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KAKO SE LOTITI DOLGOROČNE PRENOVE 
MESTNEGA SREDIŠČA – KULTURNEGA 
SPOMENIKA - IN GA NAREDITI 
PRIVLAČNEGA ZA PREBIVALCE 
IN OBISKOVALCE

ČRNOMELJ

Občina Črnomelj že od leta 2000 postopoma obnavlja 
in vlaga sredstva v razvoj in oživitev mestnega jedra 
Črnomlja. Sama občina obnavlja javne površine, ureja 
prostorske načrte, po svojih močeh skrbi za financiranje 
in ureja dialog z deležniki. Za celovito obnovo pa je 
nujno tudi sodelovanje privatnih investitorjev – stanoval-
cev mestnem središču, saj je mestno središče kulturni 
spomenik in ima veliko objektov kulturne dediščine.
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PREPOZNANE TEŽAVE

Mestno jedro Črnomlja, ki obsega 8,2 ha in v katerem 
živi 270 prebivalcev, ima status kulturnega spomenika. 
V njem se nahaja 12 spomenikov lokalnega pomena, 11 
evidentiranih enot kulturne dediščine, 2 naravni vredno-
ti, 2 ekološko pomembni območji in 2 posebni varstveni
območji. To preko dodatnih pravnih režimov varstva vpli-
va na izvedbo načrtov za njegovo oživitev.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

V Občini Črnomelj so se leta 2000 lotili projekta ureditve 
starega mestnega jedra z izvedbo krajinske arhitekturne 
delavnice na to temo. Sledile so še druge delavnice in 
pripravljalne aktivnosti, ki so pripeljale do treh pomemb-
nih mejnikov – do razglasitve jedra za kulturni spomenik 
lokalnega pomena leta 2001, do Občinskega lokacijske-
ga načrta mestno jedro Črnomelj v letu 2005 (Ur.l. RS, 
št. 92/05 in 32/08 – tehnični popravek) in do sprejema 
Načrta upravljanja mestnega jedra v letu 2014 (http://
www.crnomelj.si/doc/dokumenti/2015/Obvestila/Nacrt_
upravljanja_mestno_jedro_Crnomelj.pdf ).

Temeljno izhodišče za pripravo načrta upravljanja je bil 
Zakon o varstvu kulturne dediščine - ZVKD-1, ki v 5. točki 
59. člena navaja, da se upravljanje spomenika ali spo-
meniškega območja izvaja na podlagi načrta upravlja-
nja. Poleg veljavne zakonodaje so bili pri pripravi načr-
ta upravljanja kot izhodišče upoštevani tudi strateški in 
planski dokumenti Občine Črnomelj, strokovne podlage 
ter druga strokovna gradiva, pripravljena v zadnjih letih:

• 2000 – Krajinsko-arhitekturna planerska delavnica Čr-
nomelj;

• 2001 - Urbanistično-arhitekturna delavnica za ureditev 
mestnega jedra Črnomlja;

• 2001 - Sklep o razglasitvi mestnega jedra za kulturni 
spomenik lokalnega pomena;

• 2004 - Strokovne podlage za Občinski lokacijski načrt za 
mestno jedro Črnomlja;

• 2005 - Občinski lokacijski načrt za mestno jedro.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Aktivnosti za prenovo mestnega jedra in njegovo oživi-
tev so se pričele že pred sprejemom Občinskega loka-
cijskega načrta. Prve rekonstrukcije na utrdbah so bile 
tako izvedene že leta 2001, leta 2002 je bila izvedena 
rekonstrukcija Maleričeve hiše, od leta 2002 pa je po-
tekala sobotna tržnica. Po sprejemu Občinskega lokacij-
skega načrta za mestno jedro je bila izvedba aktivnosti 
pospešena:

• 2005 - idejni projekt ureditve talnih površin v mestnem 
jedru

• 2005 - prenova atrija Komenda
• 2006 - načrti prenove gradu Črnomelj in prenova nje-

gove fasade

• 2006 - prenova cerkvice Sv. Duha in trga ob cerkvici
• 2006 - prenova velikega mostu in stopnišča ob njem
• 2007- priprava kataloga urbane opreme
• 2009 - prenova stare šole in trga pred njo
• 2009 - prenova ograje na suhem mostu
• 2010 - ureditev parkirišča pri Viniškem dvorcu
• 2012 - načrt praznične okrasitve in osvetlitve Črnomlja
• 2013 - prenova nadstropja gradu
• 2013 - urbanistično-arhitekturna delavnica Ajdovo zrno 

in Most na Majer

Dodaten pospešek so aktivnosti prenove in revitalizacije 
mestnega jedra dobile s sprejemom Načrta upravljanja 
mestnega jedra. Občina je takrat za te aktivnosti pričela 
tudi sistematično iskati dodatne vire financiranja in bila 
pri tem uspešna:

• 2014 - projekt Thesaura (sofinanciran iz Norveškega fi-
nančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP) 
– zgoščen nabor ključnih rešitev na področju obnove, re-
stavracije in zaščite kulturne dediščine ter njena poveza-
va v celovito privlačno turistično ponudbo s ciljem vrnitve 
življenja v mestno jedro z aktivnostmi, kot so Zakladnica, 
razgledna točka, iskanje zaklada in dveh novih dogodkov

• 2015 - krajinsko-arhitekturna delavnica mestno jedro
• 2015 - projekt obvodne sprehajalne poti
• 2015 - urejanje zapuščenih izložb
• 2015/2016 - prenova stopnic na Majer
• 2015 – 2017 - Jurjevanje v mestnem jedru
• 2016 - Črnfest

Od leta 2015 naprej se v občini izvaja projekt organiza-
cije dogodkov »Zabavaj se v mestu«, ki so mu leta 2016 
dodali še niz dogodkov »Razvajaj se v mestu« in »Igraj 
se v mestu«. 

• 2017 - projekt kulTura (sofinanciran preko Programa so-
delovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška) - izkoristiti 
kulturno dediščino za turistični preboj in 3-kratno pove-
čanje turističnega obiska. V sklopu projekta so v partner-
stvu s hrvaško občino Jastrebarsko razvili nov čezmejni 
turistični produkt, v okviru katerega so v Črnomlju obli-
kovali pot po obnovljenih zgodovinskih ulicah in sakralni 
dediščini mestnega jedra.

• 2017 - ureditev stopnic in nadstreška pri Mestnem kultur-
nem klubu Bele krajine

• 2017 - energetska sanacija gradu Črnomelj
• 2018 - rekonstrukcije ulic, stopnišč in opornih zidov 
• 2018 - priprava projektne dokumentacije za ureditev 

glavnega trga, pritličja, kleti gradu Črnomelj in obvodne 
poti ob Dobličici.

Občina sistematično že skoraj 20 let obnavlja javne 
površine in objekte kulturne dediščine v centru mesta 
ter skrbi za izvedbo javnih dogodkov v mestnem jedru. 
V obdobju prenove je bil izziv v obnovo pritegniti tudi 
zasebne lastnike in prebivalce mestnega jedra. Občina 
tako že od leta 2006 naprej sofinancira prenove streh 
in fasad zasebnim lastnikom, v nekaj primerih pa je tudi 
odkupila propadajoče objekte.
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PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Do leta 2025 občina načrtuje še dodatne investicije v 
urejanje mestnega jedra, ki pa jih bo potrebno dopolniti 
tudi z investicijami v zasebne objekte.

JAVNI OBJEKTI:
• ureditev trga med banko in cerkvijo
• stopnišče pri cerkvici Sv. Duha
• Kolodvorska ulica
• središče mesta
• parkirišče pod Velikim mostom
• Ajdovo zrno
• Ulica pod lipo
• brežina pod gradom
• mostna povezava na Majer
• mostna povezava na Ločki okljuk
• obvodna sprehajalna pot ob Lahinji in Dobličici
• obnova gradu Črnomelj
• spodbujanje primernih programskih vsebin
• opremljanje prostora z urbano opremo 

ZASEBNI OBJEKTI:
• strehe
• fasade
• dvorišča, atriji
• urejanje lokalov in izložb
• fasada župnijske cerkve
• župnijski vrt in dvorišče
• Flekov mlin
• Stoničev grad
• Korenova hiša
• Sinkovičeva hiša
• Viniški dvorec
• Kolozlc
• urejanje vrtov proti Lahinji in Dobličici
• stara Komunala

• objekt v sotočju Lahinja in Dobličice (stara klavnica)
• pozidava vrzeli na mestu Kobetičevega gradu
• pozidava vrzeli v Ulici na Utrdbah
• pozidava vrzeli v Ulici Mirana Jarca (Muren) …

Investicije v javne objekte bodo financirane iz javnih 
sredstev, izziv pa ostaja motiviranje zasebnih lastnikov 
za obnovo in investicije v njihove objekte.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Projekt Thesaura (2014 – 2016) – pridobljena nepo-
vratna sredstva Norveškega finančnega mehanizma in 
finančnega mehanizma EGP – vrednost projekta - 1,67 
mio EUR, od tega 5 % lastne udeležbe občine, 95 % ne-
povratnih sredstev

• kulTura (2017 - ) – pridobljena nepovratna sredstva iz 
Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 
– vrednost projekta - 1.316.243,02 EUR, delež Občine Čr-
nomelj v projektu znaša 472.050,50 EUR

• Projekt Prebujena kulturna dediščina (2011 – 2013) – 
nepovratna sredstva progama IPA v višini 387.933,66 EUR 
(projekt v 85 % sofinanciran iz programa IPA, 10 % s stra-
ni Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (SVLR) in 5 % z lastno udeležbo Občine Črnomelj)

• Ostale aktivnosti in projekti so bili financirani iz treh 
ključnih virov: občinskega proračuna, nacionalnih virov 
in virov EU. V obdobju 2014 – 2018 so bile tako načrto-
vane in izvedene investicije v višini preko 11 mio EUR, ki 
so bile v 75 % pokrite z EU sredstvi, 15 % predstavljajo 
finančna sredstva države, preostanek pa sredstva Obči-
ne Črnomelj. 

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Pomemben cilj izvedenih aktivnosti je povečevanje tu-
rističnega obiska (vsaj 5-odstotna letna rast) in krepitev 
turistične infrastrukture, tudi z novimi turističnimi pro-
dukti (3 novi turistični produkti v obdobju 2014 – 2018). 
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Drugi cilj je povezan s krepitvijo sposobnosti investira-
nja v mestno središče, kot na primer pripraviti vsaj dva 
projekta za prijavo na razpise finančnih mehanizmov v 
obdobju 2014 – 2018. Tretji cilj pa je bil določen kot kre-
pitev primerne dejavnosti v pritličnih etažah objektov, ki 
je kot tak praktično neizmerljiv. 

Vsi projekti, pridobljeni preko finančnih mehanizmov, 
imajo tudi svoje in konkretno merljive cilje, ki morajo 
biti izpolnjeni za uspešno črpanje odobrenih finančnih 
sredstev. 

Spremljanje izvajanja 4-letnega načrta upravljanja 
mestnega jedra poteka na podlagi:

• letnega poročila o aktivnostih na območju kulturnega 
spomenika,

• finančnega poročila o aktivnostih na območju kulturne-
ga spomenika,

• poročila o spremljanju števila, strukture in zadovoljstva 
obiskovalcev in

• poročila o izvajanju letnega programa.

KONTAKTNA OSEBA

mag. Marija Prašin Kolbezen, Oddelek za varstvo okolja 
in urejanje prostora
e: marija.prasin@crnomelj.si

DODATNE INFORMACIJE

www.crnomelj.si/item/5501-mestno-jedro-crnomlja-do-leta-2025 

www.crnomelj.si/doc/dokumenti/2015/Obvestila/Nacrt_upravljanja_

mestno_jedro_Crnomelj.pdf

Fo
to

: a
rh

iv
 o

bč
in

e



62

PREPOZNANE TEŽAVE 

Novomeško središče je bilo zadnje večje prenove de-
ležno pred 60 leti. Mestno središče je bilo pred aktual-
no prenovo zelo tranzitno in obremenjeno s prometom. 
Posledično so gospodarske aktivnosti v njem izumirale. 
Podjetniki in trgovci iz mestnega središča so se združili 
v civilno iniciativo Grem v mesto s 120 člani, katere cilj je 
oživiti mestno središče in sodelovati pri prenovi mestne-
ga središča. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Celovita prenova mestnega jedra Novega mesta je se-
stavni del ključnih strateških dokumentov občine - Stra-
tegije razvoja do leta 2030 in tudi strategij na področju 
mobilnosti in turizma. V teh strateških dokumentih je 
predvidena celovita prenova in oživitev mestnega sre-

dišča s prenovo javnih površin v mestnem središču in z 
njihovo uporabo za izvedbo programskih vsebin. Pred 
začetkom obnove središča je bilo potrebno zagotoviti 
potrebna sredstva, za katera je občina uspešno kandidi-
rala na razpisih evropskih kohezijskih sredstev.

Mestna občina Novo mesto je k projektu prenove pris-
topila odgovorno in strokovno. Odločila se je za dvosto-
penjski arhitekturni natečaj, ki ga je zanjo izvedla Zborni-
ca za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), v Sloveniji 
referenčna organizacija za izvedbo arhitekturnih nateča-
jev po transparentnem postopku. Podjetje ATELIERarhi-
tekti, od koder prihajajo avtorji zmagovalne rešitve, je po 
razpisnem postopku dobilo tudi nalogo izvedbe projek-
tiranja projekta. 

Ob prenovi so v mestnem središču potekala tudi arheo-
loška izkopavanja. 

KAKO IZVESTI PRENOVO 
MESTNEGA SREDIŠČA 
IN JO VODITI V DIALOGU  
S TAMKAJŠNJIMI PONUDNIKI

NOVO MESTO 
Po mnogih letih čakanja se je v Novem mestu med 
leti 2017 – 2019 izvedla obsežna prenova mestnega 
središča, ki je trenutno v zaključni fazi. Pri tem so tam-
kajšnji ponudniki skozi dialog z občino močno vplivali 
na izvedbo projekta in ureditev po zaključeni obnovi, 
občina pa jim je tudi priznala odškodnine za izpad 
dohodka v času prenove.
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KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Septembra 2017 so se začela gradbena dela in prenova 
mestnega jedra, ki bo končana spomladi 2019. Obnova 
je bila zelo obsežna in je zahtevala vsaj delno zaprtje 
mestnega središča za daljše obdobje, kar je seveda 
močno vplivalo na prihodke tamkajšnjih ponudnikov. 

Že pred tem so se podjetniki in trgovci v mestnem sre-
dišču povezali v neformalno združenje, ki mu je leta 
2015 sledila ustanovitev zavoda Grem v mesto. Zavod je 
pričel s promocijo mestnega središča in prevzel komu-
nikacijo s projektno skupino za mestni management pri 
Kabinetu župana. V procesu priprave in izvedbe projek-
ta je Mestna občina Novo mesto upoštevala vse smotrne 
predloge zainteresiranih predstavnikov s ciljem, da bi 
kar najbolj ublažila negativne učinke obdobja prenove. 
Občina je tako v času prenove zagotovila ugodnosti pri 
parkiranju, objavila možnosti za sofinanciranje dejavno-
sti novih ponudnikov v mestnem jedru in sofinanciranje 
prenove pročelij nepremičnin na Glavnem trgu. V dia-
logu s ponudniki iz mestnega središča so se dogovorili 
tudi za izplačilo odškodnin za izpad dohodka iz poslo-
vanja, ki je bil posledica obnove centra mesta. Določili 
so formulo, po kateri izračunavajo nadomestilo za izpad 
dohodka v času obnove. 

Dialog s ponudniki iz mestnega središča pa se ob kratko-
ročnem dogovoru za čas trajanja obnove širi tudi na bolj 
dolgoročne rešitve glede ureditve prometa v mestnem 
središču. Mestna občina določa prihodnji prometni režim 
v mestnem središču v dogovoru s ponudniki in stanoval-
ci in je že spremenila prvotno predvidene načrte nove 
prometne ureditve v središču. 

Mestna občina je v preteklosti ponudnikom v mestnem 
sedišču pomagala tudi z razpisom subvencij za naje-
mnine poslovnih prostorov v središču mesta (do 50 % 
oziroma do največ 5 EUR na m2), kar je pomagalo za-
polniti več praznih prostorov v mestnem središču. Mesto 
prav tako subvencionira dogodke in prireditve v občini 
in daje prednost dogodkom v mestnem središču. Do teh 
sredstev so bili upravičeni tudi člani zavoda Grem v mes-
to za organizacijo Noči nakupov, ki poteka štirikrat letno. 
Občina v času obnove aktivno oglašuje, da ponudniki v 
mestnem središču še vedno obratujejo. Poleg tega omo-
goča obiskovalcem 2-urno brezplačno parkiranje na par-
kiriščih v okolici mestnega jedra.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

V prihodnosti se načrtuje nadaljnja obnova mestnega 
središča in ureditev javnih površin v mestu ter organi-
zacija dogodkov in izvedba programa, ki bo v mestno 
središče privabljal obiskovalce. Prvi naslednji projekt je 
obnova mostu ob mestnem središču, ki se bo začela ta-
koj po zaključku obnove mestnega središča. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Celotna prenovitvena naložba bo presegla 7 mio EUR, 
njeno sofinanciranje pa znaša 4,6 mio EUR. 3,7 mio 
EUR bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 
900.000,00 EUR bo državnega vložka, preostalo pa 
predstavlja strošek občinskega proračuna.

• Projektantske storitve so bile v letu 2017 ocenjene na 
159.000,00 EUR.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Mesto načrtuje povečanje privlačnosti mestnega sre-
dišča po zaključeni prenovi in njegovo revitalizacijo, ne 
predvideva pa mehanizma za merjenje in presojo izpol-
nitve postavljenega cilja.

KONTAKTNA OSEBA

Meta Retar, vodja Kabineta župana
e: meta.retar@novomesto.si

DODATNE INFORMACIJE

www.atelierarhitekti.si/prenova-odprtih-javnih-povrsin-mestnega-je-

dra-novega-mesta/ 

www.novomesto.si/pomembno-obvestilo/201709151055 

2134
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KAKO ZGRADITI TURISTIČNO 
IDENTITETO S POMOČJO 
GASTRONOMSKE IN 
ENOLOŠKE PONUDBE

LJUBLJANA

Mestna občina Ljubljana je leta 2014 sprejela Strategijo razvoja in trženja 
turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, v kateri je na podlagi 
analize obstoječega stanja in konkurenčnih dejavnikov turistične destinacije 
Ljubljane določila strateške cilje na področju turizma ter strateški model 
razvoja in trženja turistične destinacije. Kot svojo vizijo na področju razvo-
ja turistične dejavnosti je Mestna občina Ljubljana takrat zapisala, da bo 
Ljubljana do leta 2020 na mednarodnem trgu postala prepoznana kot doži-
vljajsko bogata evropska mestna turistična destinacija, kot mesto za aktivna 
in romantična doživetja ter poslovna srečanja skozi vse leto. V tem sklopu 
se razvija tudi iniciativa Gourmet Ljubljana, ki povezuje celotno dogajanje,  
ki zaznamuje kulinarični razcvet Ljubljane.
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PREPOZNANE TEŽAVE 

Mestna občina Ljubljana je v času nastajanja strategije 
beležila nekaj več kot pol milijona turističnih prihodov, 
turisti pa so se v mestu v povprečju zadržali okoli 1,88 
dneva. Ker so mestne oblasti želele povprečno dobo bi-
vanja turistov podaljšati na več kot dva dni, so pripravljal-
ci zgoraj navedene strategije določili turistične vredno-
te, na katerih naj se gradi turistična identiteta Ljubljane. 
Med njimi so zapisali tudi razvoj kulinarične in enološke 
ponudbe mesta.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Mestna občina Ljubljana je v proces priprave Strategi-
je razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za 
obdobje 2014-2020 vključila vse ključne turistične de-
ležnike. Pripravljalci strategije so v ta namen organizirali 
štiri delavnice s predstavniki gospodarskih subjektov, 
katerih osnovna dejavnost je turizem, in eno delavnico 
s predstavniki javnega in civilnega sektorja. Z vsemi za-
interesiranimi deležniki so bili opravljeni tudi individu-
alni poglobljeni intervjuji. Na podlagi tako pridobljenih 
mnenj in usmeritev so pripravljalci strategije oblikovali 
predlog strategije, ki ga je potrdil Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana. 

Od leta 2013 je občina podpirala tudi projekt Odprte 
kuhne, projekt privatne iniciative, ki že sedmo sezono 
ob petkih od zgodnje pomladi do pozne jeseni na Poga-
čarjevem trgu omogoča predstavitev lokalnih restavracij, 
domačinom in turistom pa ponuja edinstveno in kreativ-
no kulinarično izkušnjo.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Ljubljana ima s svojim zaledjem in s celotnim območjem 
Slovenije izjemno raznovrstno kulinarično izročilo. Zaradi 
svoje geografske umestitve med romansko, germansko 
in slovansko, na severovzhodu pa tudi ogrsko kulturo, 
se namreč v njej prepletajo izročila vseh omenjenih kuli-
naričnih svetov. Poleg tega imamo v Sloveniji zaradi pre-
pleta raznolikih podnebij in drugih naravnih danosti na 
relativno majhnem ozemlju kar tri vinorodne okoliše. K 
temu je treba dodati še izjemno bogastvo sestavin za pri-
pravo, saj zgodovino Ljubljane zaznamuje tudi zelenjava 
s predmestnih vrtov (denimo trnovska solata). Prezreti ne 
gre niti mesa (v prvi vrsti govedine in perutnine) s kmetij 
iz Osrednje Slovenije in izjemnega domačega kruha iz 
krušnih peči, sladkovodnih rib in žab, v preteklosti pa tudi 
rakov. Na teh področjih je bila poleg omenjenega vedno 
na voljo tudi bogata izbira sadja. Pripravljalci strategije so 
se zavedali potenciala te komparativne prednosti Ljublja-
ne in gradili njeno turistično identiteto tudi na pestrosti 
gastronomske in enološke ponudbe ter prav na tej pod-
lagi načrtovali nadaljnji turistični razvoj Ljubljane. 

Kulinarično ponudbo so zato v Turizmu Ljubljana gradili 
na tradicionalnem izročilu svežih sestavin lokalnega iz-

vora in številnih pokrajinskih posebnosti Slovenije ter to 
izročilo nadgradili s krovnim znamčenjem Gourmet Lju-
bljana, ki povezuje pestro dogajanje, ki zaznamuje kuli-
naričen razcvet Ljubljane. Ta združuje blagovne znamke 
Okusi Ljubljane, Ljubljanska kakovost in Ljubljanski zajtrk. 

Blagovna znamka Okusi Ljubljane označuje tradicionalne 
ljubljanske jedi, pripravljene na sodobne načine. Prizna-
ni etnolog Janez Bogataj je v sklopu tega projekta izbral 
jedi, ki so bile pri meščanih Ljubljane izjemno priljubljene 
v 19. in v prvi polovici 20. stoletja, a so se nato sčasoma 
umaknile mednarodni ponudbi. Na podlagi njegovega iz-
bora so lokalni kuharski mojstri izbrane jedi po njegovih 
napotkih prilagodili sodobnemu času in jih ponudili v svo-
jih restavracijah. Tako lahko v sklopu Okusov Ljubljane 
zdaj odkrivamo zakladnico okusov in kulinarično raznoli-
kost Ljubljane ter pozabljeno zgodovinsko izročilo. Ker so 
se projektu pridružile tudi številne restavracije iz starega 
mestnega jedra Ljubljane, ta del mesta z njim najbolj živi. 

Ljubljanska kakovost je blagovna znamka, s katero se 
ponašajo najboljše restavracije, gostilne in slaščičarne 
v Ljubljani ter okolici. Kulinarično ponudbo vsaki dve leti 
oceni strokovna komisija. Ta ocenjuje kakovost ponud-
be, kakovost storitev, urejenost lokalov in razmerje med 
ceno in kakovostjo. Strokovna komisija je med zadnjim 
ocenjevanjem, ki je potekalo leta 2017, ocenila 89 gostiln 
in 10 kavarn v Ljubljani ter 21 restavracij iz ostalih občin 
Osrednjeslovenske regije. Ljubljanski zajtrk pa je blagov-
na znamka, ki jo pridobijo tiste restavracije in hoteli, ka-
terih zajtrk vsebuje pridelke in izdelke lokalnih kmetov, 
sadje iz sadovnjakov ter zelenjavo z njiv in iz rastlinjakov 
Ljubljane z okolico.

Omenjene blagovne znamke je Mestna občina Ljubljana 
promovirala tudi v sklopu Evropskega simpozija hrane 
(European Food Summit), ki ga organizira Jezeršek go-
stinstvo s partnerjema Turizem Ljubljana in Slovensko 
turistično organizacijo. Cilj simpozija je postati najpo-
membnejši kulinarični dogodek v regiji, hkrati pa tudi 
edinstvena platforma, ki soustvarja trajnostno prihodnost 
Evrope in skozi lastno gastronomsko identiteto promovi-
ra Slovenijo kot pomembno gastronomsko regijo in Lju-
bljano kot njeno kulinarično prestolnico. Da so organiza-
torji pri tem na pravi poti, je potrdil tudi Andrea Petrini, ki 
sodi med najvplivnejše osebe kulinaričnega sveta.

Kako zelo raznolika, pestra in bogata je kulinarična po-
nudba Ljubljane in Slovenije nasploh, se lahko njeni pre-
bivalci in obiskovalci prepričajo vsak (sončni) petek od 
zgodnje pomladi do pozne jeseni, saj takrat na Pogačar-
jevem trgu že sedmo leto zapored poteka Odprta kuhna. 
Doslej se je na njenih stojnicah predstavilo že več kot 
sto restavracij s področja celotne Slovenije, obiskovalci 
pa so lahko poskusili že blizu tisoč različnih slovenskih 
ter mednarodnih jedi in pijač. Obiskovalci Odprte kuhne 
imajo vsak petek na enem mestu možnost spoznati ku-
linarično pestrost Slovenije in hkrati sredi Ljubljane pre-
potovati praktično ves gastronomski svet. Odprta kuhna 
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pa je predvsem doživetje, saj ponuja izjemno okolje za 
prijetno druženje med prijatelji ali pa spoznavanje z no-
vimi znanci iz vsega sveta. Prireditev je namreč izjemno 
priljubljena tudi med turisti.

Raznolikost kulinarične ponudbe in prijeten utrip mesta, 
kjer se prepletata lokalno in globalno, pa je moč zaznati 
tudi na Trubarjevi cesti. Ta je postala pravi svet v malem, 
saj lahko na njej obiskovalci okušajo hrano s praktično 
vsega sveta. Poleg slovenske lahko obiskovalci na Tru-
barjevi cesti poskusijo tudi libanonsko, azijsko, afriško, 
bližnjevzhodno, kitajsko, italijansko in balkansko hrano. V 
tamkajšnjih trgovinah pa lahko kupijo tudi začimbe in di-
šavnice ter ostale dobrote z vsega sveta in za vse okuse.

Iz zapisanega sledi, da Mestna občina Ljubljana kulinari-
ko uporablja tudi za uresničevanje svojih strateških ciljev 
na področju razvoja turizma. Eden izmed njih je denimo 
desezonalizacija oziroma podaljševanje turistične sezo-
ne v tiste mesece, ko je turistov v Ljubljani manj (kot v 
tradicionalno močnih pomladno-poletnih mesecih). Tak 
mesec je denimo november. Zato Turizem Ljubljana v 
tem mesecu organizira November Gourmet, v sklopu 
katerega se v družbi znanih chefov in izvrstnih vinarjev 
vrstijo zanimivi kulinarični dogodki, degustacije in delav-
nice, obiskati pa je mogoče tudi kulinarične ture Turizma 
Ljubljana in spoznati kulinarično ponudbo mesta ter nje-
no zgodovinsko izročilo.

Turizem Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za varstvo 
okolja Mestne občine Ljubljana, Tovarno trajnostnega 
turizma GoodPlace in zadrugo Jarina prav tako od pole-
tja 2015 izvaja projekt Zelene nabavne verige. V sklopu 
le-tega hotelirjem in restavracijam v Osrednjeslovenski 
regiji nudi možnost preproste in organizirane nabave 
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stoodstotno lokalno (oziroma regionalno ali nacionalno) 
pridelanih živil po ugodnih cenah. Lokalno pridelane se-
stavine so namreč po eni strani trend v sodobni kulinari-
ki in čedalje pomembnejši element turistične ponudbe, 
po drugi strani pa zagotovilo za uresničevanje trajno-
stnega razvoja. Pot prehrane od njive do krožnika se na 
tak način namreč močno skrajša, s tem pa se zmanjša 
tudi njen ogljični odtis. Ta projekt pa ima tudi širši druž-
beni pomen, saj mesto z njim podpira lokalne pridelo-
valce hrane ter slovenske kmete in kmetijsko panogo 
nasploh, ob tem pa hkrati tudi utrjuje lokalno samoos-
krbo, prispeva k razvoju podeželja, skrbi za skladen re-
gionalni razvoj ter spodbuja ustvarjanje novih delovnih 
mest v zaledju Ljubljane. 

S pomočjo zadruge so lokalni pridelovalci namreč v 
prvem letu in pol v ljubljanske hotele in restavracije do-
bavili 18 milijonov ton lokalno pridelane hrane. Ker pa 
je lokalnih ponudnikov na trgu vse več, so organizatorji 
projekt nadgradili z organizacijo Borze lokalnih živil. Prva 
je potekala februarja 2018 in je povezala več kot osem-
deset pridelovalcev ter potencialnih kupcev lokalnih živil 
iz Ljubljane in Osrednjeslovenske regije. Poleg hotelirjev 
in trgovcev so se borze na strani potencialnih kupcev 
udeležili tudi predstavniki ljubljanskih vrtcev in osnovnih 
šol. Tudi zato je Borza lokalnih živil že istega leta preje-
la nagrado Premik naprej 2018 za najboljšo izboljšavo v 
javni upravi.

Čeprav Ljubljana ne slovi kot vinorodni okoliš, ima v 
enološkem svetu uveljavljeno ime. Kot tradicionalno 
trgovsko središče namreč povezuje bližnje vinorodne 
pokrajine. Zato ne čudi, da Ljubljana gosti tudi medna-
rodni vinski sejem, eno najstarejših sejemskih prireditev 
v Sloveniji, ki se uvršča med najstarejše vinske sejme 
v Evropi in tudi širše v svetu. Omenjeni sejem poteka 
v drugi polovici oktobra, na njem pa se predstavlja več 
kot dvesto razstavljavcev. Druga pomembna prireditev s 
tega področja je Ljubljanska vinska pot, ki se je v zadnjih 
letih razvila v prireditev, na kateri se je moč seznaniti s 
celostno ponudbo slovenskih vin in kulinarike ter kultur-
nega utripa. Zagotovo sta tudi ti dve prireditvi pripomogli 
k razvoju vinske kulture in posledičnemu odprtju več vi-
notek v starem mestnem jedru, ki se osredotočajo zlasti 
na ponudbo lokalno pridelanih vin, med katerimi so ved-
no bolje zastopana tudi naravna, biodinamična vina. 

Da Ljubljana resno stavi na enološko ponudbo in samo-
oskrbo ter lokalno pridelane sestavine, priča tudi posa-
ditev vinske trte na obronkih Grajskega griča, kjer je do 
30. let prejšnjega stoletja Ljubljana že imela vinograd. 
Grajski vinograd zato lahko razumemo kot željo po obu-
janju tradicije ter bogatenju zgodb o vinu in vinski trti. 
Ljubljana je v visokih enoloških krogih namreč prepoz-
nana kot mesto trte in vina. Nenazadnje je tudi nosilka 
tega laskavega priznanja, ki ji ga je leta 1987 podelilo 
mednarodno vinsko združenje L'Office Internationale de 
la Vigne et du Vin. Podobno kot za vina pa velja tudi 
za piva, saj v Ljubljani že od leta 1825 deluje pivovarna, 
vedno pestrejša pa je tudi ponudba craft piv.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Mestna občina Ljubljana vlaga zlasti v promocijo svoje ku-
linarične in enološke ponudbe ter njeno znamčenje, veliko 
pozornosti namenja tudi povezovanju deležnikov. Na tak 
način je v pomembni meri pripomogla k dvigu kakovosti 
ponudbe v Ljubljani in njeni prepoznavnosti v mednaro-
dnem okolju. Ljubljana je zdaj, s preostalimi deli Slovenije, 
prepoznana kot izjemna »foodie« destinacija. K temu bo 
v veliki meri pripomoglo tudi dejstvo, da bo Slovenija leta 
2021 nosila naziv Evropske gastronomske regije.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Sredstva za promocijo in znamčenje se zagotavljajo iz 
mestnega proračuna in turistične takse. Za delovanje 
Javnega zavoda Turizem Ljubljana Mestna občina Lju-
bljana letno namenja okoli 1,3 mio EUR proračunskih 
sredstev. Iz naslova turistične takse se v njihov prora-
čun steče okoli 900.000 EUR, iz naslova namenskih 
sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 
pa okoli 700.000 EUR. Znatna sredstva pa v dvig kako-
vosti kulinarične in enološke ponudbe mesta vlaga tudi 
zasebni sektor.

• Mestni proračun – sofinanciranje delovanja Turizma Lju-
bljana

• Sredstva turistične takse
• Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV
Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana sta s pro-
mocijo svoje gastronomske in enološke ponudbe ter 
znamčenjem pripomogla k temu, da je turistični obisk 
Ljubljane v osmih letih s 841.720 nočitev v letu 2010 na-
rasel na več kot 2,1 milijona nočitev v letu 2018. Povpreč-
na dolžina bivanja turista pa se je v tem obdobju z 1,9 
dneva podaljšala na 2,1 dneva. Poleg tega je v starem 
mestnem jedru vedno več restavracij z vrhunsko kulina-
rično ponudbo ter vedno več vinotek oziroma pivnic in 
pubov, ki ponujajo (tudi lokalno in regionalno pridelana) 
vina oziroma craft piva. Ljubljana na tak način uspešno 
uresničuje svojo vizijo na področju razvoja turistične 
dejavnosti, po kateri bo do leta 2020 na mednarodnem 
trgu postala prepoznana kot doživljajsko bogata evrop-
ska mestna turistična destinacija, mesto za aktivna in ro-
mantična doživetja ter poslovna srečanja skozi vse leto.

KONTAKTNI OSEBI

mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana
e: petra.stusek@visitljubljana.si 

Matic Bizjak, kabinet župana
e: matic.bizjak@ljubljana.si
 
DODATNE INFORMACIJE

www.gourmet-lj.si/si, http://www.odprtakuhna.si/ 
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PREPOZNANE TEŽAVE 

Mesto Regensburg v Nemčiji mora izpolniti zahteve, ki 
izhajajo iz vpisa starega dela mesta s stavbo Stadtamhof 
na UNESCO Seznam svetovne kulturne dediščine. Ena 
od teh zahtev je, da mora mesto povečevati zavedanje 
o svetovni kulturni dediščini in da predstavi svojo kul-
turno dediščino širšemu občinstvu. Z vpisom starega 
mestnega jedra na UNESCO seznam je mestna uprava 
pripravila integriran načrt upravljanja kulturne dediščine, 
upoštevaje potrebe prebivalcev in obiskovalcev mesta 
ter potrebo po ohranjanju kulturne dediščine. 

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Med kandidaturo za kulturno prestolnico leta 2010 se je 
pojavila ideja, da bi v starinski stavbi skladišča soli odpr-
li Center za obiskovalce Unescove svetovne dediščine. 

Medtem je mesto ločeno ustanovilo Pisarno za upravlja-
nje svetovne dediščine kot ločeno pisarno Oddelka za 
planiranje in gradnjo mesta Regensburg. Glavna naloga 
te pisarne je upravljanje in zaščita kulturne dediščine v 
mestu.

Ta pisarna je v okviru programa EU URBACT II izvedla 
mednarodni projekt HerO - Heritage as Opportunity – 
zaščita kot priložnost. Mesto Regensburg je bilo vodilni 
partner konzorcija 8 mest iz EU, ki so v sklopu 3-letnega 
projekta skupaj razvili integriran sistem upravljanja kultur-
ne dediščine in ga uspešno implementirali v teh mestih. 

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Center za obiskovalce v Regensburgu je bil prvi primer 
takšnega centra v mestih na UNESCO Seznamu sve-
tovne kulturne dediščine. Določili so koncept centra ter 
potrebne aktivnosti za izvedbo projekta in vzpostavitev 

KAKO Z VZPOSTAVITVIJO 
CENTRA ZA OBISKOVALCE 
PREDSTAVITI KULTURNO 
DEDIŠČINO NA 
PRIVLAČEN NAČIN

REGENSBURG
Staro mestno jedro mesta Regensburg s stavbo Stad-
tamhof je bilo leta 2006 vpisano na Seznam svetovne 
kulturne dediščine. Mestno jedro Regensburga, ki izvira 
iz 14. stoletja, z značilno arhitekturo ter z več dobro 
ohranjenimi palačami in večjimi stavbami pokriva 183 
ha površine, na kateri se nahaja preko 1000 kulturnih 
spomenikov. Na tem območju živi skoraj 16.000 prebi-
valcev (od 150.000 prebivalcev mesta), turisti pa v mestu 
ustvarijo preko 1 mio nočitev letno.
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Centra za obiskovalce:

1. Razvoj akcijskega načrta z lokacijo za center, njegovimi 
ključnimi funkcijami, z vsebino razstav ter načrtovanjem 
in financiranjem projekta. Študija izvedljivosti je bila v 
mestu pripravljena v prvi polovici leta 2008.

2. Izbor ustrezne lokacije v središču mestnega jedra, do-
stopne in prepoznavne za obiskovalce. Izbrana je bila 
zgodovinska stavba skladišča soli.

3. Izbor vsebin Centra za obiskovalce s predstavitvijo zgo-
dovinskega ozadja mestnega jedra. Vsebinski koncept 
je bil razvit februarja 2008.

4. Oblikovanje prostora centra. Izveden je bil javni natečaj 
s povabilom priznanim arhitektom in notranjim obliko-
valcem. Izbor je bil zaključen septembra 2008.

5. Za zagotovitev finančnih virov je bil pripravljen podro-
ben stroškovni načrt in načrt aktivnosti. V mestu so se 
odločili za pripravo proračuna šele v tej fazi, saj so oce-
nili, da bo pridobivanje sredstev lažje, če bodo transpa-
rentno predstavljene vse aktivnosti in predvideni stroški. 

6. Imenovali so svetovalni odbor, sestavljen iz znanstve-
nikov in strokovnjakov (scenografov, zgodovinarjev, 
umetnostnih zgodovinarjev in turističnih delavcev), ki 
je bil aktivno vključen že v fazo načrtovanja objekta. 
Priprave na začetek del so potekale med julijem in okt-
obrom 2009. 

7. Opredelitev vsebine znanstvenega koncepta in prostor-
ske ureditve centra. V sodelovanju s svetovalnim odbo-
rom so določili jasne smernice glede vsebin razstave, 
praks v Centru za obiskovalce in glede njegove prostor-
ske ureditve. Aktivnosti planiranja so potekale med juni-
jem in decembrom 2009.

8. Implementacija z obnovitvenimi deli in organizacijo raz-
stave. Implementacija je bila izvedena med januarjem 
2010 in aprilom 2011.

9. Promocija centra s ciljem predstaviti center in njegovo 
vsebino širši javnosti, s katero so pričeli že v času na-
črtovanja projekta in pri izvedbi vseskozi sodelovali z 
mediji in novinarji. 

Center je bil odprt junija 2011.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

V prihodnosti bo Center za obiskovalce v upravljanju 
mesta. Turistično podjetje v centru upravlja informacijsko 
pisarno za obiskovalce, zunanja podjetja pa izvajajo izo-
braževalni program ter vzdrževanje in čiščenje stavbe. 
Letni stroški delovanja centra znašajo približno 250.000 
EUR:

• 62.500 EUR za najemnino in ogrevanje,
• 30.000 EUR za stroške čiščenja,
• 7.500 EUR za vzdrževanje stavbe,
• 10.000 EUR za organizacijo posebnih razstav (1/leto),
• 40.000 EUR za organizacijo dogodkov (4/leto)
• 100.000 EUR za stroške dela zaposlenih.

Dolgoročni cilj je zaprtje mestnega jedra za ves promet. 
Konsenz za takšen ekstremen ukrep še ni dosežen, do-
govorjeno pa je postopno zmanjševanje vloge motorne-
ga prometa v mestnem središču. 

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Celotna sredstva, potrebna za izgradnjo centra in pove-
zane storitve, so znašala 2.125.000 EUR. 1.000.000 EUR 
nepovratnih sredstev je prispevala nacionalna vlada iz 
sredstev za zaščito območij na UNESCO seznamu, EU je 
prispevala 300.000 EUR iz sredstev za regionalni razvoj, 
ostalo pa je prispeval mestni proračun.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Center za obiskovalce je uspešno zaživel in skrbi za 
promocijo in zavedanje o kulturni dediščini v mestu Re-
gensburg. Prebivalci in obiskovalci mesta se počutijo 
bolj tesno povezani z aktivnostmi za ohranjanje stare-
ga mestnega jedra. Center je tudi povečal zanimanje za 
UNESCO in zavedanje o pomembnosti organizacije, nje-
nih ciljev in aktivnosti. Projekt je pozitivno vplival tudi na 
zavedanje in motivacijo mestne uprave za zaščito kultur-
ne dediščine in izboljšal sodelovanje različnih oddelkov 
mestne uprave pri zaščiti kulturne dediščine.

KONTAKTNI OSEBI

Matthias Ripp, World Heritage Coordinator
e: Ripp.Matthias@regensburg.de

Richard Mühlmann, Project Coordinator
e: Muehlmann.Richard@regensburg.de

DODATNE INFORMACIJE

www.urbact.eu/sites/default/files/import/corporate/pdf/Regensburg_

case_study.pdf 

www.urbact.eu

www.urbact.eu/hero-case-study-visitor-centre-world-heritage-regens-

burg 

www.regensburg-welterbe.de
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PREPOZNANE TEŽAVE 

Mestno središče Celja je izgubilo privlačnost za obisko-
valce in kupce in posledično tudi za trgovce in druge 
podjetnike. Izziv pa mestni občini predstavlja tudi one-
snaževanje zraka z delci PM10 in drugimi izpusti, ki na-
stajajo zaradi prometa in zmanjšujejo kakovost življenja 
v mestu.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Mestna občina Celje je za rešitev obeh prepoznanih izzi-
vov pripravila in sprejela dva strateška dokumenta:

• Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne 
občine Celje in

• Strategijo razvoja starega mestnega jedra Celja.

Na podlagi Odloka o načrtu za kakovost zraka je občina 
na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo RS prido-
bila sredstva za izdelavo Celostne prometne strategije. 
Za izdelavo Celostne prometne strategije, katere strošek 
je ocenjen na 129.176,00 EUR, je Mestna občina Celje 
12.01.2016 prejela Sklep o izbiri in odobritvi sredstev so-
financiranja v višini 90.000,00 EUR evropskih sredstev. 

V mesecu marcu 2016 je Mestna občina Celje sklenila 
Pogodbo o sofinanciranju projekta in konec junija 2016 
izvedla prvo javno razpravo z občani in z zainteresira-
no javnostjo. Strategija je bila po več javnih razpravah in 
predstavitvah vizije dokončno sprejeta maja 2017. 

Tudi Strategijo o razvoju starega mestnega jedra je ob-
čina pripravila z uspešno pridobljenimi sredstvi iz drugih 
virov in v sodelovanju s strokovnjaki podjetja CIMA Av-
strija. V okviru čezmejnega projekta EPOurban, ki je bil 
sicer namenjen obnovi pročelij v mestnem jedru, so s 
projektnimi sredstvi in s  prenosom znanja pripravili tudi 
ta strateški dokument. Projekt je sofinanciral Evropski 
sklad za regionalni razvoj, sredstva za sofinanciranje pa 
so bila pridobljena na tretjem razpisu transnacionalne-
ga programa Srednja Evropa. Vrednost celotnega pro-
jekta za 9 partnerjev iz 8 držav je znašala 2.069.350,00 
EUR, od tega je bilo 81 % vrednosti projekta v višini 
1.666.910,00 EUR sofinanciranih. Projekt je trajal 39 
mesecev, in sicer od septembra 2011 do novembra 
2014. Vrednost projekta za Mestno občino Celje je bila 
242.000,00 EUR, od tega je bilo 85 % sredstev sofinan-
ciranih. Strateški dokument je bil potrjen in sprejet za 
izvajanje februarja 2015.

KAKO IZBOLJŠATI 
POVEZANOST SREDIŠČA 
MESTA Z OKOLICO 
Z JAVNIM MESTNIM 
POTNIŠKIM PROMETOM

CELJE

Mestna občina Celje je v letu 2018 uvedla sistem 
najema javnih koles, v letu 2019 pa bo uvedla še 
javni mestni potniški promet. S tem želijo izboljšati 
dostopnost mestnega središča ter spodbujati okolju 
prijazno mobilnost. S tem želijo izboljšati dostopnost 
mestnega središča ter spodbujati okolju prijazno 
mobilnost. 
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KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO:

Na podlagi sprejetih strateških in planskih dokumentov 
je občina vzpostavitev javnega mestnega potniškega 
prometa razdelila na več projektov: 

• Nakup 10 mestnih avtobusov na stisnjen zemeljski plin;
• Posodobitev infrastrukture: obnova 53 obstoječih posta-

jališč in izgradnja treh novih;
• Vzpostavitev javnega sistema najema koles in postaj za 

izposojo KolesCE in 
• Izgradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin.

Z nakupom 10 avtobusov so vzpostavili 5 avtobusnih linij 
s 56 postajališči, ki pokrivajo naselja največje poselitve v 
Celju. Avtobusi vozijo na kratke intervale, kar zagotavlja 
zanesljiv in nemoten javni prevoz potnikov in dostopnost 
storitve mobilnosti. Prihodi avtobusov na linijah 1, 2 in 3 
so v času prometnih konic na 20 minut, na liniji 4 na 40 
minut in na liniji 5 na eno uro. Plačevanje prevozov je 
trenutno možno z brezstično kartico, razvija pa se tudi 
mobilna aplikacija, ki bo omogočala tudi spremljanje lo-
kacije avtobusov.

S projektom posodobitve infrastrukture je občina pos-
tavila 3 nova postajališča, prenovila 17 starih in digitali-
zirala 42 postajališč s prikazovalniki. Poleg vzpostavitve 
avtobusnih linij so vzpostavili tudi sistem izposoje koles 
KolesCE s 100 kolesi, od katerih je 66 klasičnih in 34 
električnih in imajo namen njihovo število še poveče-
vati. Za izboljšanje kolesarske infrastrukture so postavili 
17 postaj javnega sistema izposoje koles in vzpostavili 
programsko opremo za podporo in delovanje sistema. 
Registracija je možna prek mobilne aplikacije Nextbike, 
ki je na voljo v trgovini Google Play in iStore, ali s po-
močjo klicnega centra. Sistem je zasnovan tako, da omo-
goča vključitev okoliških občin. Vzporedno s projektom 
sistema izposoje koles na območju Mestne občine Celje 
projektirajo 30 km novih kolesarskih povezav. 

Pomemben del projekta pa je predstavljala investicija v 
polnilno postajo za stisnjen zemeljski plin, ki poganja vse 
avtobuse v sistemu. Ta polnilnica je na voljo tudi oseb-
nim in tovornim vozilom in je ključen element zmanjše-
vanja onesnaževanja v mestnem središču in tudi širše.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

V prihodnosti bodo linije prilagajali in po potrebi širili tudi 
v druga naselja. Posebna mobilna aplikacija bo zagota-
vljala informacije in omogočala registracijo in nakup vo-
zovnic kot alternativo uporabi klasične vozovnice. Otroci 
od 0-6 let se v spremstvu odrasle osebe vozijo brezplač-
no. Cena dnevne vozovnice je 1 EUR, tedenske 5 EUR, 
mesečna vozovnica stane 10 EUR in letna 100 EUR. Dija-
ki, študenti, upokojenci in invalidi imajo 25 % popusta na 
letno vozovnico, otroci v starosti 7-15 let pa lahko letno 
vozovnico kupijo s 50 % popustom.  Letna pristojbina za 
koriščenje navadnega kolesa znaša 10 EUR za navadno 
in 20 EUR za električno kolo. Najem koles je za prvih 30 

min brezplačen, za vsake nadaljnje pol ure pa znaša os-
nova tarifa 0,5 EUR za vsakih 30 min najema navadnega 
kolesa in 1 EUR za najem električnega kolesa. Storitev 
se financira iz prodanih vozovnic, morebitnih subvencij 
in prihodkov iz naslova oglaševanja, razlika se pokriva 
iz občinskega proračuna. Cene vozovnic so namreč 
nižje od dejanskih stroškov, zato ne bodo zadostovale 
za pokrivanje vseh tekočih stroškov delovanja. Občina 
je za 6-mesečno opravljanje dejavnosti izvajanja javnih 
linijskih prevozov potnikov v mestnem prometu izbrala 
komercialnega ponudnika, katerega ponudba je bila vre-
dna 371.769,47 EUR z DDV.

S polnilno postajo za stisnjen zemeljski plin bo upravlja-
lo javno podjetje Energetika Celje. Polnilna postaja bo 
generirala tudi tržne prihodke, saj je namenjena tudi dru-
gim vozilom (osebnim, potniškim in tovornim).

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

• Nakup avtobusov – 922.080,00 EUR nepovratnih 
sredstev s strani Eko sklada, razlika do polne cene 10 
midi avtobusov (8 v navadni karoserijski izvedbi, 2 v ka-
brio izvedbi) v višini 484.090,00 EUR pa je bremenila 
občinski proračun.

• Posodobitev infrastrukture – obnova postajališč in na-
kup koles  - 1.396.942,00 EUR - 53,36 % oz. 745.340,00 
EUR znaša del sofinanaciranja (85 % Kohezijski sklad, 15 
% slovenska udeležba kohezijske politike), preostanek je 
bil financiran iz občinskega proračuna. 

• Izgradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin – 
795.093,00 EUR (brez DDV), od tega 20 % evropskega 
sofinanciranja, preostanek pa iz občinskega proračuna.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa bo 
uspešen ukrep, če bo z njim doseženo:

• Zmanjšanje količine delcev PM10 in drugih izpustov na 
merilnih postajah v središču mesta.

• Povečanje števila obiskovalcev mestnega središča, ki 
pridejo tja z javnim potniškim prometom. Ukrep je direk-
tno merljiv s številom prodanih vozovnic za avtobus in s 
prihodki iz najema koles ter z velikostjo potrebnih sub-
vencij za njegovo delovanje.
Prvi rezultati bodo na voljo v sredini leta 2019.

KONTAKTNI OSEBI 

mag. Saša Heath-Drugovič, vodja Službe za evropske 
zadeve | e: sasa.heath@celje.si 
Tadeja Falnoga, referentka za mestni marketing | e: tade-
ja.falnoga@celje.si

DODATNE INFORMACIJE

www.moc.celje.si/projekti/4666-celostna-prometna-strategija-mestne-

-obcine-celje 

www.moc.celje.si/projekti/6017-javni-mestni-potniski-promet

www.moc.celje.si/celebus 
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PREPOZNANE TEŽAVE

Mestna občina Kranj želi zmanjševanje števila delovnih 
mest v občini zajeziti z večjo podporo tehnološkemu 
razvoju v občini in z njim povezanim podjetništvom, in-
vesticijami in izobraževanjem. Te dejavnosti bo občina v 
partnerstvu z Razvojnim centrom za informacijske in ko-
munikacijske tehnologije spodbujala tudi s konceptom 
Pametnega mesta.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Ključen korak za implementacijo koncepta pametnega 
mesta je bilo sprejetje Strategije razvoja do leta 2023, te-
melječe na izhodiščih iz leta 2007, ki so jo leta 2014 pre-
novili na predlog posebne delovne skupine. Ta je prip-
ravila temeljito analizo in zbrala predloge prebivalcev in 
drugih deležnikov. Analiza je pokazala na priložnost v 
veliki koncentraciji podjetij in znanja s področja informa-

cijskih tehnologij, čemur je sledila odločitev, da tudi lokal-
no okolje in lokalne storitve sledijo razvoju e-vsebin, IKT 
infrastrukture in informacijske podpore pri upravljanju 
javnih storitev mesta. Vzpostavitev koncepta pametne-
ga mesta je bila izpostavljena kot prednostna usmeritev 
občine in občina je zanjo načrtovala ustrezna sredstva, ki 
imajo v občinskem proračunu svojo postavko.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Na podlagi prenovljene strategije je Mestna občina Kranj 
pričela z izvajanjem aktivnosti v sklopu koncepta pame-
tnega mesta. Decembra 2016 je uvedla javno brezžično 
omrežje in nabor e-storitev, s katerimi je občanom in obi-
skovalcem približala mesto, olajšala nakupovanje in delo 
v centru mesta. Občanom so na voljo elektronske vloge 
in obrazci za vse urade v občinski upravi, ki se jih lahko 
oddaja tudi elektronsko po e-pošti. Prav tako ima občina 
vzpostavljen elektronski prostorski informacijski sistem 
GIS ter mobilno aplikacijo iKranj. 

KAKO VZPOSTAVITI 
ENOTEN KONCEPT 
E-STORITEV 
ZA OBČANE

KRANJ
Mestna občina Kranj je vzpostavila paket e-storitev za 
občane, ki so integrirane v enoten koncept in s kateri-
mi postane mesto in še posebej mestno središče bolj 
privlačno za obiskovalce, s tem pa tudi za podjetnike 
in trgovce. Veliko teh aktivnosti je usmerjenih v izbolj-
šanje dostopa do mestnega središča za prebivalce v 
njegovi okolici. 
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Mobilna aplikacija iKranj na enem mestu združuje:

• vse pomembne dogodke, novice in dejavnosti občine, 
zavodov ter društev in omogoča hitro podajanje vpra-
šanj in predlogov za izboljšanje urejenosti mesta ter dvig 
kvalitete javnih storitev z vseh področij dela občine;

• sistem izposoje koles 'KRsKOLESOM, ki je preprost, 
praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za po-
tovanje po mestu z 12 postajami za izposojo koles in z 
letno naročnino na storitev v višini 15 EUR, ki omogoča 
brezplačno uporabo kolesa do 14 ur tedensko (https://
www.krskolesom.si/);

• meritve hitrosti (lokacije radarjev);
• zapore cest;
• najem avtomobila AVANT2GO;
• lokacije brezplačnih Wi-Fi točk;
• zemljevid s podatki o dostopnosti mesta za invalide;
• platformo mestne občine za pripombe in vprašanja 

Kr'povej (https://www.krpovej.si/);
• mobilno aplikacijo AR Kranj, ki oživlja podobe in tehnolo-

gijo obogatene resničnosti uporablja v turistične namene 
(https://www.visitkranj.com/sl/ar-kranj---aplikacija-ki-o-
zivlja-podobe);

• brezplačni prevoz prebivalcem in obiskovalcem mestne-
ga jedra z električnim vozilom Kranvaj (https://www.visit-
kranj.com/sl/kranvaj-prosim).

Poleg aplikacije so v mestu postavljeni tudi iK TV infor-
macijski zasloni, ki ponujajo pregled aktualnega dogaja-
nja in dogodkov v mestu, Sloveniji in tujini. Gledalci se 
lahko seznanijo z dogodki v mestu in okolici ter ogledajo 
prireditve v organizaciji Mestne uprave Kranj ali javnih 
zavodov, čigar ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, v 
neposrednem prenosu ali posnetku.

Na mestno središče pa bo imela poseben vpliv uvedba 
in izvajanje storitev mestne kartice. Pametna aplikaci-
ja Smart City bo občanom in obiskovalcem omogočala 
uporabo in plačevanje različnih storitev, tako občine kot 
javnih zavodov, kot so parkiranje, javni potniški promet, 
vstopnine na dogodke in v športne objekte, knjižnične 
storitve, izposojo koles in podobno. V sistem bodo vklju-
čeni vsi javni zavodi, implementacija pa bo izvedena 
postopoma z začetkom v letu 2019. Že na začetku delo-
vanja bo na področju pametnega mesta na voljo več kot 
20 aktivnosti, poveznih v mestno kartico. 

Pri uvedbi pametne kartice se je kranjska občina pove-
zala z novomeško in novogoriško. Sistem mestne kartice 
Smart City je projekt, v katerem kot enakovredna partner-
ja sodelujeta Telekom Slovenije in Petrol mBills, in sicer 
s ciljem zagotavljanja najboljše možne uporabniške izku-
šnje. Smart City je modularen sistem, ki mestnim občinam 
omogoča postopno vzpostavitev in kasneje nadgradnjo 
lastne rešitve sistema pametnega mesta, s hitrim in eno-
stavnim brezgotovinskim plačevanjem storitev in izdelkov 
pa občanom prinaša udobno bivanje in številne prednosti, 
ki jih omogoča sodobna tehnologija. Sistem je na razpo-
lago vsem občinam v Sloveniji in ima ambicijo postati na-
cionalni projekt za celotno državo, saj je projekt pametne 
aplikacije mogoče enostavno razširiti na druge občine. 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

V prihodnosti je načrtovana širitev storitev v okviru 
pametne kartice in aplikacije. Kartica ima na dolgi rok 
potencial, da postane finančno neodvisna od javnega 
financiranja, v začetku pa bo še potrebovala finančno 
podporo občine.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA
• Občina je v proračunu za leto 2018 načrtovala 215.000,00 

EUR sredstev za implementacijo projekta pametnega 
mesta, ki vključuje storitve komunikacijskega vozlišča, 
elektronskega poslovanja občine, uvedbo enotne apli-
kacije in kartice ter tehnološko nadgradnjo nepremičnin-
ske platforme in delovanje Komisije za pametno mesto.

• Povečevanje nabora storitev pametnega mesta bo v nas-
lednjih letih zahtevala dodatne investicije iz proračuna, 
vseeno pa bodo te relativno omejene. V strategiji razvoja 
je do leta 2023 načrtovanih skupno 1.025.000,00 EUR 
za aktivnosti Smart Kranj, ki vključujejo tudi e-storitve in 
pametno kartico - 600.000,00 EUR naj bi prišlo iz občin-
skega proračuna, 355.000,00 EUR iz nacionalnih in EU 
virov ter 70.000,00 EUR iz drugih virov. 

• Stroški razvoja aplikacije in kartice so na strani izvajal-
cev / partnerjev v projektu (Telekom Slovenije in Petrol 
mBills). Občina bo prispevala finančna sredstva glede na 
število transakcij, opravljenih s strani uporabnikov. Oce-
njujejo, da bodo v prvem letu delovanja sistema stroški 
občine znašali 60.000,00 EUR.

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV
V prenovljeni Strategiji razvoja do leta 2023 je postav-
ljen jasen cilj - 15.000 uporabnikov urbane kartice Smart 
Kranj oziroma aplikacije ob zaključku prvega leta delo-
vanja in povečanje števila uporabnikov na 20.000 do 
leta 2023. 

Komisija za pametno mesto, ki delujem v okviru Mestne 
občine Kranj, tekoče presoja učinke in pripravlja načrte 
za širitev e-storitev.

KONTAKTNA OSEBA

Ana Vizovišek, Kabinet župana
e: ana.vizovisek@kranj.si 

DODATNE INFORMACIJE

https://www.kranj.si/KRANJ_SI,,tus.htm 

https://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/strategija_razvoja_MO_

Kranj/2_1-strategija-mok-2014-2023-10060214.pdf 

https://www.krpovej.si/ 
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KAKO ZAGOTOVITI 
DOSTOPNOST 
MESTNEGA SREDIŠČA 
V ČASU OBNOVE

UTRECHT

Oblikovanje ukrepov za čas dela na cesti v in izven 
mesta Utrecht ter spodbujanje uporabe javnega prevo-
za oz. potniškega prometa med prebivalci.

PREPOZNANE TEŽAVE

V mesto Utrecht pride v službo dnevno 100.000 voza-
čev. Njihovo število naj bi se po ocenah v roku 20 let še 
podvojilo. Ker je dobra dostopnost ključnega pomena za 
rast in razvoj gospodarstva ter za prebivalce, ki v mestu 
stanujejo ali v mesto dnevno migrirajo zaradi službe, so 
v mestu Utrecht oblikovali različne spodbude oz. rešitve. 
Želeli so namreč zmanjšati negativen vpliv vzdrževalnih 
del na cesti v in izven mesta ter spodbuditi uporabo jav-
nega prevoza oz. potniškega prometa. Njihova ambicija 
je, da bi do leta 2030 razpolovili uporabo avtomobilov in 
do 2020 zmanjšali emisije CO2 za 30 %.

OPISI UKREPA

Občina Utrecht je oblikovala posebno entiteto »Platform 
Utrecht Bereikbaar«, ki je vključevala javni in zasebni 
sektor. Pod blagovno znamko »Utrecht Accessible« so 

partnerji med seboj sodelovali z namenom ohranitve do-
stopnosti Utrechta v času dela na cesti.

POTREBNE PRIPRAVE IN KORAKI PRED IZVEDBO 
UKREPA

Predno je projekt zaživel, so različne organizacije za in-
frastrukturo, javni prevoz in predstavniki industrije sku-
paj oblikovali različne rešitve oz. spodbude za uporabo 
javnega oz. potniškega prometa v času izvajanja del na 
cesti. Partnerji so v ta namen oblikovali blagovno znam-
ko »Utrecht Accessible«, preko katere so promovirali 
zastavljene spodbude.

KONKRETNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

Projekt je vseboval tri ključne sklope aktivnosti:
1. Vozovnica za koriščenje javnega prometa: podjetja so 

za zaposlene kupila vozovnico »Utrecht Accessible 
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Pass« brez DDV-ja (dogovor na ravni države). Zaposle-
ni so jo lahko koristili 24/7 za koriščenje regionalnega 
javnega prevoza, uporabo javne izposoje koles, izbrane 
vlake in P+R (parkiraj in se pelji). Izključeni so bili zapos-
leni v nočni izmeni in tisti, ki so za delo potrebovali avto.

2. Nagrajevanje voznikov osebnih avtomobilov, ki so se 
izognili vožnji v času prometne konice: pilotna študija je 
vključevala 15.555 ljudi, od tega jih je kar 26 % z vožnjo 
izven časa prometne konice v povprečju zaslužilo 55 €.

3. Vse sodelujoče entitete so združile komunikacijo pod 
eno blagovno znamko, ki obvešča o delu na cesti in daje 
priporočila oz. nasvete za vožnjo, kot so npr. zamude 
potniškega prometa, posebni dogodki, lokacije P+P, 
prometni zastoji, izposoja koles, »car-sharing« itd.. Ko-
munikacija se osredotoča na prepoznavanje blagovne 
znamke in ugodnosti, ki so z njo povezane. To dosega 
preko različnih kanalov, kot so spletne strani, obvestila o 
delu na cesti, jumbo plakati, e-novice ipd..

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO IZVEDBI IN FINANČ-
NA VZDRŽNOST UKREPA

Oblikovanje strategije »Utrecht Attractive and Accessi-
ble 2030«, ki vsebuje naslednje ključne točke:

• Sprememba v razmišljanju in vedenju v povezavi z na-
činom mobilnosti pri uporabnikih, močno prepleteno 
povezovanje s prebivalci, podjetji in z vsemi vpletenimi 
za dosego zastavljenih ciljev ter oblikovanje spodbud, ki 
stimulirajo želeni način vedenja.

• Oblikovanje visokokakovostnih javnih prostorov.
• Razvoj infrastrukture okoli križišč.
• Razvoj mobilnosti na podlagi urbanega okolja (potreb in 

želja prebivalcev).
• Umestitev tramvajev v osrčje javnega oz. potniškega 

prometa.
• Spodbujanje uporabe koles kot glavne oblike transporta.
• Preureditev mestnega obroča z znižanjem števila hitrih 

pasov.

POTREBNA SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

Vrednost projekta »Utrecht - Always Accessible« je 
znašala okoli 15 mio EUR. V to so vključene različne ak-
tivnost, kot npr. zagotovitev potrebne infrastrukture za 
P+R, osveščanje javnosti preko različnih kampanj, zago-
tovitev službe za pridobitev kartice »Utrecht Accessible 
Pass« in urejanje prometa.

Projekt je bil financiran s strani deležnikov oz. ključnih 
entitet (predstavljeni so deleži):

• Ministrstvo za infrastrukturo: 39 %,
• Mestni potniški promet: 12 %,
• Mestna občina: 49 %.

Podjetja so k projektu prispevala z nakupom kartice 
»Utrecht Accessible Pass« za zaposlene:

Cena/leto 2009 2010 2011 2012

UB-pass 75€ 100€ 100€ 150€

UB-pluspass 250€ 250€ 250€ 275€

MERJENJE IN PRESOJA UČINKOV

Z ukrepi je mesto Utrecht zmanjšalo število zastojev in s 
tem povezano onesnaženost zraka v mestnem središču 
ter oblikovalo rešitve za dostavo dobrin v staro mestno 
jedro in odvoz smeti z uporabo vodnega prometa v 
Utrechtu. Na podlagi dognanj so oblikovali tudi različne 
ideje za čistejši in boljši potniški promet v kombinaciji z 
dostavo dobrin v mestno jedro. Ob tem izpostavljajo, da 
je sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ključnega 
pomena pri doseganju zastavljenih ciljev.

V sklopu projekta so zagotovili oz. vzpostavili:
• »Car sharing«, katerega uporaba se z leti povečuje. V ta 

namen je potrebno zagotoviti podporno okolje za nemo-
teno delovanje.

• Uporabo električne tovorne ladje za dostavo dobrin v 
mestno jedro. 

• Parkirna mesta oz. hiše za kolesa. 
• Enostavnejšo uporabo avtomatov za plačevanje par-

kirnine (z mobilnimi telefoni, brezstičnimi in kreditnimi 
karticami). Omogočili so tudi enostavnejšo nadgradnjo 
programske opreme, saj so vsi avtomati centralno vode-
ni. Z zbiranjem in analizo podatkov bodo cestne službe 
enostavneje načrtovale pretok prevoznih sredstev.

• Preoblikovanje glavne železniške postaje in s tem izbolj-
šanje infrastrukture. V neposredni bližini železniške po-
staje so zgradili tudi logistični center.

• Uporabo 4-D modela za načrtovanje prometa, s kate-
rim lahko napovejo oz. predvidijo prometne zamaške in 
zagotovijo pravilno ukrepanje (npr. sprememba časa v 
signalizaciji na določenih točkah).

• Uporaba električnega vozila t.i. »Cargohopper« za dosta-
vo paketov (ne palet) v mestno središče. Blago se najprej 
zbira izven mesta v velikem distribucijskem centru. Nato 
se ga naloži v dostavljalno vozilo in dostavi v bližino 
mestnega srediča, kjer ga prenesejo na »Cargohopper«. 
Slednji nato dostavi blago na določeno lokacijo. Ko do-
stavi vse pakete, prazno vozilo zbira odpaden material, 
kot je suh papir, karton in prazno embalažo, namenjeno 
za recikliranje. Model dostave so zaradi uspeha pričela 
kopirati tudi druga mesta.

KONTAKTNI OSEBI

Balázs Németh, tajništvo (poizvedba o projektu CIVITAS 
iniciativi)
e: secretariat@civitas.eu 

Dominique Simhoffer, svetovalka za marketing in komu-
niciranje 
e: d.simhoffer@utrecht.nl

DODATNE INFORMACIJE

www.civitas.eu/content/mimosa

www.civitas.eu/content/civitas-case-study-keeping-city-centre-a-

ccessible-utrecht 

www.civitas.eu/sites/default/files/civitasmimosacitybrochure.pdf 
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Na podlagi predstavljenih primerov dobrih praks in načel za uspešno revi-
talizacijo mestnih središč je možno izluščiti nekaj enostavnih predlogov za 
njihove upravljavce. 

Z upravljanjem mestnih središč se je potrebno in smiselno ukvarjati, saj jedra 
mest beležijo zmanjšano podjetniško aktivnost in imajo dolgoročni potencial, 
da postanejo »inovacijska okrožja«, ki bodo motor za nove gospodarske de-
javnosti in sektorje. Ponoven zagon in revitalizacija mestnih središč bosta ime-
la pozitivne učinke preko večje ustvarjene dodane vrednosti (in s tem večjim 
razpoložljivim dohodkom in več davki), dolgoročno pa se bo tudi povečala 
kakovost življenja in priložnosti za gospodarski razvoj v celotnem mestu. 

Drugo priporočilo je, da morajo mesta k aktivaciji in revitalizaciji mestnih sre-
dišč pristopiti sistematično in strateško (dolgoročno). V Evropi se najpogoste-
je uporablja mehanizem za obnovo in upravljanje mestnih središč, imenovan 
Town Centre Managment (TCM), ki poleg strateškega pristopa pri upravljanju 
mestnega središča poudarja tudi sodelovanje in partnerstvo med zasebnimi 
in javnimi partnerji.

Razvoj in gradnja močnih javno-zasebnih partnerstev ter razvoj in imple-
mentacija splošne vizije in strateškega načrta mestnega središča sta tudi 
dve od ključnih načel, ki so jih potrdili raziskovalci. Za uspešno revitalizacijo in 
učinkovito upravljanje mestnih središč pa je pomembno zagotoviti tudi večna-
menskost prostora in spodbujati raznolikost njegove uporabe ter zagotoviti 
medsebojno sodelovanje uporabnikov3, ohraniti dediščino, povezati središ-
če mesta z zaledjem, biti prijazen do pešcev in spodbujati okolju prijaznej-
še oblike transporta ter vzpostaviti in upoštevati smernice za oblikovanje 
urbanega okolja z enotno podobo.

Za uspešno revitalizacijo mestnih središč se njihovim upravljavcem svetuje 
uporaba vseh omenjenih načel in dolgoročno in sistematično delo na pro-
jektih, ki pokrivajo vsa navedena načela. Izkušnje kažejo, da uspešno delo 
zgolj na enem področju ne doseže končnega cilja. Na primer, zgolj obliko-
vanje pešcem prijaznega središča ne bo avtomatično povečalo privlačnosti 
središča za trgovce in podjetnike, ki potrebujejo dobre povezave z zaledjem 
in več sodelovanja z drugimi uporabniki prostora za povečanje privlačnosti 
mestnega jedra za kupce in obiskovalce. 

Analiza aktivnosti, ki jih izvajajo slovenske občine, pokaže, da je pomemben 
tudi sklop ukrepov, ki se nanašajo na direktno zagotavljanje boljših pogojev 
za poslovanje podjetij v mestnih središčih, ki vsaj v nekaterih primerih prina-
šajo dobre rezultate. 

3 Spodbujanje raznolikost za pospeševanje inovacij je dobro opisano v knjigi The Rainforest, ki je na 
voljo na http://therainforestbook.com/

PREGLED PRIPOROČIL 
ZA UPRAVLJAVCE MESTNIH SREDIŠČ 
IN ZA PODPORNE POLITIKE
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SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 
V MESTNIH SREDIŠČIH - NASVETI 
ZA UPRAVLJAVCE MESTNIH SREDIŠČ 

1.
Upravljanje mestnih središč (Town 
Centre Managemet) je za mesta 
smiselno in naj postane ena od na-
log mesta.

3.
Razvoj in gradnja močnih javno-
zasebnih partnerstev je pogoj za 
uspešno preobrazbo mestnega 
središča.

5.
Mesto mora skrbeti za ohranjanje 
dediščine v mestnih središčih.

7.
Mesto naj bo prijazno do pešcev in 
naj spodbuja okolju prijaznejše ob-
like transporta. 8.

Mesto mora zagotoviti vzpostavi-
tev in upoštevanje smernic za obli-
kovanje urbanega okolja z enotno 
podobo.

9.
Mesto naj se usmeri v direktno 
zagotavljanje boljših pogojev za 
poslovanje podjetij v mestnih sre-
diščih.

6.
Zagotoviti je potrebno povezavo 
mestnega središča z zaledjem.

4.
Spodbujati je potrebno večnamen-
skost prostora v mestnem središču 
in zagotavljati raznolikost njegove 
uporabe.

2.
K upravljanju mestnih središč je 
potrebno pristopiti dolgoročno in 
sistematično, z razvojem in imple-
mentacijo splošne vizije in strate-
škega načrta mestnega središča in 
s spremljanjem (merjenjem) dose-
ganja zastavljenih ciljev.
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Mestna središča se tudi v Sloveniji soočajo z upadanjem privlačnosti za trgov-
ce in podjetnike. Posledica je, da so danes pogosto osiromašena in propada-
jo. Zaton mestnih središč pa je v nasprotju z interesi slovenskih mest in tudi s 
sprejetimi državnimi strategijami, ki želijo pospešiti gospodarski razvoj. Revi-
talizacija je nujna, saj imajo mestna središča velik potencial, ki lahko vpliva na 
preobrazbo mest in tudi širšega okolja. 

Teorija potrjuje, da imajo mestna središča s talenti, tehnologijo in ustvarjal-
nostjo potencial postali »inovacijska okrožja«, ki bodo motor za nove gospo-
darske dejavnosti in sektorje. Da bi izkoristili potencial mestnih središč, pa 
moramo vanje privabiti t.i. 'ustvarjalni razred', da jih bo razvijal in razvil v novo 
gonilo lokalnega in nacionalnega gospodarstva.

Več evropskih držav je v preteklih letih uvedlo ukrepe s področja upravljanja 
mestnih središč, ki so pokazali, da javna vlaganja in spodbude zasebnim vla-
ganjem v mestna središča pozitivno vplivajo na njihovo privlačnost in poveču-
jejo obisk meščanov in turistov. V priročniku so predstavljeni primeri iz tujine, 
ki so preobrazili celotna mesta. 

Analiza ukrepov, ki jih izvajajo slovenske mestne občine kaže, da imamo tudi 
v Sloveniji že kar nekaj primerov dobrih praks, ki dajejo pozitivne rezultate in 
dvigujejo privlačnost mestnih središč. S pravo kombinacijo ukrepov in pod-
pore imajo tudi slovenska mestna središča priložnost, da se razvijejo v ino-
vacijska okrožja z vsemi pozitivnimi posledicami za mesta in celotno državo. 
Zagotovo je dober primer turistični razcvet Ljubljane v zadnjih 10 letih, ko se je 
število prihodov in nočitev tujih turistov več kot podvojilo, v primerjavi z letom 
2000 pa celo povečalo za več kot 4-krat. Razvoj je rezultat sistematičnega 
upravljanja mestnega središča, vključno z njegovim zaprtjem za promet. Tak-
šen razmah turizma v Ljubljani pa ne koristi le turističnim delavcem in drugim 
ponudnikom v Ljubljani, ampak tudi v drugih slovenskih turističnih krajih, ki po-
sledično ustvarjajo večje prihodke, dodano vrednost in dobičke ter več novih 
delovnih mest, koristi pa tudi občinskemu in državnemu proračunu. Lahko celo 
trdimo, da je Ljubljana postala turistično inovacijsko območje, saj se vsako leto 
pojavijo novi ponudniki z inovativnimi turističnimi produkti in storitvami. Lep 
primer je Odprta kuhna, edinstvena in priljubljena kulinarična tržnica, ki se je 
po uspehu v Ljubljani razširila tudi v druge slovenske kraje, kjer prav tako kot v 
Ljubljani pozitivno prispeva k razvoju lokalnih gostinskih ponudnikov. 

Iz predstavitve slovenskih primerov dobrih praks je razvidno, da mestne obči-
ne v Sloveniji učinkovito izvajajo posamezne ukrepe za oživitev mestnih sre-
dišč, kar pa ne zadošča. Poleg ukrepov mest pa je potrebna tudi aktivna vloga 
države. 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa naloge občine, med 
katerimi je tudi naloga, da občina zagotavlja pogoje za njen gospodarski ra-
zvoj. Mestne občine imajo v slovenski lokalni samoupravi poseben status in 
nalogo, da skrbijo za razvoj mesta. Država lahko na mestno občino prenese 
opravljanje določenih nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mes-
ta, vendar pa ji mora ob tem nuditi tudi podporo.

PRIPOROČILO  
ZA OBLIKOVALCE POLITIK 
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Za uspešno preobrazbo mestnih središč v inovacijska okrožja bi bilo zažele-
no in smiselno vzpostaviti nacionalni sistem podpore mestom za spodbujanje 
razvoja mestnih središč in podjetništva v njih. Ta sistem bi moral najprej pod-
pirati sistematično vodenje in upravljanje mestnih središč. V kar nekaj sloven-
skih mestnih občinah je ta funkcija že vzpostavljena, pogosto pa soočena s 
pomanjkanjem sredstev ter z nejasno vlogo in pooblastili v mestni upravi. Smi-
selno je nadaljevati z izobraževalnimi aktivnostmi in upravljavce mestnih sre-
dišč opremiti z ustreznimi in specifičnimi znanji, ki jih to delo zahteva. Država 
ima na tem področju sogovornika v Odboru za management mestnih središč, 
ki deluje v okviru Združenja mestnih občin Slovenije. Tudi nekatere aktivnosti 
na nacionalni ravni gredo v pravo smer, vključno z osnovnim izobraževanjem 
za mestne managerje, ki ga v letu 2019 prvič organizira in sofinancira agenci-
ja SPIRIT. Prav tako pa je v slovenskih mestnih občinah organiziranih že več 
javno-zasebnih partnerstev med mestnimi občinami in deležniki v mestnih 
središčih. Rezultat takšnega sodelovanja so tudi zelo konkretni predlogi za 
oživitev in razvoj mestnih središč, ki si zaslužijo podporo, a pogosto presegajo 
možnosti mestnih občin. 

Analiza je pokazala, da mestne občine v Sloveniji zelo pogosto izvajajo zgolj 
posamezne ukrepe (na primer direktno pomoč podjetjem v mestnih središčih 
ali pa vzpostavljanje enotne podobe ponudnikov v središču mesta), ne pa ce-
lovito vseh 8 segmentov razvoja mestnega jedra, potrebnih za njegovo uspeš-
no revitalizacijo. Odsotnost zgolj enega lahko prepreči doseganje konkretnih 
rezultatov. Država, ki si želi razvojnega preskoka mestnih središč v inovacijska 
okrožja, bi zato morala mestom nameniti več finančnih sredstev, vendar pa 
vztrajati pri tem, da z njimi mesta razvijajo vseh osem področij enakomerno. 

Ustvarjanje inovacijskih okrožij ter odstranjevanje tržnih in sistemskih neučin-
kovitosti na področju inovacij je v prvi vrsti naloga države in ne mest. Vloga 
države in njena večja podpora mestom pri vzpostavitvi sistema upravljanja 
mestnih središč in ustvarjanju inovacijskih okrožij, tudi finančna, je zaželena, 
smiselna in učinkovita. Rezultati relativno majhnih vložkov v inovacije in v ra-
zvoj inovacijskih okrožij se dolgoročno hitro povrnejo v obliki višje dodane 
vrednosti, ki jo ustvarjajo tamkajšnja uspešna podjetja. Podpora države mes-
tom pri upravljanju mestnih središč in njihovi revitalizaciji bi zato lahko bila del 
nacionalne inovacijske in regionalne politike. 
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