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POVZETEK 

Magistrska naloga se ukvarja z izboljšanjem konkurenčnosti mestnih jeder z vzpostavitvijo 

novega procesa, imenovanega »marketing mest«. Ta izraz je postal zelo moderen v mestnih 

načrtih, lokalne oblasti pa ga razumejo kot nekakšno »zdravilo« za odpravo težav mesta. Glavni 

dejavnik uspeha za dosego tega cilja je poznavanje prioritet, ki jih je treba izboljšati, vedeti pa 

je treba tudi, na kateri segment trga se je treba osredotočiti. Vzpostavitev uspešnega mestnega 

marketinga na Ptuju je nujna, saj mora mesto postati prijazno podjetniku, meščanom in 

turistom. Marketing mest je orodje za reševanje izgube konkurenčnosti urbanih mestnih jeder. 

V nalogi smo izvedi študijo primerov mest, s katero smo raziskali ključna področja, ki jih ta 

mesta rešujejo z vzpostavitvijo marketinga mest, s poudarkom na starem mestnem jedru, in jih 

lahko prenesemo v mesto Ptuj. Z anketo v sklopu dela smo raziskali, ali so podjetniki v starem 

mestnem jedru pripravljeni sodelovati z javnim okoljem pri razvoju tega koncepta, in na osnovi 

teh podatkov predlagali in zasnovali proces vzpostavitve marketinga mest na Ptuju. 

Ključne besede: marketing mest, oživljanje starih mestnih jeder, večanje konkurenčnosti, 

pozicioniranje, Ptuj. 

SUMMARY 

The present master thesis focuses on the increase of competitiveness of urban centres through 

the establishment of a process called city marketing. Recently, city marketing has become very 

popular in urban planning. Is seen by local authorities as a kind of remedy for various problems 

a city is faced with. The main success factor for achieving this goal is recognizing priorities and 

defining fields which need improvement, as well as knowing which segment of the market to 

focus on. Establishing successful city marketing in Ptuj is essential if it is to become a 

entrepreneur, citizen and tourist friendly city. City marketing could serve as a tool for 

preventing the loss of competitiveness of the old urban centre. The thesis includes a case study 

of some cities, which was carried out in order to research key areas that were tackled with the 

establishment of city marketing, with special emphasis on the old city centre, and that could be 

used in Ptuj as well. It also includes a survey which aims to find out whether the entrepreneurs 

in the old city centre are ready to cooperate with the public in the development of this concept 

as well as to suggest and start the process of establishing city marketing in Ptuj with the help of 

gathered data. 

Keywords: city marketing, revival of old city centres, increasing competitiveness, positioning, 

Ptuj. 

UDK: 339.138:94(497.4Ptuj)(043.2)  





V 

VSEBINA 

1 Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča .............................................................. 1 

1.2 Namen in cilji raziskave ............................................................................................... 2 

1.3 Raziskovalna vprašanja ................................................................................................ 3 

1.4 Raziskovalne metode ................................................................................................... 4 

1.5 Predvidene omejitve ..................................................................................................... 4 

2 MARKETING MEST ........................................................................................................ 6 

2.1 Kaj je marketing mest .................................................................................................. 6 

2.2 Ciljne skupine marketinga mest ................................................................................... 9 

2.2.1 Stanovalci ...................................................................................................... 10 

2.2.2 Podjetja ...........................................................................................................11 

2.2.3 Obiskovalci .....................................................................................................11 

2.2.4 Vlagatelji.........................................................................................................11 

2.3 Marketing mest – mestni marketing ........................................................................... 12 

2.4 Podoba mesta ............................................................................................................. 13 

2.5 Marketinški splet v marketingu mest ......................................................................... 15 

3 OPIS PROCESA RAZVOJA MARKETINGA MEST ................................................. 18 

4 ŠTUDIJE PRIMEROV MEST ........................................................................................ 21 

4.1 Mesto Weiz ................................................................................................................. 21 

4.2 Mesto Burgausen ........................................................................................................ 25 

4.3 Mesto Passau .............................................................................................................. 29 

4.4 Povzetek in priporočila za Ptuj .................................................................................. 34 

5 PTUJ .................................................................................................................................. 38 

5.1 Značilnosti Ptuja ........................................................................................................ 38 

5.2 Turizem, kultura in kulturna dediščina ...................................................................... 42 

5.3 Socialno življenje ....................................................................................................... 44 

5.4 Staro mestno jedro ..................................................................................................... 47 

6 RAZISKAVA PRIPRAVLJENOSTI PODJETNIKOV V PTUJSKEM MESTNEM 

JEDRU za VKLJUČITeV V IZVaJANJE AKTIVNOSTI MESTNEGA 

MARKETINGA ................................................................................................................ 49 

6.1 Načrt raziskave in predstavitev vzorca anketirancev ................................................. 49 

6.2 Analiza ankete ............................................................................................................ 52 

7 PROCES VZPOSTAVITVE MESTNEGA MARKETINGA NA PTUJU ................. 69 

7.1 Začetne aktivnosti ...................................................................................................... 69 

7.2 Podoba mesta ............................................................................................................. 75 

7.3 Strategija in načrt izvedbe .......................................................................................... 77 

8 ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 83 

LITERATURA ....................................................................................................................... 85 
 



VI 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Mesto Weiz − odgovori .................................................................................... 21 

Preglednica 2: Mesto Burgausen − odgovori ........................................................................... 25 

Preglednica 3: Mesto Passau − odgovori ................................................................................. 29 

Preglednica 4: SWOT-analiza .................................................................................................. 71 

 

SLIKE 

Slika 1:  Marketing mest kot »dežnik« vseh ostalih marketinških aktivnostih ........................ 8 

Slika 2:  Ciljne skupine marketinga mest ............................................................................... 10 

Slika 3:  Proces marketinga mest ........................................................................................... 18 

Slika 4:  Weiz ......................................................................................................................... 24 

Slika 5:  Weiz ......................................................................................................................... 25 

Slika 6:  Burghausen .............................................................................................................. 28 

Slika 7:  Burghausen .............................................................................................................. 28 

Slika 8:  Burghausen .............................................................................................................. 29 

Slika 9:  Passau ...................................................................................................................... 32 

Slika 10:  Passau ...................................................................................................................... 32 

Slika 11:  Passau ...................................................................................................................... 33 

Slika 12:  Passau ...................................................................................................................... 34 

Slika 13:  Passau ...................................................................................................................... 34 

Slika 14:  CIMA ....................................................................................................................... 35 

Slika 15:  CIMA ....................................................................................................................... 36 

Slika 16:  MO Ptuj in sosednje občine, karta slovenskih občin ............................................... 38 

Slika 17:  Kulturna dediščina v Mestni občini Ptuj ................................................................. 43 

Slika 18:  Sklop tabel ............................................................................................................... 46 

Slika 19:  Območje izvedene ankete ........................................................................................ 50 

Slika 20:  Dejavnosti podjetij ................................................................................................... 51 

Slika 21:  Prepoznavnost Ptuja − razdelitev 1.......................................................................... 52 

Slika 22:  Prepoznavnost Ptuja – razdelitev 2 .......................................................................... 53 

Slika 23:  Zadovoljstvo z dogajanjem v mestnem središču ..................................................... 53 

Slika 24:  Zadovoljstvo s trgovinsko ponudbo......................................................................... 54 

Slika 25:  Zadovoljstvo z dnevnim dogajanjem ....................................................................... 54 

Slika 26:  Zadovoljstvo z gostinsko ponudbo .......................................................................... 55 

Slika 27:  Poživitev mestnega jedra ......................................................................................... 55 

Slika 28:  Sodelovanje trgovcev ............................................................................................... 56 

Slika 29:  Pogrešanje prireditev ............................................................................................... 56 

Slika 30:  Kolesarske poti in pešpoti ........................................................................................ 57 

Slika 31:  Prispevek projektov ................................................................................................. 58 

Slika 32: Vsebine, ki podjetnikom povečajo promet .............................................................. 59 



VII 

Slika 33:  Razvojne možnosti MO Ptuj .................................................................................... 60 

Slika 34:  Podoba mesta ........................................................................................................... 60 

Slika 35:  Strategija promocije mestnega jedra ........................................................................ 61 

Slika 36:  Seznanjenost z drugo ponudbo ................................................................................ 61 

Slika 37: Medsebojno sodelovanje ......................................................................................... 62 

Slika 38:  Najpomembnejše naloge mestnega marketinga. ...................................................... 63 

Slika 39:  Ptuj – zakladnica tisočletij − podoba ....................................................................... 63 

Slika 40:  Vključenost na spletno stran .................................................................................... 64 

Slika 41:  Razvoj aplikacije za ponudnike ............................................................................... 64 

Slika 42:  Kartica ugodnosti ..................................................................................................... 65 

Slika 43:  Skupna organizacija dogodkov ................................................................................ 65 

Slika 44:  Skupna ureditev mesta ............................................................................................. 66 

Slika 45:  Vključenost v mestni marketing .............................................................................. 66 

Slika 46:  Sofinanciranje aktivnosti mestnega marketinga ...................................................... 67 

Slika 47:  Marketing mest kot »dežnik« vseh ostalih marketinških aktivnostih ...................... 69 

Slika 48:  Marketing mesta Ptuj ............................................................................................... 70 

Slika 49:  Spletna stran RDO ................................................................................................... 75 

Slika 50:  Prikaz mestnih logotipov ......................................................................................... 77 

Slika 51:  Prikaz glavnih opornih točk, iz katerih izhajamo pri definiranju ukrepov .............. 78 

Slika 52:  Tržnica ..................................................................................................................... 78 

Slika 53:  Kuponi ugodnosti..................................................................................................... 79 

Slika 54:  Ureditev podob mest ................................................................................................ 80 

Slika 55:  Sejem na Ptuju ......................................................................................................... 81 

Slika 56:  Predlog financiranja mestnega marketinga v mestu Ptuj. ........................................ 82 

Slika 57:  Razdelitev sredstev za izvajanje mestnega marketinga ........................................... 82 

 

 

 





 

1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Mesta po vsem svetu že več desetletij uporabljajo trženjske tehnike in prilagajajo ter sprejemajo 

marketinško filozofijo, da izpolnijo svoje operativne in strateške cilje. Marketing mest je v 

zadnjem desetletju zrasel kot nova raziskovalna vsebina in kot akademska poddisciplina. 

Privlači vedno več zanimanja raziskovalcev z različnih področij, posledica pa je vedno več 

publikacij na temo marketinga mest (Ashworth in Voogd 1990). 

Izkazalo pa se je, da je prenos marketinškega znanja na operativno raven izvajanja težaven, 

predvsem zaradi posebne narave vsakega mesta. Kljub zbranim izkušnjam, ki obkrožajo 

uporabo marketinga mest, še vedno obstajajo velike potrebe po nadaljnjem teoretičnem razvoju 

in praktičnih pojasnilih (Kavaratzis 2009, 42). 

Magistrska naloga zajema pojasnila, utemeljitve in smernice za prihodnje načrtovanje razvoja 

tako v teoretičnem kot tudi v praktičnem delu, posebej za mala in srednja mesta v Sloveniji.  

Marketing mest se mora upoštevati kot osrednja izmed marketinških dejavnosti in različnih 

področij znotraj mest. Zavedati se moramo, da marketing mestnih jeder (tako imenovani mestni 

marketing) ne združuje vseh področij marketinga mest (izvzet je predvsem lokacijski 

marketing). V tem delu se posvetimo razvoju in smernicam marketinga mest – izboljšanju 

konkurenčnosti mestnih jeder. 

Marketing mest je proces, ki vključuje širok nabor dejavnosti. Prične se s temeljito analizo 

trenutnega stanja mestnih razmer prek obsežne raziskave mesta, priložnosti in ciljnih skupin 

(Kavaratzis in Ashworth 2007). Naslednji korak je opredelitev in izbira vizije ter ciljev za 

mesto, ki jih je treba doseči s sodelovanjem in soglasjem zainteresiranih strani, kolikor je le 

mogoče. Sledita faza specifičnega načrtovanja ukrepov, ki bodo dosegli zastavljene cilje in 

dodeljevanje jasnih vlog za sodelujoče,  in faza aktivnega izvajanja tržnih ukrepov mesta, kot 

so prostorsko/funkcionalni, finančni, organizacijski in promocijski ukrepi (Ashworth in Voogd 

1990). Proces se konča s spremljanjem in z rednim ocenjevanjem rezultatov vseh dejavnosti. 

Zelo pomembni sta naslednji dejstvi (Kavaratzis 2004): 

 marketing mest je dolgoročen proces, ki ga ni mogoče izvajati v delih ali le do neke mere,  

 promocijske dejavnosti predstavljajo le delček celotnega procesa in se ne smejo upoštevati 

kot alternativa za strateški marketing (kot je to navada v številnih mestih, ki so vpeljala 

mestni marketing). 

Razlikovati je treba tudi vlogo za blagovne znamke, ki jo v mnogih primerih razumemo kot 

razvoj logotipov in slogana mest za uporabo v promocijskih materialih. Razvoj blagovne 
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znamke pa je širok proces in ne nadomesti postopka marketinga, lahko pa zagotoviti poseben 

poudarek na komunikativnih vidikih vseh tržnih ukrepov (Kavaratzis 2004). 

Po evropski definiciji se marketing mest zavzema za ohranjanje in razvoj mesta, za ekonomski, 

socialni in kulturni razvoj mestnega jedra. Išče nove priložnosti v mestnem jedru in skrbi za 

razvoj okolja, način življenja in navade ljudi (Mestna občina Celje 2011). 

Na kratko je marketing mest orodje za reševanje izgube konkurenčnosti mestnih urbanih jeder. 

Pri marketingu mest gledamo na mesto kot na proizvod. Proizvodu »mesto« je treba zagotoviti 

privlačno in raznoliko ponudbo. Ta naloga ni samo v rokah občine in občinskih uprav, ampak 

tudi v rokah gostinstva, hotelirjev, lokalnih trgovin na drobno in drugih gospodarskih sektorjev, 

ki bi skupaj zagotovili videz in skupni nastop mesta na trgu. Ta naloga je celovito upravljati z 

mestnim središčem, v katerega bi privabili obiskovalce. 

Glavni namen je predvsem povečati privlačnost mesta kot poslovne, stanovanjske, nakupovalne 

in turistične destinacije, gradnja in vzdrževanje podobe mesta, spodbujanje sodelovanja 

ključnih akterjev v mestu ter predvsem identifikacija prebivalcev z mestom. Pomembna 

elementa marketinga mest sta sodelovanje s trgovci in prizadevanja, usmerjena v krepitev 

sodelovanja z njimi. Trgovci so namreč pomemben del turistične ponudbe in prakse iz tujine 

kažejo, da je v veliki meri tudi od njih odvisno, ali mesto živi ali ne, še posebej ob koncih tedna. 

Glavne ciljne skupine, v katere morajo biti usmerjene aktivnosti delovanja mestnega 

marketinga, so štiri, in sicer prebivalci, podjetja, turisti in občinske ustanove. 

Vzpostavitev uspešnega sistema marketinga mesta na Ptuju je nujna, saj mora Ptuj postati 

trgovcem, podjetnikom, meščanom in turistom prijazno mesto. Dobre prakse kažejo, da je 

vzpostavitev marketinga mest odlično orodje za oživitev starih mestnih jeder. Z rezultati 

raziskave in ukrepi iz naloge želimo podati smernice ter razvojne priložnosti za izboljšanje 

okolja v starem mestnem jedru (kot poslovne, stanovanjske, nakupovalne in turistične 

destinacije). Začetne raziskovalne aktivnosti bodo usmerjene v staro mestno jedro, kjer bodo 

prizadevanja usmerjena v krepitev sodelovanja s trgovci.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskovalne naloge je raziskati področje marketinga mest s poudarkom na mestnem 

marketingu, predlagati nov strateški model in ukrepe za oživitev starega mestnega jedra, kar je 

nujno za ekonomski, gospodarski, kulturni in turistični razvoj mesta Ptuj. 

Naš prvi cilj je predlagati ukrepe, da se mesto obravnava kot proizvod, ter pripraviti ukrepe/ 

model za oživljanje mesta. Proizvodu »mesto« je treba zagotoviti privlačno in raznoliko 

ponudbo. Ta naloga ni samo v rokah občine in občinskih uprav, ampak tudi v rokah gostinstva, 

hotelirjev, lokalnih trgovin na drobno in drugih gospodarskih sektorjev, da bi skupaj zagotovili 
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videz, s katerim bi mesto enotno nastopilo na trgu. Ta naloga je celovito upravljati z mestnim 

središčem, v katerega bi privabili obiskovalce. 

Drugi cilj raziskave je potrditi, da je vzpostavitev uspešnega mestnega marketinga na Ptuju 

nujna, saj mora Ptuj postati trgovcem, podjetnikom, meščanom in turistom prijazno mesto. 

Dobre prakse kažejo, da je vzpostavitev mestnega marketinga odlično orodje za oživitev starih 

mestnih jeder. Z rezultati želimo izboljšati okolje v starem mestnem jedru (kot poslovne, 

stanovanjske, nakupovalne in turistične destinacije). 

Za boljše razumevanje trendov, ukrepov in predvsem odgovora na vprašanje, zakaj mestni 

marketing vpliva na razvoj mest, bomo v času priprave dela izvedli študijo primera treh tujih 

mest (s podobnimi lastnostmi kot Ptuj – tudi enake velikosti), ki so uspešno vzpostavila 

marketing mesta.  

Magistrska naloga sledi naslednji raziskovalni strukturi: uvodnim mislim ter predstavitvi 

metodologije raziskovalne naloge sledijo raziskava, opis in pojasnitev pojmov, kot so 

marketing mest, mestni marketing, urbani management in mestna znamka. Pregledamo tudi 

trenutne trende. Skozi večplastno študijo primerov mest je naš cilj pridobiti izhodišča oziroma 

predloge za vzpostavitev splošnega modela ter potrditi, da je marketing mest (marketing za 

staro mestno jedro − tako imenovani mestni marketing) učinkovito orodje za izboljšanje 

konkurenčnosti mestnega jedra. Z rezultati anketiranja podjetnikov želimo pridobiti informacije 

o tem, ali so se podjetniki kot ključna ciljna skupina pripravljeni vključiti v mestni marketing. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalno vprašanje 1: Katerim usmeritvam marketinga mest naj sledi razvoj mesta Ptuj, 

da bi oživili staro mestno jedro tako v ekonomskem kot družbeno-kulturnem sektorju. 

Za pridobitev odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje skozi magistrsko nalogo odgovorimo 

na naslednja vprašanja: 

 Kaj je marketing mest? 

 Kaj opredeljuje marketing mest? 

 Ali mesto Ptuj zadostuje potrebam uveljavitve marketinga mest? 

 Kakšna je razlika med terminoma marketing mesta in mestni marketing? 

 Kako lahko mesto Ptuj uporabi marketing mest, da bi pritegnilo več obiskovalcev in kupcev 

v staro mestno jedro? 

 Katera so tista orodja marketinga mest, ki bi bila primerna za mesto Ptuj? 

 Kakšen koncept bi se moral organizirati v mestu Ptuj (tudi s finančnim in kadrovskim 

pregledom)? 
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Za odgovor na zgornja vprašanja in podajo ukrepov ter orodja s finančnim načrtom za razvoj 

marketinga mest v mestu Ptuj moramo upoštevati najpomembnejšo ciljno skupino – podjetnike 

v starem mestnem jedru, brez katerih ni mogoče razvijati celovitega pristopa. 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali so trgovci in podjetniki pripravljeni sodelovati z javnim okoljem 

pri razvoju tega koncepta, tudi s finančno participacijo (vzorec: ankete med podjetniki v 

središču mesta Ptuj)? 

Odgovori na ta vprašanja bodo podali smernice za splošni model z ukrepi mestnega marketinga 

na Ptuju.  

1.4 Raziskovalne metode 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega, ki se nadalje delita 

na naslednje enote:  

 teoretični del: pregled literature, ustreznih raziskav, člankov in konceptov o mestnem 

marketingu. Opredelimo pomembne izraze in pojme, kot so mestni marketing, urbani 

management, mestno oglaševanje itd. Prav tako definiramo in opišemo najpogostejša 

orodja, ki se uporabljajo v sklopu mestnega marketinga pri razvoju mest; 

 multipla študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave: primeri treh tujih mest (s 

podobnimi lastnostmi kot mesto Ptuj – podobna velikost), ki so uspešno vzpostavila mestni 

marketing;  

o poglobljeni polstrukturirani intervju »s tujimi mesti« (primarni podatki), 

o analiza obstoječih dokumentov tujih mest (sekundarni podatki), 

 na podlagi odgovorov ter obdelave zbranih podatkov pripravimo pregledno primerjalno 

analizo ter ukrepe osnovnih kazalcev razvoja mestnega marketinga v izbranih evropskih 

mestih; 

 rezultati so podlaga za priporočila – splošni model za vzpostavitev mestnega marketinga za 

Mestno občino Ptuj (v nadaljevanju MOP);  

 empirični del: na podlagi anketne raziskave med podjetniki (najpomembnejša ciljna 

skupina za delovanje marketinga mest) v starem mestnem jedru mesta Ptuj preverimo 

njihovo znanje o mestnem marketingu ter pripravljenost za sodelovanje z javnim okoljem 

pri razvoju tega koncepta, tudi s finančno participacijo; 

 podamo svoje mnenje glede vzpostavitve marketinga mest (poudarek na mestnem 

marketingu), ukrepe in orodja s finančnim načrtom za razvoj koncepta v MOP. 

1.5 Predvidene omejitve 

Raziskava temelji na vsebinskih omejitvah in predpostavkah, ki jih poskušamo omejiti. 
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Omejitve v magistrski nalogi so: 

 slovenske literature na temo marketinga mest oz. mestnega marketinga je zelo malo. 

Občasno se pojavljajo članki v časopisih, vendar ni nikjer zapisanega koncepta z vsemi 

možnimi ukrepi v slovenščini, zato večino teoretičnega znanja in rezultatov raziskav 

pridobimo s pomočjo tujih virov in literature; 

 iz tuje literature je razvidno, da obstajajo številne študije marketinga mest, trženja mesta in 

različnih modelov za analizo tega pojava. Toda ko pridemo do manjših mest in ciljnega 

trženja pri njih, te literature ni veliko, čeprav se marketing mesta in trženje mesta 

uporabljata in razvijata tudi za mala mesta. To je pravzaprav tisto, kar želimo podrobneje 

raziskati v naši nalogi; 

 pojavljajo se tudi različna razumevanja raziskovane tematike – marketing mest/mestni 

marketing; 

 podatki iz ankete med podjetniki (MSP) v starem mestnem jedru bodo imeli kar nekaj 

omejitev: 

o subjektivno mnenje tistih, ki bodo sodelovali v anketi (neznanje o temi), 

o odgovori bodo izražali tudi trenutno politično mnenje v mestu Ptuj.  

 omejitev raziskave je tudi v analizi tujih mest (enake velikosti), ki že imajo vzpostavljen 

marketing mest, in sicer pridobivanje kakovostnih informacij. 
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2 MARKETING MEST 

Prve pojave razvoja marketinga mest zaznavamo v 70. letih prejšnjega stoletja v ZDA ter Veliki 

Britaniji. Mesta so se razvijala predvsem v smeri od tradicionalnih političnih do podjetnih . Od 

90. let prejšnjega stoletja pa število mest, ki so presegla okvire marketinga mest, pospešeno 

raste. V zadnjih letih je marketing mest doživel ogromno rast. Postal je zelo moderen izraz v 

mestnih načrtih. Lokalne oblasti marketing mest razumejo kot nekakšno »zdravilo« za odpravo 

težav mesta. V začetku moramo izpostaviti, da za marketing mest ne obstaja splošna ali enotna 

definicija. 

Dandanes se mesta poskušajo prikazovati v najboljši luči. Obstaja močna konkurenca za čim 

boljšo pozicioniranje v regiji, državi in na globalni ravni. Glavni dejavnik uspeha za dosego 

tega cilja je poznavanje prioritet, ki jih je treba izboljšati, vedeti pa morajo tudi to, na kateri 

segment trga se je treba osredotočiti. Marketing mesta je orodje za dosego teh strategij in ciljev. 

Poglobljena raziskava marketinga mest je podlaga za dober razvoj marketinga. Uvodna 

poglavja našega dela obravnavajo pojem marketinga mest, teoretična izhodišča, raziskujejo 

namen in uporabnost marketinga mest za razvoj, predstavijo pa tudi različne oblike marketinga 

mest. Prav tako želimo pojasniti svoje zanimanje za izbrano temo, skozi teorijo pa tudi 

odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

2.1 Kaj je marketing mest 

Mesta kot kompleksne in večplastne dimenzije med seboj vseskozi tekmujejo za omejene vire, 

ki obsegajo ekonomski, človeški, družbeni in kulturni kapital. Spreminjajoči se konkurenčni 

pogoji na trgu so povečali ozaveščenost in zanimanje za marketing mest (Mišič in Podnar 2013, 

7–9). Mesta po vsem svetu že več desetletij uporabljajo trženjske tehnike in sprejemajo ter 

adaptirajo marketinško filozofijo, da izpolnijo svoje operativne in strateške cilje. Marketing 

mest je v zadnjem desetletju zrasel kot nova raziskovalna tema, krati pa akademska 

poddisciplina. Pritegne vedno več zanimanja različnih raziskovalcev z različnih področij ter je 

povod za vedno več publikacij na temo marketinga mest (Ashworth in Voogd 1990). 

Pokazalo se je, da je prenos marketinškega znanja na operativno raven izvajanja težaven, 

predvsem zaradi posebne narave vsakega mesta. Kljub zbranim izkušnjam, ki obkrožajo 

uporabo marketinga mest, še vedno obstajajo velike potrebe po nadaljnjem teoretičnem razvoju 

in praktičnih pojasnilih (Kavaratzis 2009, 58–73). Marketinški strokovnjaki so zato splošne 

trženjske koncepte prenesli na mesta, vendar je malo tistih, ki so svojo raziskovanje usmerili na 

prilagoditev uporabe za specifiko posameznih mest. Sprememba je tako po mnenju 

strokovnjakov najpomembnejša ravno v okviru marketinškega spleta. Elementi marketinškega 

spleta mest so namreč tisti, ki lahko pomagajo pri doseganju konkurenčne prednosti na področju 

pridobivanja investicij, razvoja turizma in razvoja skupnosti. Vendarle pa (zaradi izredne 

kompleksnosti strukture mesta) najprimernejši model v okviru marketinga mest po mnenju 
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strokovnjakov še ni bil oblikovan. Vsak poskus v tej smeri je zato teoretsko in praktično 

relevanten (Mišič in Podnar 2013, 7–9). 

Kako lahko definiramo marketing mest? Začnimo z analizo Ameriškega marketinškega 

združenja (angl. American Marketing Association – AMA). Marketing je proces, so aktivnosti 

za razvijanje, komuniciranje, zagotavljanje in izmenjavo ponudbe/proizvoda ali storitve, ki ima 

neko vrednost za kupca, partnerja, stranko in širšo družbo. Najlažja opredelitev marketinga 

mest bi bila, da bi kopirali to opredelitev in izraz marketing zamenjali z marketingom mest, 

kupca pa za mestnega kupca. To lahko razumemo kot začetno (širšo) definicijo (Braun 2008, 

29). Marketing mest se v operativnem smislu nanaša na zavestne poskuse pozicioniranja mesta 

ter povečanja konkurenčne prednosti v relaciji s konkurenčnimi mesti z eksplicitnim namenom 

izpolnjevanja posebnih ciljev pridobivanja deleža specifičnega segmenta trga skozi strateške 

pobude (Boisen 2007, 13). 

Christian (1997, 17) je izraze marketinga mest definiral na tri načine: 

 marketing mest kot trženje mesta. Proizvod je mesto. V tem konceptu je mesto gledano kot 

proizvod, ki se trži skozi propozicije »unique selling proposition« (edinstvena  prodajna 

ponudba) in se nasproti konkurence postavlja z edinstvenimi prodajnimi argumenti. Glavna 

vloga pri tem konceptu je usmerjenost na kupce; 

 marketing mest kot politika urbanega načrtovanja in razvoja. Marketing mest ima tu nalogo 

zadovoljevati stranke skozi prodajo in najem praznih prostorov, lokacij ali uporabe 

zemljišč za privlačne stanovanjske potrebe; 

 marketing mest kot trženje mestne identitete. Cilj je ustvarjanje skupne identitete mesta, tj. 

videza. Pomemben je enoten videz mesta in komunikacij do ciljnih skupin. 

Branderjeva (2000, 10) je definirala izraz marketing mest kot celoten, dolgotrajen proces 

vodenja in izvajanja aktivnosti, ki se usmerjajo na trg. Te aktivnosti naj skozi individualizacijo 

in profiliranje sporočajo edinstvenost. Cilj je mesto kot proizvod, ki se loči od konkurentov in 

pridobi konkurenčno prednost. 

Kearnds in Philo (1993, 42) sta opredelila marketing mest kot prodajo podobe določenega 

geografsko opredeljenega kraja, največkrat mesta, da bi ta postal privlačen podjetjem, turistom 

in lokalnemu prebivalstvu.  

Najprimernejša definicija, ki jo bomo mi prevzeli, pravi, da je marketing mest usklajena 

uporaba marketinških orodij, podprtih s filozofijo usmerjenosti na kupca za ustvarjanje, 

komuniciranje, dobavo in izmenjavo urbane ponudbe, ki imajo vrednost za mestnega kupca in 

mestno skupnost (Braun 2008, 32). 

Naloga marketinga mest je zato načrtovati in oblikovati na način, da bi zadovoljili potrebe 

svojih ciljnih trgov ter privabili zanimanje turistov, vlagateljev, podjetij ter nadarjenih in 

usposobljenih ljudi (Kotler in Gertner 2002, 112). Za dosego teh ciljev morajo biti v proces 
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oblikovanja vizije vključene mestne oblasti, organizacije, predvsem pa prebivalci mesta, ki so 

strateško najpomembnejši segment, ki ga mora marketing mest upoštevati. Kakovost življenja 

prebivalcev in njihovo zadovoljstvo bi torej morali prepoznati kot glavni cilj marketinga mest 

(Insch in Florek 2008; Anholt 2007). Če so prebivalci mesta ponosni na svoje mesto, potem 

lahko govorimo o najučinkovitejšem orodju v smislu komuniciranja in doseganja pozitivnega 

ugleda mesta (Murray 2001, 65). 

Marketing mest se mora razumeti kot streha vseh marketinških aktivnosti in različnih področij 

znotraj mest. Zavedati se moramo, da marketing mestnih jeder (mestni marketing) ne združuje 

vseh plati marketinga mest (izvzet je predvsem lokacijski marketing). Razdelitev marketinga 

mest, ki nam je najbližja, je opredeljena v nemški literaturi in jo povzemajo nemška, italijanska 

in avstrijska mesta pri vzpostavljanju svojih aktivnostih. 

 

Slika 1: Marketing mest kot »dežnik« vseh ostalih marketinških aktivnostih  

Vir: Brander 2000, 15. 

Predstavitev elementov Slike 1: 

 lokacijski marketing: glavni cilj lokacijskega marketinga je prodaja praznih mestnih 

zemljišč podjetjem in obdržati že obstoječa podjetja. Cilj je gospodarjenje s prostorom in 

njegova promocija. Povečini se izvajajo aktivnosti za celotno mestno območje; 
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 turistični marketing: naloga turističnega marketinga je povečati prihode in prenočitve 

gostov, okrepiti storitve za prosti čas in promovirati ostalo ponudbo; 

 marketing dogodkov: oblikovanje in izvajanje aktivnosti v mestih, ki bodo imela veliko 

zabavno vrednost in bodo povečala obisk lokalnih prebivalcev ter turistov; 

 mestni marketing (angl. City-marketing): marketing mestnih jeder. Cilj je oživiti mestna 

jedra in povečati njihovo privlačnost tako za podjetja kot za prebivalce in turiste. V naši 

nalogi je poudarek predvsem na mestnem marketingu in oživljanju starega mestnega jedra;  

 marketing uprave in administracije: podajati pozitivno podobo. Uspešna promocija 

doseženih rezultatov. 

Veliko podjetij je prevzelo različne marketinške strategije za razvoj in doseganje svoje 

konkurenčne prednosti v primerjavi s konkurenti v panogi. Dodana vrednost mestnega 

marketinga je v bistvu enaka kot pri podjetjih – doseganje konkurenčnosti v primerjavi z 

drugimi mesti. Razlika je le v glavnih ciljih, ki se jih želi doseči. Pri podjetjih je to dobiček ali 

čimprejšnjo vračilo začetne investicije, pri mestih pa zadovoljevanje širše javnosti (dobro 

počutje). 

Zavedati se moramo, da veliko poskusov vzpostavitve marketinga mest ni bilo uspešnih. Zakaj? 

Razlogi so največkrat v slabem skupnem sodelovanju akterjev, pomanjkanju finančnih 

sredstev, pomanjkanju skupne vizije in podpore deležnikov. Prav tako lahko opazimo, da 

lokalne oblasti menijo, da bodo lahko vzpostavile marketing mesta, nato pa izvajajo dejavnosti 

brez natančne vnaprej pripravljene strategije, ki bi jih vodila (Decker in Schlifler 2001, 38–45). 

2.2 Ciljne skupine marketinga mest 

Osnovna ideja trženja je zadovoljevanje želja in potreb potencialnih ciljnih skupin. Postavlja se 

vprašanje, kdo so ciljne skupine v marketingu mest. 

Po Van den Bergu in Braunu (1999) ločimo štiri splošne kategorije ciljnih skupin v marketingu 

mest:  

 stanovalce (potencialne), 

 podjetja, 

 obiskovalce mest (potencialne) in 

 vlagatelje. 
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Slika 2: Ciljne skupine marketinga mest  

Vir: Berg in Braun 1999, 987–999. 

Za sistemizacijo ciljnih skupin, ki imajo različne zahteve do marketinga mest, moramo že na 

začetku ločiti zunanje in notranje ciljne skupine. Notranje ciljne skupine so prebivalci in domači 

podjetniški sektor, zunanje ciljne skupine pa so turisti in potencialni vlagatelji. 

2.2.1 Stanovalci 

Prva pomembna kategorija so stanovalci oz. potencialni stanovalci mesta. Stanovalci iščejo 

prostor za življenje v širšem pomenu besede. Prostor, kjer bodo imeli (ali imajo) službo, prostor 

za vzgojo otrok, nakupovanje, rekreacijo, študij, druženje s prijatelji in z družino. Prebivalci oz. 

stanovalci mesta si želijo privlačno okolje, ki sovpada z njihovimi potrebami. Najpomembnejše 

potrebe so: 

 dom (velikost, zunanji prostor, parkirišča, sosedi, zgodovina, slog, arhitektura in dizajn), 

 zaposlitev (možnost izbire različnih služb, možnost napredovanja, stalne službe, pot do 

službe, oddaljenost od delovnega mesta), 

 izobraževalne ustanove (bližina in različnost), 

 rekreacijska ponudba (bližina in različnost), 

 prijatelji in družina, 

 ostalo. 
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2.2.2 Podjetja 

Podjetniki morajo mesto obravnavati kot prostor za podjetništvo oz. posel. Okolje v mestu mora 

to vzpodbujati. Najpomembnejše potrebe so: 

 lokacija (cena lokacije, transport …) − najpomembnejši dejavnik, 

 kakovosten kader, 

 pretok strank ter novih strank in kupcev, 

 bližina dobaviteljev in 

 bližina partnerjev. 

2.2.3 Obiskovalci 

Za razliko od podjetij in stalnega prebivalstva obiskovalci ne želijo in ne iščejo prostora za 

življenje. Najpomembnejše potrebe obiskovalcev so: 

 prenočišče in neposredno okolje okoli njega (hoteli, apartmaji, kamping prostori, lega 

prenočišč, dostop do njih), 

 kulturne ustanove/ponudba, 

 ponudba zabave, 

 ponudba nakupov, 

 ponudba prehrane, 

 priložnosti za poslovanje (delno). 

2.2.4 Vlagatelji 

Potrebe vlagateljev se izjemno razlikujejo od potreb drugih obravnavanih skupin. Kot vlagatelje 

razumemo tudi gospodinjstva, ki vlagajo v svoje domove. Za vlagatelje je pomembno: 

 privlačno okolje za življenje ciljnih skupin, 

 privlačno okolje za delo ciljnih skupin, 

 privlačno okolje za obiskovalce. 

Zadovoljevanje vseh ciljnih skupin povzroča sinergijo, hkrati pa tudi težave in konflikte (lahek 

dostop za podjetja in podjetnike povzroča večjo prometno obremenjenost, kar moti prebivalce). 

Sinergije in konflikti so neizogibni in se morajo upoštevati pri zadovoljevanju ciljnih skupin, 

kar pa je eno od bistev mestnega marketinga. 

Kot peto ciljno skupino lahko definiramo lokalno oblast (deležnike), ki imajo koristi od prej 

omenjenih ciljnih skupin. Vloga lokalne oblasti je zelo pomembna za razvoj mestnega 

marketinga. Ekonomski razvoj mesta je glavni dejavnik pri razvoju mesta, mestni marketing pa 

sloni na dobrem partnerstvu med ciljnimi skupinami in lokalno oblastjo. 
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Odvisno od posebnega cilja, ki ga zasleduje marketing mest, mora vsako mesto opredeliti ciljno 

skupino, ki jo bo zadovoljevalo.  

Marketing mest je pristop za namensko oblikovanje in trženje mesta, ki temelji na filozofiji 

usmerjenosti k ciljnim skupinam. Njegov cilj je povečati kakovost življenja, varnost in 

privlačnost mesta v tekmovanju z drugimi mesti. To je del sistematičnega procesa načrtovanja 

z uporabo instrumentov trženjskega spleta. Proizvod oz. produkt mesto je posledica stališč in 

dejavnosti ljudi v mestu. V procesu marketinga mest javni in zasebni sektor kljub različnosti 

združita moči. To zahteva soglasje glede strategije in ciljev. V marketingu mest so strategije in 

cilji združeni pod sektorji. Ti se razlikujejo glede na ciljne skupine, zainteresirane strani in 

prednostne naloge, kot sta lokacijski marketing in mestni marketing (BCSD 2016). 

2.3 Marketing mest – mestni marketing 

V literaturi izraz marketing mest velikokrat zamenjujejo z izrazom mestni marketing. V 

prejšnjem podpoglavju smo raziskali osrednji pojem marketing mest, ki služi kot »dežnik« za 

ostale marketinške aktivnosti mesta. Sedaj se bomo podrobneje posvetili mestnemu 

marketingu, ki je za nas bolj zanimiv. 

Mestni marketing je relativno novo znanstveno področje. Mnogi si mestni marketing 

predstavljajo kot skupino orodij in metod, kako učinkovito prodati »izdelek« v mestu. Toda 

mestni marketing zajema širše področje. To vključuje opredelitev mesta kot proizvoda ter 

podobo mesta na tak način, da bodo ciljne skupine mesto videle kot marketinško zanimivo. 

Mestni marketing ima torej pomembno vlogo, ki tvori most med potenciali mesta in uporabo 

teh potencialov v korist lokalne družbe. To še posebej velja za evropska mesta, ki so na eni 

strani kulturna središča z močno lokalno identiteto, na drugi strani pa imajo svetovljanski 

značaj, ne samo zaradi svojih obiskovalcev, temveč tudi zato, ker so v mislih ljudi, ki živijo 

daleč stran, ali celo ljudi, ki jih nikoli ne obiščejo. Obstajajo mesta z velikim potencialom 

kulturne dediščine, ki pa niso uspešna. Racionalno sestavljen in odgovorno izveden mestni 

marketing lahko ta neuspeh spremeni v uspeh (Karmowska 2002). 

Glavni razlogi, zaradi katerih se vzpostavi mestni marketing, so (Karmowska 2002, 139): 

 pritegnitev turistov, 

 pritegnitev naložb in razvoj industrije, podjetništva, 

 privabiti nove prebivalce, 

 vplivati na lokalno družbo (notranji marketing).  

Kotler, Rein in Haider (1993) pa navajajo šest razlogov, zaradi katerih mesta sledijo mestnemu 

marketingu in s tem izboljšujejo konkurenčnost:  

 privabiti turiste in obiskovalce do svojih lokalnih podjetij, 

 privabiti poslovanja od drugod, 



 

13 

 vzdrževanje obstoječih poslov, 

 spodbujanje malih podjetij in prispevanje k ustvarjanju novih, 

 širitev izvoza in naložb, 

 večanje prebivalstva ali spremembe nakupovalnih dejavnikov lokalnega prebivalstva. 

Če pogledamo, se razlogi med sabo ne razlikujejo in niso različni, le Kotlerjeva razdelitev je 

bolj analitična in se toliko ne nanaša na notranji marketing. Notranji marketing pa je zelo 

pomemben predvsem pri tem, kako lokalno prebivalstvo zaznava mesto in kakovost življenja v 

njem. 

Mestni marketing vsebuje štiri glavne aktivnosti (Kotler, Rein in Haider 1993, 308–310): 

 oblikovanje storitev mesta, posebne značilnosti mesta, 

 definiranje motivov za potencialne kupce proizvodov in storitev v mestu, 

 učinkovita distribucija in promocija ponudbe v mestnem jedru, 

 spodbujanje in promocija podobe (image) mesta in vrednot, tako da jih potencialni kupci 

ločijo in prepoznajo prednosti. 

Podoba mesta mora biti veljavna, preprosta, privlačna in posebna. Podoba mesta mora 

predstavljati vsoto prepričanj, idej in vtisov, ki jih imajo ljudje do njega (Kotler, Rein in Haider 

1993, po Deffner in Liouris 2005).  

Zakaj torej mestni marketing v slovenskih mestih? Akterji (lokalne oblasti) se soočajo s 

konkurenco z drugimi mesti, ki spreminjajo organizacijske strukture. Razlogi za to so: 

 vedno večja konkurenca med mesti (zaradi večje mobilnosti) in s tem vedno večja 

konkurenca za turiste in prebivalce, 

 občinski viri so vedno manjši in zahtevajo učinkovitejšo uporabo, 

 mesta se razvijajo v podjetja za svoje državljane, kar zahteva spremembo strukture lokalne 

samouprave, 

 prebivalci si želijo možnosti dodajanja svojih predlogov pri odločitvah, 

 marketing mest ponuja močnejšo identifikacijo z mestom in razumevanje potreb ciljnih 

skupin, 

 usmerjenost v podobo mesta – le skozi marketing mesta se lahko poveča pozitivna podoba, 

 maloprodajna podjetja v mestnih jedrih se soočajo z vedno večjo konkurenco trgovskih 

centrov zunaj središč. 

2.4 Podoba mesta 

Podoba izdelka ima pomembno vlogo pri povečanju zanimanja med ciljnimi skupinami. 

Dejansko deluje kot stimulator v zaznavnem procesu potrošnikov.  
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Podoba mesta se lahko na več načinov uporabi za povečanje priljubljenosti mesta in dvig vezi 

med ciljnimi skupinami. Mestni marketing je v veliki meri odvisen od gradnje, komunikacije 

in upravljanja podobe mesta, saj v svoji najenostavnejši obliki prihaja do stikov med mestom 

in njegovimi ciljnimi skupinami prek reprezentacij in podob (Kavaratzis in Ashworth 2005, 

507). 

Eden od temeljev trženja je nedvomno usmeritev na potrošnike/ciljne skupine – razmišljanje o 

proizvodu. V mestnem marketingu, posebej v primeru mestnega prebivalstva, bi morala biti 

prisotna usmerjenost v to, kako prebivalci gledajo na svoje mesto (fizično in simbolično). 

Znamčenje se ukvarja s to mentalno sliko in percepcijo mesta (Kavaratzis in Ashworth 2005, 

507), zato ima podoba mesta pomembno vlogo v marketinškem spletu mestnega marketinga. 

Znamčenje mest je v bistvu uporaba blagovnih znamk za mesta. Ta uporaba ni nemogoča, 

ampak se uporablja v veliki meri, saj mesta tekmujejo med sabo glede trgovine, obiskovalcev, 

prestiža in tudi moči. Sprejetje blagovne znamke lahko zagotovi proizvod (mesto) z določeno 

in posebno identiteto, kar je glavni cilj mestnega marketinga (Ashworth 2004). 

Po Anholtu (2005) poznamo tri razumevanja ustvarjanja blagovnih znamk: 

 popularno razumevanje: se povezuje z več marketinškimi prvinami in disciplinami 

(oglaševanje, marketing, odnosi z javnostjo). Ustvarjanje blagovnih znamk se v tem 

primeru uporablja kot moderen način prodaje; 

 enostavno razumevanje: je povezano z vizualno identiteto – imena, slogan in logotip. Te 

podobe so razumljene kot kanal komunikacije; 

 napredno razumevanje: pokriva široko področje (motivacijo in ravnanje potrošnikov, 

deležnikov, notranjo in zunanjo komunikacijo, etiko). 

Ustanovitev posebne identitete mest in regij je podoben postopek kot pri znamčenju enostavnih 

izdelkov, vendar je veliko bolj zapleten in večstranski. Mesta vključujejo toliko različnih 

industrij, podjetij in področij zanimanja, da je skoraj nemogoče, da se poistovetijo zgolj z eno 

samo identiteto. Da bi bilo to uspešno, moramo izbirati med nekaj ključnimi socialnimi in 

kulturnimi simboli mesta. Zelo kompleksna identiteta bi bila nesmiselna. Spodbujati je treba le 

nekaj zanimivosti. Blagovna znamka bo pomagala pri dvigu statusa mesta kot turistične 

destinacije ali mesta za življenje. Turisti bodo želeli obiskati mesto, podjetja pa bodo hotela 

odpirati svoje prostore samo zaradi prepoznavnosti. 

Uspešni primeri: New York (»I love NY!«, »Mesto, ki nikoli ne spi«), London (»London 

First«), Singapur (»Edinstveno Singapur«). 

Znamčenje mest pa ima tudi svoje slabosti. Možna nevarnost je racionalizacija identitete. Te je 

mogoče posplošiti toliko, da postanejo kliše. Mesta so v takšnem primeru torej prepoznavna le 

po eni stvari, ki jo ponujajo. V teh primerih je blagovna znamka lahko dejansko uspešna, vendar 

je morda izgubila povezavo z mestom. V takih primerih je za mesto težko, da se znebi te 
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identitete in ustvariti drugo, ki bi pomenila še eno strategijo. Obstaja tudi možnost, da blagovne 

znamke spodbujajo prostorsko in družbeno-kulturno različnost ter ločevanje. Zelo stroga 

identiteta ne more odražati dejanskega življenja v mestu. Da bi to preprečili, mora biti postopek 

sprejemanja znamke čim bolj odprt za družbo (Deffner in Liouris 2005). 

2.5 Marketinški splet v marketingu mest 

Prvi način pristopa do marketinga mest je določitev instrumentov in aktivnosti, ki so na 

razpolago za marketing. Instrumenti in aktivnosti se povežejo v marketinški program in »so 

uporabni pri spreminjanju določenega odziva trga« (Waterschoot 2002). To je tako imenovani 

marketing miks – trženjski splet. 

Kotler je marketinški splet definiral kot »splet nadzorovanih marketinških variabel, ki jih 

podjetja uporabljajo za povišanje prodaje na ciljnih trgih« (Middleton 1994, 63). Elementi 

tradicionalnega modela so 4P (angl. product, price, promotion, place), torej izdelek, cena, 

promocija in kraj (Middleton 1994, 63). 

Mestni marketing se nanaša na prilagoditev tradicionalnega modela marketinga 4P in njegovo 

delovanje v postopkih mestnega marketinga. Na tej točki moramo pojasniti, da se izraz produkt 

uporablja, da se zadovolji model 4P, zraven pa uporabljamo še dodaten »P« (people), tj. ljudi, 

ki je zelo pomemben za razvoj mestnega marketinga. Sledi natančnejša predstavitev 

posameznih elementov: 

 proizvod, izdelek: podoba mesta (mestni značaj, gospodarske dejavnosti, mestno okolje, 

rekreacija, prosti čas, kultura, turizem); 

 cena: vrednost zemlje za prebivalce mesta, vrednost prostorov/zemlje za razvoj novega 

podjetja, poslovne dejavnosti. Hkrati pa je cena pomembna tudi za več vrst storitev, ki jih 

ponuja mesto, denimo cena hotelskih nastanitev, transporta, kulturnih aktivnosti, muzeja, 

restavracij; 

 kraj/distribucijski kanali: distribucijski kanali se nanašajo na mrežo odnosov s partnerji, ki 

prispevajo k razvijanju mesta (promocijske agencije, kulturne organizacije, univerze, 

turistične agencije, lokalni podjetniki in njihove povezave, sodelovanje na tujih sejmih, 

razstavah); 

 promocija: je zadnja strateška faza v razvoju mestnega marketinga. Vključuje strategije, 

taktike in orodja za implementacijo mestnega marketinga ter povečanje konkurenčnosti 

mesta;  

 ljudje: v mestnem marketingu se izraz ljudje uporablja, da zadovolji dve pomembni 

dimenziji: razvoj človeških virov (izobraževanja, motivacijske delavnice, treningi, da 

zadovoljujejo stranke) ter prispevek državljanov/domačinov k razvoju mest (domačini so 

ključ do mestne vitalnosti. Državljani/domačini morajo sodelovati pri ukrepih, analizah, 

izražati svoje mnenje, ki zadeva kulturne dejavnosti, turistične in mednarodne dogodke). 
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Pomembnost določitev trženjskega spleta pomeni »kombinacijo trženjskih ukrepov, potrebnih 

za doseganje želenega cilja oziroma strategije« (Ashworth in Voogd 1990). Pomembnost tega 

v marketingu mest je bilo poudarjena v literaturi (Kotler idr. 1999). Večina raziskovalcev 

določitev marketinškega spleta označuje kot bistveni korak v celotnem marketinškem naporu. 

Dejanske ugotovitve, kaj mora vsebovati marketinški splet v kontekstu marketinga mest ali 

mestnega marketinga, povzročajo težave, ki so povezane s posebnostmi mest in krajev na 

splošno ter tradicionalnih elementov trženjskega spleta do mestnega marketinga. Nekateri v 

literaturi obravnavajo mestni marketing v celoti s klasičnim marketinškim modelom, drugi pa 

v širšem kontekstu. 

Ashworth in Voogd (1990, 68) svetujeta, da v kontekstu marketinškega spleta marketing mest 

v nasprotju s spletom uporabljenih poslovnih aplikacij lahko definiramo kot kombinacijo vsaj 

naslednjih nizov instrumentov: 

 promocijskega instrumenta, 

 prostorsko-funkcionalnega instrumenta, 

 organizacijskega instrumenta in 

 finančnega instrumenta. 

Obseg in učinkovitost marketinga mest sta v veliki meri določena z izborom in uporabo 

ustreznih kombinacij teh ukrepov (Ashworth in Voogd 1990, 68). 

Kotler, Rein in Haider (1993, 100) pravijo, da moramo kljub prevzemu trženjskega spleta, ki 

se uporablja v klasičnem marketingu, uvesti razlikovanje med štirimi strategijami za razvoj 

mest, ki so temelj za pridobivanje konkurenčne prednosti:  

 oblikovanje in dizajn (mesto kot značaj), 

 infrastruktura (kraj kot okolje za bivanje), 

 osnovne storitve (mesto kot ponudnik storitev), 

 zanimivosti (mesto kot mesto zabave in rekreacije). 

Mesta potrebujejo oblikovanje (dizajn mesta), ki bo krepilo mestno privlačnost in razvijalo 

estetske značilnosti. Ideja je, da mora biti mesto prijetno za življenje ter da na ravnanje ljudi v 

veliki meri vpliva kakovost njihovega fizičnega okolja (Kotler, Rein in Haider 1993). 

Infrastruktura in dizajn to omogočita. Mesto mora razvijati in vzdrževati osnovno 

infrastrukturo. Odlična infrastruktura ne more sama po sebi zagotoviti razvoja mest, čeprav bi 

bila odsotnost te infrastrukture precejšna pomanjkljivost (Kotler, Rein in Haider 1993, 106). 

Mesto mora ponujati tudi kakovostne osnovne storitve, ki bodo zadovoljevale potrebe 

prebivalstva in podjetij, da se jih lahko trži kot ključne proizvode mest, to so denimo dobre šole, 

zdravstvene ustanove (Kotler, Rein in Haider 1993, 116). Mesta morajo biti tudi privlačna za 

obiskovalce in prebivalce. Tu mislimo predvsem na atrakcije in dogodke, ki pritegnejo 



 

17 

potrošnike mesta − trgovska območja, kulturne ustanove, športni objekti, prireditve (Kotler, 

Rein in Haider 1993, 121–131). 

Kotler, Rein in Haider (1993, 135) opozarjajo, da lahko ima mesto delujočo infrastrukturo in 

privlačen dizajn in številne atrakcije, a pomemben del mesta (kot proizvoda) so tudi prebivalci, 

mesto lahko tako trži tudi svoje ljudi. Prebivalci so pomemben del podobe mesta in imajo 

precejšen vpliv na njegov uspeh. 
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3 OPIS PROCESA RAZVOJA MARKETINGA MEST 

Marketing mest se lahko uspešno izvaja, če je skladen, celovit in podprt s strateškim pristopom. 

Skozi analize, določitev ciljev in odločitve o aktivnostih se proces izvaja v več fazah. Čeprav 

obstajajo številne razlike v definicijah, ciljih, ciljnih skupinah in akterjih, se v prebrani literaturi 

strinjajo s splošnim tokom procesov za vzpostavitev in izvajanje marketinga mest, 

predstavljenih na Sliki 3. 

 

Slika 3: Proces marketinga mest  

Vir: Schuster 2013. 

Začetne aktivnosti 

Začetna faza predstavlja začetek razvoja marketinga mest in določa normativni okvir za 

nadaljnje ukrepe. Odločitve v tej fazi so konceptualno razumevanje (katera podzvrst marketinga 

mest), organizacija aktivnosti in določitev temeljnih ciljev, ki jih želimo doseči. Prav tako je 

treba določiti, katere udeležence − deležnike je treba vključevati v prihodnje aktivnosti. Začetni 

»DA« večinoma prihaja s strani županov, mestnih svetov, razvojnih agencij itd. Naloga 

začetnih pobudnikov je, da pridobijo in motivirajo druge akterje za nadaljnjo skupno 

sodelovanje in določitev prednostnih nalog. V začetni fazi se morajo odločiti o tem, kdo bo v 

delovni skupini in ali so potrebni zunanji izvajalci do začetnih aktivnostih izvajanja. 

Analiza trenutne situacije 

Analiza stanja zagotavlja temelj in služi kot izhodiščna točka za razvoj marketinga mest. Mestni 

marketing stremi k temu, da se izboljša situacija mesta, za katero pa je treba definirati tako 

prednosti in slabosti ter možnosti za nadaljnji razvoj. Za določitev začetnega položaja je 

potrebna temeljita in popolna analiza. Ta faza je razdeljena na dva koraka: v prvem je potrebna 
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analiza potenciala in notranjih prednosti in slabosti mesta, v drugem koraku pa skozi analizo 

deležnikov določiti pogoje za razvoj. Iz tega se bodo pokazale priložnosti in nevarnosti mesta, 

ki izhajajo predvsem iz zunanjega okolja. Prav tako moramo izvesti analizo ciljnih skupin in 

konkurenčnosti mesta. V SWOT-analizi lahko pokažemo prednosti, slabosti, nevarnosti in 

priložnosti mesta. Prednosti in slabosti se nanašajo na trenutno stanje, priložnosti in tveganja 

pa na prihodnji razvoj (Grabow in Hollach-Gromig 2005). 

Definiranje glavnih ciljev/rezultatov in podobe mesta 

Po zaključku analize mora mesto definirati glavne cilje in vizijo tega, kar hoče v prihodnosti 

doseči. Vizija mora vključevati aktualno situacijo in prihodnje potenciale. Vizija se mora videti 

v poslanstvu, hkrati pa v grafični podobi mesta. Grafična podoba mora biti opredeljena in 

definirana. Izražati mora samopodobo mesta in odražati njeno identiteto. Vizija ter grafična 

podoba morata biti sprejeti v soglasju z vsemi deležniki. Poslanstvo in vizija se bosta prenašala 

skozi grafično podobo mesta. Ta grafična podoba se bo predstavljala navzven in bo eden od 

glavnih promocijski orodij (znamka) ter se mora uporabljati na vseh mestnih prireditvah in 

promocijskem materialu. Vsakoletni načrti se morajo identificirati in upoštevati to celostno 

grafično podobo mesta skupaj z vizijo in s poslanstvom. 

Grafična identiteta mesta vključuje urbano oblikovanje, korporativno komuniciranje, 

korporativno obnašanje in kulturo. Grafična podoba (dizajn) je vizualni prikaz identitete in je 

na primer prikazana v logotipih ali sloganih. Ta grafična podoba mora biti prikazana pregledno, 

vidno in predvsem razumljivo. Komuniciranje pa vsebuje oglaševanje, odnose z javnostjo, 

sponzorstva in organizacijo prireditev.  

Vizija in poslanstvo se morata orientirati oz. usmeriti na splošne cilje razvoja mesta in 

specifične ukrepe, ki se morajo razlikovati od konkurenčnih mest. 

Strategija in načrt izvedbe 

Način doseganja ciljev se mora zapisati in ovrednotiti v strategiji in načrtu izvedbe. Ta načrt 

izvedb hkrati sestavlja navodila za posamezne marketinške aktivnosti, marketinške aktivnosti 

pa so namenjane temu, da uresničijo zadane cilje. Načrt izvedbe že vključuje način 

sofinanciranja vseh aktivnostih.  

Izvajanje 

Proces se nadaljuje z aktivnim izvajanjem aktivnosti in izpolnjevanjem načrta izvedbe. Za hitro 

doseganje ciljev, motivacijo in sprejemanje javnosti je priporočljivo, da izvajamo enostavnejše, 

kratkotrajnejše ukrepe in nato nadaljujemo z obsežnejšimi projekti. 
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Evalvacija in posodabljanje 

Da bi odkrili morebitne odklone od ciljev, je potrebna redna evalvacija ukrepov (stalen nadzor), 

tudi za naknadne popravke. Ta kontrola se lahko izvaja skozi lasten kader, občinske revizije ali 

zunanje izvajalce. Proces marketinga mest je dolgotrajen. Gre za dolgoročno nalogo mest, zato 

je pomembno redno posodabljanje ali prilaganje razmeram s tem ciljem. 

Organizacijska struktura marketinga mest 

Obstaja več organizacijskih struktur za vodenje in izvajanje marketinga mest: 

 nova javna institucija, 

 delovni oddelek znotraj lokalne administracije, 

 javno-zasebno partnerstvo v obliki: 

o podjetja, 

o društva, 

o zavodov. 

Za vzpostavitev marketinga mest ne obstajajo vzorci, zato ni nekih posebnih zahtev, kako se 

bodo mesta odločila oz. katero pravno obliko vodenja in izvajanja aktivnostih bodo izbrala. 

Katerokoli obliko vodenja se izbere, vedno je najpomembnejše sodelovanje med mestno 

upravo, deležniki in gospodarskimi subjekti. Zagotovljeni morajo biti dolgoročno načrtovanje, 

stalna kontaktna oseba in strokovnjak, ki mora sodelovati z vsemi deležniki. 
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4 ŠTUDIJE PRIMEROV MEST 

Študijo primerov mest smo izvedli, da bi ugotovili, katera so ključna področja, ki jih ta mesta 

rešujejo z vzpostavitvijo marketinga mest, s poudarkom na mestnem marketingu (mestna jedra). 

Prav tako nas je zanimalo, ali so bili razlogi za vzpostavitev marketinga mest enaki, kot bi lahko 

bili na Ptuju. Z raziskavo smo želeli pridobiti informacije in ključne odgovore na vprašanje, 

kateri so tisti trendi ter razvojne smeri za mala in srednja mesta, ki olajšajo vzpostavljanje in 

izvajanje mestnega marketinga in jih lahko prinesemo na mesto Ptuj. Pomembna vprašanja so 

se nanašala predvsem na proces vzpostavitve mestnega marketinga ter na ključne prioritete in 

akcije za uspešno delovanje mestnega marketinga. Iz pridobljenih podatkov smo hoteli pridobiti 

čim več informacij, ki bi jih lahko prinesli na mesto Ptuj in vzpostavili uspešni sistem mestnega 

marketinga. 

Za pridobitev potrebnih podatkov ter dodatnih smernic smo analizirali oziroma intervjuvali 

vodje marketinga mest iz treh mest (dveh iz Nemčije ter ene iz Avstrije). Mesta v Nemčiji in 

Avstriji smo izbrali predvsem zaradi enake podobe starih mestnih jeder (enak slog gradnje – 

zgodovinsko gledano), bližine ter predvsem nemškega koncepta marketinga mest, ki nam je 

bližji kot na primer britanski in nizozemski. Prav tako so vsa mesta povezana s Ptujem kot 

sestrska mesta oz. sodelujejo v skupnih projektih. 

4.1 Mesto Weiz 

Mesto Weiz smo izbrali, saj z mestom Ptuj sodeluje v različnih evropskih projektih. Je glavno 

mesto svoje (pod)regije – podobno kot Ptuj, ki je glavno mesto Spodnjega Podravja. Po številu 

prebivalcev je sicer manjše, vendar ima (pod)regija enako število prebivalcev kot Spodnje 

Podravje (70.000 prebivalcev). Osebni intervju smo izvedli z direktorjem organizacije, ki je 

zadolžena za izvajanje aktivnosti marketinga mest, mag. Axelom Dobrowolnyjem (direktor 

podjetja Stadtmarketing WEIZ KG). 

Preglednica 1: Mesto Weiz − odgovori 

Mesto Weiz 

Št. prebivalcev 11.400. 

Koncentracija dejavnosti 

marketinga mest 

Mestni marketing – osrednje mestno jedro – aktivnosti za 

zadovoljevanje podjetnikov in lokalnega prebivalstva. 

Lokacijski marketing – celotna občina. 

Tip organizacije Komanditna družba – trije lastniki (65 % mesto Weiz, 25 % turistično 

društvo Weiz, 10 % združenje podjetnikov v mestnem jedru – zbornica). 

Profitna/neprofitna Profitna družba. 

Zakaj marketing mest – Krepitev položaja v regiji. 

– Povečanje kupne moči v mestnem jedru in v regiji. 

– Razvoj mestnega jedra. 
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Mesto Weiz 

– Zadovoljevanje potreb podjetnikov v mestnem jedru. 

– Motivacija prebivalcev za nakupe v lokalnem okolju. 

Pobuda za razvoj 

marketinga mest je prišla 

s strani:  

– V prvi fazi s strani podjetnikov, ki se nahajajo v mestnem jedru. 

– V drugi fazi od lokalne oblasti. 

Pri vzpostavitvi 

marketinga mest v mestu 

so imeli zunanjo 

svetovanje? 

Da – predvsem za lokacijski marketing, zunanje strokovnjake 

uporabljajo še vedno (po potrebi za svetovanje pri določenih rešitvah). 

Letni proračun:  Tega podatka niso želeli razkriti. 

Kdo in kako se financira 

organizacijo za izvajanje 

marketinga mest? 

– 60 % mesto WEIZ. 

– 20 % turistično društvo. 

– 10 % združenje podjetnikov. 

– 8 % veliki sponzorji, ki niso v združenju in samo podpirajo razvoj 

kraja (banke, multinacionalke itd.). 

– 2 % ostalo – prihodki iz prodaje (spominki, vodenja itd.). 

Število zaposlenih: Dve osebi (direktor + strokovna pomoč). 

Vsebinska koncentracija:  – Zadovoljevanje podjetnikov v mestnem jedru (trgovine na drobno, 

gostinstvo, hotelirstvo). Izvajanje akcij za povečanje kupne moči v 

mestnem jedru. 

– Redna organizacija dogodkov – periodična za povečanje 

obiskovalcev v mestnem jedru in s tem kupne moči. 

– Upravljanje prostih lokacij v mestnem jedru. 

Kontrola rezultatov in 

zadovoljstva 

– Da. Dvakrat letno osebno srečanje z vsakim podjetnikom v mestu, 

ki je vključen v marketing mest. 

– Redne analize zadovoljstva med uporabniki dogodkov. 

Značilnosti in posebnosti 

mestnega jedra 

– Glavno mesto okrožja – (pod)regije. 

– Zelo napredno mesto na področju energijskih rešitev. 

– Štiri zelo pomembne cerkve v mestnem jedru. 

– Manjši grad z muzejem. 

– Veliko delovnih turistov v mestu. 

– 40-letna enaka politična struktura v mestu. 

Proces Začetno stanje 

– Začetek razvoja marketinga mest v letu 2003. 

– Upadanje kupne moči v mestu in drastično povečanje praznih 

prostorov. 

– Obrobje mesta je zaživelo predvsem zaradi povečanja industrijskih 

obratov in s tem trgovin okoli njih. 

Pobuda  

– Glavna pobuda je prišla od združenja podjetnikov v mestnem jedru 

(več kot 200 združenih podjetnikov). 
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Mesto Weiz 

Poslanstvo 

– Uspešno gospodarstvo, ki se osredotoča na razvoj mestnega jedra s 

povečanjem frekvence kupcev in s tem prodaje, s tem pa prispeva 

k celotni podobi mesta. 

Izvajanje 

– Posebej oblikovano profitno podjetje z različnimi deleži.  

– Izvaja dva sektorja marketinga mest: mestni marketing z 

dogodki ter lokacijski marketing. 

Organi organizacije Trije lastniki podjetja. Glede večjih naložb se išče dogovor z lastniki. 

Direktor izbran z razpisom. Ima neposredni stik z lastniki.  

Dejavniki uspeha in 

minimalnih standardih 

– Podrobno poznavanje regionalnega in lokalnega gospodarstva ter 

strukture – stalne analize trga. 

– Osebni stik z vsemi ključnimi akterji na tem področju. 

– Hitro zaznavanje in izvajanja nujnih ukrepov – novih trendov. 

Ovire in pomanjkljivosti  – Kljub temu da je v mestu politična oblast že dolgo ista, se politična 

oblast spreminja na regijski ravni – zmanjšanje sredstev, regionalni 

projekti. 

– Mesto ni pravočasno pokupilo določenih zemljišč, sedaj jih 

odkupuje po trikratni vrednosti, kakor bi jih lahko kupilo sprva. 

– Do sedaj ni bilo prave strategije za mlade, primanjkuje dogodkov 

ravno za njih. 

Primeri uspešnih projektov: 

Ime projekta: mestna kartica: weizcard 

Cilji: 

 stimulacija kupcev za nakupe v mestnem središču, povečanje prodaje in frekvence kupcev. 

To prispeva k celotni podobi mesta, ki tako postaja prijaznejše za kupce in trgovce. 

Kratek opis: 

 tako imenovana kartica ugodnosti in zvestobe. Pri rednih nakupih v mestnem jedru pri 

podjetjih, ki so v sistemu, dobite ob nakupu dobroimetje, ki ga lahko potem koristite v 

katerikoli trgovini v mestnem jedru. Kartica stane 2 € (podoben primer pri nas – SPAR 

kartica). 

Organizacija: 

 vse naloge izvaja organizacija mestnega marketinga (prodaja, trženje, izdelava karte, 

promocija, dogovori s prodajalci). 

Financiranje: 

 projekt se financira iz proračuna podjetja.  
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Uspehi: 

 mesto se je vzpostavilo kot glavno nakupno mesto v (pod)regiji, 

 zapolnitev vseh prostorov v mestnem jedru, 

 veliko povečanje maloprodaje (za več kot 200 %) v mestnem jedru glede na leto 2000. 

 

Slika 4: Weiz 

Vir: Weiz 2016. 

Ime projekta: tržnica dobrot s kmetij 

Cilji: 

 povečanje kupne moči v mestu, 

 povečanje obiska mestnega jedra, 

 povečanje prepoznavnosti. 

Kratek opis: 

 dvakrat tedensko organizirajo tržnico dobrot z okoliških kmetij. Kmetijam so ponujene 

stojnice po trgih. Udeležijo se lahko le lokalne in regionalne kmetije. V povprečju se vsake 

tržnice udeleži 20 ponudnikov. 

Organizacija:  

 organizacija je v celoti v domeni podjetja (trženje, promocija, dogovori s strankami). 

Financiranje: 

 kmetije financirajo promocijski material (delno) in trženje dogodkov (do 40 %). Vse ostalo 

se financira iz proračuna. 

Uspehi: 

 široko sodelovanje akterjev, 

 



 

25 

 spodbujanje lokalnih proizvajalcev hrane, 

 trgovci v mestnem jedru imajo koristi od povečane frekvence kupcev. 

 

Slika 5: Weiz 

Vir: Weiz 2016. 

4.2 Mesto Burgausen 

Burgausen je mesto, ki je pobrateno s Ptujem in mu je po velikosti podobno. Obe mesti sta 

zgodovinski. Veliko stavita na razvoj turizma v regiji. Skupaj sodelujeta v evropskih projektih 

in tudi v kulturni izmenjavi osebja. Intervju smo izvedli osebno z direktorico Burghauser 

Touristik GmbH, gospo Sigrid Resch. 

 

Preglednica 2: Mesto Burgausen −odgovori 

Mesto Burghausen 

Št. prebivalcev 19.000 

Koncentracija dejavnosti 

marketing mest 

Mestni marketing – osrednje mestno jedro – v prvi vrsti aktivnosti za 

zadovoljevanje turistov, podjetnikov v starem mestnem jedru in 

lokalnega prebivalstva. 

Tip organizacije Burghauser Touristik GmbH 

Družba z omejeno odgovornostjo – ustanovljena s strani mesta. Del 

njihovih nalog je tudi mestni marketing. 

Profitna/neprofitna Profitna družba – profit vlaga v svoj razvoj. 

Zakaj marketing mest ‒ Povečanje kupne moči v mestnem jedru in regiji. 

‒ Razvoj mestnega jedra. 

‒ Organizacija pomembnih dogodkov. 

‒ Storitve so namenjene turistom. 



 

26 

Mesto Burghausen 

‒ Povečanje prepoznavnosti mesta med turisti. 

Pobuda za razvoj 

marketinga mest je prišla 

od:  

‒ Lokalna oblast.  

‒ Organizatorji prireditev. 

Pri vzpostavitvi marketinga 

mest v mestu so imeli 

zunanjo svetovanje? 

Da – zunanje strokovnjake smo uporabili pri vzpostavitvi in konceptu 

mestnega marketinga za mesto – priprava strategije s ključnimi 

aktivnostmi. 

Letni proračun:  Tega podatka niso želeli razkriti. 

Kdo in kako se financira 

organizacijo za izvajanje 

marketinga mest? 

‒ 30 % mesto Burghausen. 

‒ 40 % iz letnih turističnih taks.  

‒ 10 % podjetniki v mestnem jedru. 

‒ 5 % sponzorji. 

‒ 5 % ostalo (karte iz prireditev, spominki). 

Število zaposlenih: Izključno z mestnim marketingom in organizacijo dogodkov:  

štiri osebe (direktor + tri osebe za strokovno pomoč – organizacija 

dogodkov). 

Vsebinska koncentracija:  ‒ Promocija mesta za turistične namene. 

‒ Organizacija skupnih dogodkov.  

‒ Zadovoljevanje podjetnikov v mestnem jedru (trgovine na 

drobno, gostinstvo, hotelirstvo). Izvajanje akcij za povečanje 

kupne moči v mestnem jedru. 

Kontrola rezultatov in 

zadovoljstva 

‒ Enkrat letno skupna delavnica s podjetniki v mestu. 

‒ Evalvacija turističnih nočitev in obiska znamenitosti. 

‒ Redne analize zadovoljstva med uporabniki dogodkov. 

Značilnosti in posebnosti 

mestnega jedra 

‒ Najdaljši grad na svetu. 

‒ Celotno staro mestno jedro je zaščiteno. 

‒ Prepoznaven jazz festival (svetovna raven prepoznavnosti). 

‒ Prepoznavne grajske igre – festival, ki traja en teden. 

Proces 

 

Začetno stanje: 

‒ začetek razvoja marketinga mest v letu 1998, 

‒ nepovezanost turističnih objektov, 

‒ mesto ni izkoriščalo svojih atributov – razvoj turizma, 

‒ boljša lokacija v primerjavi z drugimi mesti v Nemčiji. 

Pobuda:  

‒ glavna pobuda je prišla od lokalne oblasti. V povezavi z 

organizatorji prireditev so ustanovili podjetje.  

Poslanstvo: 

‒ razlikovati se od konkurence in uspešno tržiti mesto za 

privabljanje turistov. 

Izvajanje: 

‒ posebej oblikovano profitno podjetje, 

‒ Osredotočanje na turistični marketing in marketing mesta – staro 

mestno jedro in organizacija dogodkov. 
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Mesto Burghausen 

Organi organizacije Mesto ustanovitelj. Izberejo direktorja. Mesto vzpostavi posebno 

skupino, ki izvaja nadzor nad institucijo in delom direktorja. 

Dejavniki uspeha in 

minimalni standardi 

‒ Razlikovanje od konkurence. 

‒ Nova podoba mesta – enotna z novim logotipom. 

‒ Stalno izboljšanje ponudbe v mestu, izboljšanje obstoječih 

festivalov. 

‒ Redna promocija mesta na tujih trgih. 

‒ Hitro zaznavanje in izvajanja nujnih ukrepov – novih trendov.  

Ovire in pomanjkljivosti  ‒ Nevarnost slabega izvajanja mestnega marketinga zaradi 

velikega števila različnih dogodkov – izguba fokusa. 

‒ Zadovoljevanje različnih interesov (organizatorji dogodkov, 

podjetja v mestnem jedru). Dolgotrajno iskanje sinergij. 

Ime projekta: Stara obrt v starem mestnem jedru 

Cilji: 

 povečanje kupne moči v mestu, 

 povečanje števila obiskovalcev (stanovalcev in turistov) mestnega jedra, 

 povečanje prepoznavnosti obrtnikov. 

Kratek opis: 

 skupna ureditev prodajnih prostorov obrtnikov v male muzeje, izboljšanje signalizacije, 

skupni koncept promocije, redne tedenske aktivnosti, kot so delavnice za turiste, 

vključevanje v promocijo, možnost brezplačne prodaje in promocije izdelkov na ulici 

brezplačno. 

Organizacija:  

 organizacija v domeni podjetja (promocija, trženje, izdelava konceptov), obrtniki 

sodelujejo pri izvajanju aktivnostih (izvajanje delavnic, prodaja). 

Financiranje: 

 obrtniki sofinancirajo projekt do 30 %, 30 % se financira iz mestnega proračuna, 30 % s 

prodajo vstopnic. 

Uspehi: 

 široko sodelovanje akterjev, 

 obrtnikom se je za polovico povečal promet v starem mestnem jedru, 

 nova turistična ponudba v starem mestnem jedru. 
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Slika 6: Burghausen 

Vir: Tourismus Burghausen 2016. 

 

Slika 7: Burghausen 

Vir: Tourismus Burghausen 2016. 

Ime projekta: noč nakupov  

Cilji: 

 povečanje kupne moči v mestu, 

 povečanje obiskovalcev (stanovalcev in turistov) mestnega jedra, 

 povečanje prepoznavnosti trgovcev in gostincev. 

Kratek opis: 

 dvakrat letno organizirana noč nakupov skupaj s trgovci. Mestni marketing poskrbi za 

izvedbo promocijskega materiala in promocijo dogodka. Trgovine – podjetniki poskrbijo 

za dodaten program (cestni umetniki, lokalne glasbene skupine, glasba). 

Organizacija:  

 organizacija je v domeni mestnega marketinga (promocija, trženje, izdelava konceptov), 

skupaj s podjetniki – trgovinami, ki pa so vključeni v skupno društvo. 

Financiranje: 

 obrtniki sofinancirajo projekt do 80 % (promocijski material), 20 % se financira iz mesta. 
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Uspehi: 

 široko sodelovanje akterjev, 

 trgovcem se je povečal promet v starem mestnem jedru, 

 lokalni prebivalci se množično udeležujejo dogodkov. 

 

Slika 8: Burghausen 

Vir: Tourismus Burghausen 2016. 

4.3 Mesto Passau 

Kot tretje mesto smo izbrali mesto Passau. Mesto Ptuj z njim sodeluje v evropskih projektih. 

Intervju sem izvedel prek internetnega programa z vodjo društva City Marketing Passau E.V. 

Claudio Huber. 

Mesto je sicer večje od Ptuja, tudi prebivalcev ima dvakrat več. Ustanovilo je društvo/zavod, 

ki v celoti razvija in vodi marketing mesta z naslednjimi sektorji: lokacijski marketing, mestni 

marketing, turistični marketing in marketing dogodkov, vendar je striktno osredotočen na 

mestno jedro. 

Preglednica 3: Mesto Passau-odgovori 

Mesto Passau 

Št. prebivalcev 50.548 

Koncentracija 

dejavnosti marketinga 

mest 

Marketing mesta z vsemi sektorji: 

– mestni marketing (fokus staro mestno jedro), 

– turistični marketing (promocijske aktivnosti mesta), 
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Mesto Passau 

– marketing dogodkov (organizacija dogodkov in koordinacija 

festivalov), 

– lokacijski marketing (nepremičnine v mestnem jedru). 

Tip organizacije Društvo – ustanovljeno s strani mesta. V društvu so člani podjetniki iz 

mestnega jedra. 

Profitna/neprofitna Profitna družba – profit vlaga v svoj razvoj. 

Zakaj marketing mest – Povečanje kupne moči v mestnem jedru in regiji. 

– Razvoj mestnega jedra. 

– Organizacija pomembnih dogodkov v povezavi s povečanjem kupne 

moči. 

– Storitve so namenjene turistom in lokalnemu prebivalstvu. 

– Povečanje prepoznavnosti mesta. 

– Razvoj in ohranjanje visoke kakovosti mesta – lokacij za vlagatelje. 

Pobuda za razvoj 

marketinga mest je 

prišla od:  

– Lokalna oblast.  

– Podjetniki v mestnem jedru. 

Pri vzpostavitvi 

marketinga mest v 

mestu so imeli zunanjo 

svetovanje? 

Zunanje strokovnjake so uporabili pri vzpostavitvi in konceptu mestnega 

marketinga za mesto – priprava strategije s ključnimi aktivnostmi. 

Letni proračun:  Okrog 500.000 €  

Kdo in kako se 

financira organizacijo 

za izvajanje 

marketinga mest? 

– 30 % mesto Burghausen. 

– 40 % iz sponzorstva ter dajatev (del turistične takse). 

– 30 % podjetniki v mestnem jedru − članarina društva. 

Število zaposlenih: Tri osebe (direktor + dve osebi za strokovno pomoč – organizacija 

dogodkov). 

Vsebinska 

koncentracija:  

– Zadovoljevanje podjetnikov v mestnem jedru (trgovine na drobno, 

gostinstvo, hotelirstvo). Izvajanje akcij za povečanje kupne moči v 

mestnem jedru. 

– Ohranjanje visoke kakovosti za vlagatelje.  

– Promocija mesta za turistične namene. 

– Organizacija skupnih dogodkov.  

– Podoba mesta (signalizacija, urbana oprema, osvetlitve). 

Kontrola rezultatov in 

zadovoljstva 

– Enkrat letno skupna delavnica s podjetniki v mestu. 

– Redne analize zadovoljstva med uporabniki dogodkov. 

Značilnosti in 

posebnosti mestnega 

jedra 

– Mesto treh rek. 

– Eden izmed večjih gradov z raznovrstnimi muzeji. 

– Staro mestno jedro na stičišču treh rek. 

– Študijsko mesto (10.000 študentov). 

– Veliko število podjetnikov (prodajalne in turistični sektor) v mestnem 

jedru (več kot 250). 
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Mesto Passau 

 

Proces 

 

Začetno stanje: 

– začetek razvoja marketinga mesta v letu 2000, 

– mesto je skupaj s podjetniki ustanovilo društvo, 

– mesto ni izkoriščalo svojih atributov – razvoj turizma, 

– boljša lokacija v primerjavi z drugimi mesti v Nemčiji. 

Pobuda: 

– glavna pobuda je prišla od lokalne oblasti. V povezavi s podjetniki so 

ustanovili društvo.  

Poslanstvo 

– razlikovati se od konkurence. Uspešno trženje mesta za povečanje 

kupne moči in s tem števila lokalnih obiskovalcev ter turistov. 

Izvajanje: 

– posebej oblikovano društvo, 

– osredotočenost na lokacijski marketing – nepremičnine v mestnem 

jedru, turistični marketing, marketing mesta (staro mestno jedro), 

organizacija dogodkov. 

Organi organizacije Svet društva – šest članov izberejo podjetniki med sabo, ki so včlanjeni v 

društvo, enega predlaga mesto. Volitve se izvedejo na dve leti. Svet društva 

izbere direktorja. 

Dejavniki uspeha in 

minimalni standardi 

– Razlikovanje od konkurence. 

– Visoki standardi kakovosti izvajanja vseh aktivnostih, 

– Stalno izboljšanje ponudbe v mestu, izboljšanje ponudbe festivalov. 

– Redno večanje števila obiskovalcev. 

– Redna promocija mesta. 

– Hitro zaznavanje in izvajanje nujnih ukrepov – novih trendov. 

Ovire in 

pomanjkljivosti  

Zadovoljevanje različnih interesov (organizatorji dogodkov, podjetja v 

mestnem jedru). Dolgotrajno iskanje sinergij. 

Ime projekta: Mestni bon Passau 

Cilji: 

 povečanje kupne moči v mestu, 

 povečanje števila obiskovalcev (lokalnega prebivalstva in turistov) mestnega jedra, 

 povečanje prepoznavnosti trgovcev in gostincev. 

Kratek opis: 

 nastal je kot darilni bon. Darilni bon se lahko kupi v točno določenih trgovinah. Koristi se 

lahko samo v mestnem jedru in le pri podjetnikih, ki so vključeni v društvo. Bon je v 

vrednosti 10 €. Zelo priljubljen je pri domačinih kot darilni bon, posebej ob večjih 

praznikih (božič). 
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Organizacija:  

 organizacija je v domeni mestnega marketinga (promocija, trženje, izdelava konceptov), 

skupaj s podjetniki – trgovinami, ki pa so vključeni v skupno društvo. 

Financiranje: 

 financira se iz nakupa bona. Primer: prebivalec kupi bon v vrednosti 10 € v pisarni društva. 

Porabi ga v trgovini X. Lastnik trgovine X ga prinese v društvo. Vrnjenih dobi 9 €, 1 € 

ostane za promocijo, tisk in bančne storitve. 

Uspehi: 

 široko sodelovanje akterjev, 

 trgovcem se je povečal promet v starem mestnem jedru, 

 lokalni prebivalci so ga vzeli za svojega, veliko se ga koristi, predvsem ob praznikih. 

 

Slika 9: Passau 

Vir: Cmp Passau 2016. 

 

Slika 10: Passau 

Vir: Cmp Passau 2016. 

Ime projekta: Red Bag Day 

Cilji: 

 povečanje kupne moči v mestu, 

 povečanje obsega obiskovalcev (lokalnega prebivalstva in turistov) mestnega jedra, 
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 povečanje prepoznavnosti trgovcev in gostincev, 

 oživitev mestnega jedra. 

Kratek opis: 

 promocijski dogodek za podjetnike v mestnem jedru. Celotno mesto se okrasi v skupni 

temi (rdeča barva). Vse izložbe, vsi napisi so v rdeči barvi. Prav tako se po mestu položi 

rdeči tepih, ki vodi do vseh podjetnikov. Dogodek traja dva dni. Podjetniki pripravijo 

promocijske cene. Prav tako so na določenih točkah glasbene skupine in druge atrakcije. 

Organizacija:  

 organizacija je v domeni mestnega marketinga (promocija, trženje, izdelava skupnega 

koncepta), skupaj s podjetniki – trgovinami, ki poskrbijo za okras in glasbene točke. 

Financiranje: 

 podjetniki sofinancirajo projekt do 80 % (promocijski material), 20 % se financira iz 

mestnega proračuna. 

Uspehi: 

 široko sodelovanje akterjev, 

 trgovcem sta se povečala promet in prepoznavnost v starem mestnem jedru, 

 lokalni prebivalci se množično udeležujejo dogodkov, 

 nagrada za najboljšo nemško akcijo oživljanja starega mestnega jedra, 

 do 50.000 obiskovalcev v zadnjih letih. 

 

Slika 11: Passau 

Vir: Cmp Passau 2016. 
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Slika 12: Passau 

Vir: Cmp Passau 2016. 

 

Slika 13: Passau 

Vir: Cmp Passau 2016. 

4.4 Povzetek in priporočila za Ptuj 

Spoznali smo izvajanje marketinga mest v treh mestih. V nadaljevanju bomo tudi podali 

priporočila, ki so izsledki iz raziskave in so tudi ugotovitve, ki nam bodo pomagale pri 

anketnem vprašalniku ter ukrepih za MOP. Vsako mesto je razvilo svoj koncept s poudarkom 

na svojih težavah, ki so jih hoteli reševati z vzpostavitvijo marketinga mest. Skupne točke 

vzrokov za marketing mest so: 

 povečanje kupne moči v mestnem jedru in v regiji, 

 razvoj mestnega jedra, izboljšanje podobe mesta, 

 zadovoljevanje potreb podjetnikov v mestnem jedru, 

 motivacija prebivalcev za nakupe v lokalnem okolju. 

Do prvih razlik pride pri odločitvi za smer marketinga (lokacijski marketing, turistični 

marketing, marketing dogodkov (event marketing), mestni marketing). Mesta, ki so bolj 

turistično usmerjena, se osredotočajo predvsem na mestni in turistični marketing z organizacijo 

dogodkov (mesto Burghausen). Lokacijski marketing prepustijo drugim organizacijam ali 

mestom. To je prvo priporočilo za mesto Ptuj. Mesto Ptuj bi moralo prevzeti podoben marketing 



 

35 

mest kot Burghausen, ker svoj razvoj gradi na turistični ponudbi. Torej bi moralo imeti ločen 

lokacijski mestni marketing. 

Priporočilo: lokacijski marketing naj se v mestu Ptuj organizira v sklopu MOP kot pododdelek. 

Mestni marketing s poudarkom na starem mestnem jedru pa naj se organizira v sklopu lokalne 

turistične organizacije. Tu mislimo predvsem na sinergije turističnega marketinga in 

marketinga dogodkov. 

Pobude za vzpostavitev marketinga mest na Ptuju prihajajo predvsem iz lokalne administracije, 

kot vidimo v raziskavi, pa so v večini tujih mest prihajale iz podjetniških krogov. Ti podjetniki 

financirajo velik delež za izvajanje nalog mestnega marketinga. Raziskava v poglavju 5 pa je 

pokazala, da so podjetniki pripravljeni na vključevanje v mestni marketing, pripravljeni so 

soorganizirati aktivnosti in jih delno financirati. Financiranje institucij, ki vodijo in organizirajo 

mestni marketing, zagotavljajo: 

 mesto, 

 turistična društva, 

 podjetniki v mestnih jedrih ali podjetniške zbornice, v katere so ti vključeni,  

 sponzorstva. 

Po raziskavi, ki jo je izvedla Cima leta 2011 v avstrijskih in nemških mestih, je financiranje 

takšno, kot je prikazano na Sliki 14.  

 

Slika 14: CIMA 

Vir: CIMA 2016. 

Priporočilo: ker so ptujski podjetniki pripravljeni sofinancirati delovanje mestnega marketinga, 

bi jih bilo treba sčasoma pripraviti in vključiti v sodelovanje. Na začetku se vsi ne bi vključili 

v delovanje, sčasoma pa bi se jih vključila velika večina. Z uspehi in dobrim delovanjem se bi 

ta krog večal. Večji zagon bi dal del sredstev, pobranih iz sponzorstev velikih podjetij, ki bi 
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financirala mestni marketing na Ptuju, ohranjanje starega mestnega jedra, s tem pa višala svojo 

družbeno odgovornost. 

Raziskava, ki jo je izvedla Cima v letu 2011, je pokazala tudi, da bi za mesto ranga Ptuj 

potrebovali nekje med 250.000,00 € in 300.000,00 € za izvajanje vseh nalog mestnega 

marketinga. To velja za avstrijska mesta. Ob predpostavki, da bi z mestnim marketingom na 

Ptuju komaj začeli in se osredotočili predvsem na marketing mesta (mestno jedro), bi predlagani 

začetni delež financ lahko znašal 150.000,00 €, kar bi zadostovalo za učinkovito izvajanje 

začetnih aktivnosti.  

 

Slika 15: CIMA 

Vir: CIMA 2016. 

Za uspešno izvajanje aktivnosti marketinga mest ter uspešne rezultate so potrebni naslednji 

dejavniki (podatki so pridobljeni s primerjalno analizo tujih mest): 

 razlikovanje od konkurence, 

 visoki standardi kakovosti izvajanja vseh aktivnostih, 

 stalno izboljšanje ponudbe v mestu, festivalov in dogodkov, 

 redna promocija mesta, 

 hitro zaznavanje in izvajanje nujnih ukrepov (novi trendi), 

 podrobno poznavanje regionalnega in lokalnega gospodarstva ter strukture (stalne analize 

trga), 

 osebni stik z vsemi ključnimi akterji na tem področju. 

Najpogostejše aktivnosti za doseganje rezultatov so: 

 mestne kartice ugodnosti, kuponi ugodnosti, 

 tržni dnevi, 
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 tematski festivali, 

 drugi tematsko fokusirani dogodki (za obrtnike, trgovine z oblačili in obutvijo). 

Priporočilo: za Ptuj bi bilo najhitreje in cenovno najugodneje izvajati naslednje aktivnosti: 

 organizacija tržnih dni (enkrat tedensko), 

 dosedanje festivale nadgraditi s povečanim sodelovanjem podjetij v mestnem jedru, 

 tematski dogodki, kot so: nočni nakupi, dan pekarijev, dan cvetličarjev, kolesarski sejem. 

Za zaključek pa lahko iz intervjujev izberemo osem trendov ter razvojnih smeri za mala in 

srednja mesta, ki jim olajšajo vzpostavljanje in izvajanje marketinga mest: 

 kljub velikim trgovskim centrom v zadnjih letih se vedenje potrošnikov spreminja – zdrava 

prehrana, okolijska ozaveščenost, kar lahko mestna jedra izkoristijo; 

 mestni razvoj je začel delovati bolj rezultatsko usmerjeno. Cilj je boljša infrastruktura in 

visoka kakovost življenja z novimi priložnostmi; 

 strokovno svetovanje, storitve in atmosfera so z vidika potrošnikov/potrošnic 

najpomembnejše prednosti gospodarskih prostorov v središču mesta; 

 do (nove) gospodarske oživitve mest (mestnih središč) in središč naselij ne vodijo zgolj 

klasični projekti maloprodaje; 

 strateško upravljanje z nepremičninami v mestnih jedrih je skupna osnovna naloga lokalne 

politike, lastnikov/lastnic hiš in gospodarstva; 

 (historične) kakovosti središč naselij in mest je treba pogumno prikazati, udobje bivanja pa 

mora biti usmerjeno v udobje tako za domačine kot tudi za goste; 

 v številnih evropskih državah je oživitev mestnih jeder v nacionalnem interesu; 

 profesionalen mestni marketing, ki temelji na široki sprejemljivosti, bistveno pripomore h 

krepitvi lokacije. 
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5 PTUJ 

V tem poglavju bomo ob teoretičnih izhodiščih in opisih dobrih praks iz tujine poskušali 

prikazati trenutno stanje na Ptuju, hkrati pa tudi možne poti nadaljnjega razvoja marketinga 

mest s poudarkom na mestnem marketingu starega mestnega jedra (oživljanje starega mestnega 

jedra). Namen je prikazati možne rešitve skozi vzpostavitev mestnega marketinga na Ptuju in 

to, da je vzpostavitev mestnega marketinga ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti v 

primerjavi z drugimi slovenskimi mesti. Ključnega pomena je tudi odpravljanje negativnih 

trendov, ki so se pojavili (staro mestno jedro umira, pomankanje podjetnikov, nezadovoljstvo 

lokalnih prebivalcev, premajhna ponudba za turiste). Analitične podatke smo pridobili iz Vizije 

in strategije Mestne občine Ptuj 2015–2025, katere soavtorji smo. 

5.1 Značilnosti Ptuja 

Mestna občina Ptuj leži v severovzhodni Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja in je del 

statistične regije Podravje. Obsega južni del osrednjih Slovenskih goric, severozahodni del 

Ptujskega polja, s skrajnim jugozahodnim delom pa sega na Dravsko polje na desnem bregu 

reke Drave. Po površini obsega 66,65 km2, kar predstavlja 0,3 % ozemlja Slovenije. Mestno 

občino Ptuj sestavljajo naslednja naselja: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurberku, 

Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja, ki so združena v pet mestnih 

četrtnih skupnosti (Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero, Breg – Turnišče) ter tri primestne 

četrtne skupnosti (Grajena, Rogoznica in Spuhlja).  

V MOP živi 23.205 prebivalcev, kar predstavlja 1,13 % vseh prebivalcev Slovenije. Samo v 

naselju Ptuj živi 78 % vseh prebivalcev MOP. Po številu prebivalcev sodi med manjše mestne 

občine, saj je uvrščena na deveto mesto (od enajstih mestnih občin). Gostota poselitve v MOP 

je 348 prebivalcev na km2, kar močno presega slovensko povprečje (101 preb./km2). Po površini 

je MOP na predzadnjem mestu med mestnimi občinami. Manjša po površini od Ptuja je le 

Murska Sobota. 

   

Slika 16: MO Ptuj in sosednje občine, karta slovenskih občin  

Vir: Mestna občina Ptuj 2009. 
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Mesto Ptuj kot regionalno središče nacionalnega pomena je pomembno središče dejavnosti 

družbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter hkrati pomembno 

gospodarsko središče in prometno križišče, v katerem so razvite pomembnejše javne funkcije, 

kot so sekundarna in terciarna raven zdravstvene oskrbe, višje- in visokošolsko izobraževanje, 

raziskovalne organizacije, ter visoke sodne, upravne in socialne funkcije. S tem se mesto Ptuj 

usmerja v razvoj osrednjega upravnega, gospodarskega, zaposlitvenega, izobraževalnega, 

kulturnega, zdravstvenega in prometnega središča Spodnjega Podravja (Mestna občina Ptuj 

2015, 35). 

Vzgoja in izobraževanje 

V MOP poteka organizirano vzgojno varstvo v enem javnem vrtcu z desetimi organizacijskimi 

enotami in enem zasebnem vrtcu. Leta 2013 je bilo vanje vključenih 926 otrok, od tega 92 % 

otrok prihaja iz MOP, ostali pa iz okoliških občin. Zadnja leta se je vpis otrok v vrtce povečal. 

Podatki kažejo, da je bilo leta 2006 v vrtce vključenih 66,5 % otrok, ki so bili stari 1–5 let, leta 

2013 pa že 76,9 % vseh. Delež vpisanih otrok v vrtce je primerljiv s slovenskim povprečjem 

(74,9 %).  

Na območju MOP deluje pet osnovnih šol: OŠ Breg, OŠ Ljudski vrt s podružnico Grajena, OŠ 

Mladika, OŠ Olge Meglič in OŠ dr. Ljudevita Pivka s prilagojenim programom. V letu 2013 

jih je obiskovalo 1.737 otrok. Od leta 2005 se je zaradi negativnih demografskih trendov število 

osnovnošolcev zmanjšalo za približno 10 %.  

Srednješolske programe izvajata Šolski center Ptuj v okviru štirih srednjih šol (Biotehniška 

šola, Ekonomska šola, Elektro in računalniška šola in Strojna šola) ter Gimnazija Ptuj. Število 

dijakov, ki imajo stalno prebivališče v MOP, se je od leta 2007 zmanjšalo s 1.115 na 886 leta 

2013. 

Na področju usposabljanja virov človeških sposobnosti smo v preteklih letih veliko pozornosti 

namenili višje- in visokošolskemu izobraževanju. Ob preobrazbi poklicnega izobraževanja v 

Šolskem centru Ptuj smo ustanovili tudi višjo in visoko strokovno šolo. Izobraževanje 

mehatronikov in bionikov je zapolnilo vrzel na področju tehničnih kadrov. Tako izobražena 

delovna sila predstavlja pomembno razvojno priložnost za domače in tuje vlagatelje. V šolskem 

letu 2013/2014 je bilo na Višjo strokovno šolo na Ptuju vpisanih 493 študentov (395 rednih in 

98 izrednih študentov). 

Ob sofinanciranju projekta mladih raziskovalcev občina skrbi tudi za štipendiranje in 

sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. 

Število študentov terciarnega izobraževanja se zmanjšuje. Leta 2007 je imelo stalno 

prebivališče na območju MOP 1.355 študentov, leta 2013 pa 987. Med 1.000 prebivalci v občini 

je bilo 9 diplomantov, kar je primerljivo s povprečjem Slovenije.  
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V MOP je poskrbljeno tudi za izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko učenje. Ljudska 

univerza Ptuj ponuja programe izobraževanja in usposabljanja odraslih: izobraževanje za 

pridobitev izobrazbe, poklicno usposabljanje, splošno izobraževanje, središče za samostojno 

učenje, univerzo za tretje življenjsko obdobje in svetovalno središče Ptuj. 

Za glasbeno ustvarjalnost mladih skrbita dve glasbeni šoli: Glasbena Šola Karol Pahor in 

zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla. 

Trg delovne sile 

Število delovno aktivnih Ptujčanov se je od leta 2005 do leta 2013 zmanjšalo za 6,8 %. 

Podrobnejši pregled po letih pa kaže na trend naraščanja do leta 2008, nato sledi izrazit padec, 

kar je posledica gospodarske krize in staranja prebivalstva. Podobno kažejo podatki za celotno 

Slovenijo. Po letu 2012 se je na Ptuju stanje obrnilo, saj se je število delovno aktivnih začelo 

povečevati, medtem ko se je v Sloveniji še vedno rahlo zmanjševalo. Njihova izobrazbena 

struktura se je v teh letih nekoliko izboljšala, saj se je zmanjšal delež tistih z osnovnošolsko 

izobrazbo in povečal delež delovno aktivnih z višje- in visokošolsko izobrazbo. Izobrazbena 

struktura delovno aktivnih je nekoliko boljša, če jo primerjamo s slovenskim povprečjem. 

Na območju MOP je bilo v decembru 2014 registriranih 1.150 brezposelnih oseb, stopnja 

brezposelnosti je tako znašala 11,3 %. Največ brezposelnih z območja MOP ima srednješolsko 

izobrazbo 5. stopnje (33,58 %). V primerjavi s slovenskim povprečjem izstopa nižji delež 

brezposelnih z osnovnošolsko oz. nižjo izobrazbo 1. in 2. stopnje (Ptuj 19,65 %, Slovenija  

29,03 %) ter višji delež brezposelnih z visokošolsko izobrazbo 6., 7. in 8. stopnje (Ptuj  

19,32 %, Slovenija 15,72 %). Primerjava med letoma 2005 in 2015 pa kaže na zmanjšanje 

števila brezposelnih z najnižjo stopnjo izobrazbe in povečanje deleža brezposelnih z najvišjo 

stopnjo izobrazbe, kar je predvsem posledica višje izobrazbene ravni prebivalstva. 

Podatki kažejo, da med brezposelnimi prevladujejo mladi. Decembra 2014 je bilo na območju 

MOP prijavljenih 323 brezposelnih mladih do 29 let, kar predstavlja 28,1 % vseh brezposelnih. 

Velik je tudi delež brezposelnih, ki so starejši od 55 let (15,3 %). V primerjavi s slovenskim 

povprečjem je na Ptuju delež mladih brezposelnih večji (Slovenija 25,2 %), delež starejših pa 

manjši (Slovenija 17,7 %). 

Gospodarstvo 

V MOP je leta 2013 delovalo 590 mikro, 34 malih, 14 srednje velikih in 7 velikih podjetij. V 

istem letu je bilo 1.046 registriranih samostojnih podjetnikov. 96 % vseh podjetij je mikro 

podjetij s številom zaposlenih do 10 in z letnimi prihodki od prodaje do 2 milijona €. 
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Število poslovnih subjektov je med letoma 2008 in 2013 kljub gospodarski krizi naraščalo v 

vseh kategorijah. Število podjetij (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) se je 

povečevalo vsako leto za 1–3 %. Najbolj je raslo število mikro gospodarskih družb (4–6 %) in 

mikro samostojnih podjetnikov (2–4 %), kar je verjetno posledica zaostrenih gospodarskih 

razmer, ko se ljudje zaradi pomanjkanja zaposlitvenih možnosti hitreje odločijo za samostojno 

podjetniško pot. 

Največ gospodarskih družb v MOP se ukvarja z dejavnostmi trgovine, z vzdrževanjem in s 

popravilom motornih vozil (26 % vseh v 2013), sledijo strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti (16 %), predelovalne dejavnosti (14 %) in gradbeništvo (13 %). V letu 2013 je največ 

zaposlenih delalo v družbah, ki so aktivne v predelovalnih dejavnostih (43 %), gradbeništvu 

(31 %) in trgovini, vzdrževanju ter popravilih motornih vozil (8 %). Najvišje prihodke so v letu 

2013 dosegle družbe v naslednjih dejavnostih: predelovalne dejavnosti (39 %), trgovina, 

vzdrževanje in popravila motornih vozil (18 %) ter gradbeništvo (26 %).  

Število zaposlenih v gospodarskih družbah se je stalno zmanjševalo od leta 2008 do 2010, nato 

pa se je začelo višati. Takšen trend je zaznati pri skoraj vseh dejavnostih, kar potrjuje vpliv 

zaostrenih gospodarskih razmer po letu 2008. Tem trendom gibanja števila zaposlenih 

praviloma sledijo tudi prihodki.  

Enak trend opazimo tudi pri analizi skupnega neto čistega izida in skupne neto dodane 

vrednosti, ki so ju ustvarile gospodarske družbe v MOP med letoma 2008 in 2013. Posamezne 

skupine dejavnosti pa se med seboj zelo razlikujejo. Proizvodne dejavnosti rudarstvo, 

predelovalne dejavnosti, oskrba z električno energijo, s plinom in paro ter gradbeništvo 

izkazujejo močan vpliv gospodarske krize tako na čisti izid kot tudi na ustvarjeno dodano 

vrednost. Najboljše poslovne rezultate so družbe dosegle v predkriznem letu 2008, sledilo je 

poslabšanje v letih 2009 in 2010 ter ponovno okrevanje v 2011, ki pa praviloma še ni doseglo 

poslovnih rezultatov iz leta 2008. V letu 2013 so se poslovni rezultati znatno izboljšali glede 

na leto 2011. Od tega močno odstopajo dejavnost trgovine in ostale gospodarske dejavnosti ter 

dejavnosti zdravstva in oskrbe, kjer so se dobički močno povečevali po 2008. Dejavnosti v 

gostinstvu ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti so bile v izgubi vsa opazovana 

leta. 

Največji prispevek k neto čistemu dobičku v letu 2013 so prispevale dejavnosti gradbeništva 

(70 %), trgovina (27 %) in predelovalne dejavnosti (19 %), najvišjo izgubo pa so imele družbe 

v dejavnosti: strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (−17 %), gostinstva (−16 %) in 

poslovanja z nepremičninami (−16 %).  

K neto dodani vrednosti največ prispevajo podjetja v predelovalnih dejavnostih (42 %), 

gradbeništvu (29 %) in trgovini (9 %). 
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5.2 Turizem, kultura in kulturna dediščina 

Značilnosti na področju turizma, kulture in kulturne dediščine: 

 v letu 2013 smo v MOP beležili 134.738 nočitev, od teh je bilo 65.246 domačih in 69.492 

tujih gostov. Med tujimi turisti prevladujejo Avstrijci, predstavljajo namreč 16,9 % delež, 

sledijo turisti iz Nemčije – 13,8 %, Italije – 13,7 %, Nizozemske – 11,8 %, Belgije –  

6,2 %, Češke republike – 4,7 % itd.; 

 v zadnjih dveh letih (2013 in 2014) je opaziti padanje števila prenočitev tujih turistov, 

medtem ko je število prenočitev domačih gostov po treh letih padanja v letu 2014 poraslo. 

 po podatkih Statističnega urada RS je število vseh nočitev v letih od 2008 do 2013 padalo, 

z izjemo leta 2011. V letu 2014 in prvi polovici 2015 je število vseh nočitev ponovno 

naraščalo. Leta 2013 je predstavljala prenočitvena kapaciteta MOP 1,1 % slovenske 

prenočitvene zmogljivosti in 15,1 % prenočitvene zmogljivosti v Podravju; 

 povprečje števila nočitev od leta 2008 do 2013 pokaže, da je zastopanost tujih turistov v 

tem obdobju 48 % (izstopa leto evropske prestolnice kulture s 53 %) ter domačih 52 %. Pri 

domačih gostih je v zadnjih nekaj letih opaziti trend padanja nočitev, pri čemer je njihovo 

število doseglo najnižjo točko ravno v letu 2013, v letu 2014 pa je število nočitev domačih 

gostov ponovno naraslo; 

 povprečje števila prihodov turistov od leta 2008 do 2013 razkrije obratno sliko. Vidimo, 

da je domačih prihodov turistov v povprečju 46 % in tujih 54 %, pri čemer nobeno leto 

posebej ne izstopa, opaziti pa je trend upadanja prihodov domačih turistov ter, obratno, 

naraščanja prihodov tujih turistov. V letu 2014 je prihod domačih gostov ponovno v 

porastu; 

 če leto 2014 primerjamo po mesecih, vidimo, da je v MOP najmanj nočitev v zimskih 

mesecih (november do februar), medtem ko beležimo vrhunec sezone turističnih nočitev v 

poletnih mesecih (od junija do avgusta). V mesecu septembru število nočitev strmo pade, 

in sicer za 47 %. 

MOP predstavlja osrednji prostor izvajanja kulturne dejavnosti v Sp. Podravju. Področje kulture 

v MOP lahko razdelimo na kulturno dediščino in arhivsko dejavnost (muzejstvo, arhivistika in 

spomeniško varstvo, arhitekturna dediščina, arheološka dediščina, etnološka dediščina – živa 

dediščina in običaji), knjižnično dejavnost, umetniške programe (uprizoritvene, glasbene, 

likovne in večpredstavnostne umetnosti), ljubiteljske dejavnosti in mladinsko kulturo. 

Na Ptuju se nahaja izjemna koncentracija ljubiteljske kulture in kulturnih ustvarjalcev. Zveza 

kulturnih društev Ptuj povezuje kulturna društva in njihove skupine na področju kulturne 

dejavnosti v MOP, zastopa interese svojih članic – kulturnih društev, nudi strokovno pomoč in 

organizira izobraževanja za posamezna področja kulturnega ustvarjanja, oblikuje programe in 

finančne načrte, podeljuje priznanja za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture in 

organizira različne prireditve ter izobraževalne delavnice. Vanjo je vključenih 30 kulturnih 
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društev s številnimi skupinami, ki delujejo na področju vokalne, instrumentalne glasbe, 

folklore, plesa, gledališč, lutk, literarne, likovne in filmske ter foto ustvarjalnosti.  

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj svojim uporabnikom nudi širok izbor knjižničnega gradiva, ki 

ustreza potrebam po informacijah in željah po izobraževanju, kulturi, raziskovanju in 

znanstvenem delu, hkrati pa tudi razvedrilu.  

Mestno gledališče Ptuj je javni zavod, ki opravlja dejavnost na področju uprizoritvene 

umetnosti. Osnovna dejavnost gledališča je ustvarjanje profesionalnih gledaliških predstav in 

drugih kulturnih prireditev.  

Omeniti moramo tri že močno uveljavljene festivale, ki se odvijajo v poletnem času: glasbeni 

festival Arsana, Art stays in Dneve poezije in vina ter več manjših festivalov, ki izpopolnjujejo 

kulturno-turistično ponudbo mesta. 

V register nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo je na območju MOP vpisanih 

308 enot kulturne dediščine, od katerih je 5 objektov državnega pomena (Ptujski grad, grad 

Turnišče, park gradu Turnišče, Orfejev spomenik in Tretji mitrej z rezervatom). Spomenikov 

lokalnega pomena je 153, od tega jih je 132 v starem mestnem jedru. Pokrajinski muzej Ptuj − 

Ormož, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine in Zgodovinski arhiv Ptuj skrbijo za varovanje, 

ohranjanje in predstavitev kulturne dediščine na območju MOP (Mestna občina Ptuj 2015, 27). 

 

Slika 17: Kulturna dediščina v Mestni občini Ptuj 

Vir: SOU občin Spodnjega Podravja 2016. 
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5.3 Socialno življenje 

V MOP je registriranih 112 športno-rekreacijskih društev. Športna društva delujejo v vseh 

pojavnih oblikah športa: šport predšolskih otrok, šport otrok in mladine, kakovostni in vrhunski 

šport, šport za starejše, šport invalidov in na področju športa za vse. Šport ima v MOP dolgo in 

bogato zgodovino, ptujski športniki pa dosegajo izjemne rezultate v državnem in mednarodnem 

merilu. 

V zadnjem času opažamo, da se prebivalci mesta množično udeležujejo najrazličnejših športno-

rekreacijskih dogodkov in svoj prosti čas namenjajo rekreaciji, kar je zelo spodbudno, saj se 

zavedajo pomena rekreacije za svoje zdravje in počutje. Možnosti za šport in rekreacijo 

prebivalcev na celotnem območju MOP so velike. Na površini 66,7 km2 je po veljavnem 

prostorskem planu še vedno 13,7 km2 gozdnih površin, športno-rekreacijska območja pa so se 

s 3,5 ha razširila na 9,6 ha. Z občinskim prostorskim načrtom, ki je še v fazi sprejemanja, pa je 

predvidenih 14,1 km2 gozdnih površin in kar 36,9 ha športno-rekreacijskih območjih. Največja 

parka v MOP sta Ljudski vrt in mestni park ob Dravi, sledijo Grajski hrib, park Turnišče, 

Panorama in Sončni park. Nasip Ptujskega jezera je urejen kot sprehajališče, reka Drava in 

Ptujsko jezero sta zelo dobra destinacija za preživljanje prostega časa in aktivnih počitnic. Že 

sedaj ponujajo rafting po Dravi, vejkanje, čolnarjenje, ribolov, vožnjo s panoramsko ladjico, 

deskanje in jadranje. 

MOP je lastnica 634 neprofitnih stanovanj. Povprečna velikost stanovanja meri 57,12 m2, 

skupna površina vseh stanovanj pa 38.238,00 m2. Trenutno je na seznamu 41 praznih 

nevseljivih stanovanj, ki se večino nahajajo v starem mestnem jedru. Obnova takšnih stanovanj 

je bistveno dražja in zahteva tudi več časa (kulturno-varstveno soglasje, projekt obnove). Po 

letu 1995 pa vse do sedaj se sklad zmanjšuje zaradi privatizacije stanovanj po končanih 

denacionalizacijskih postopkih, zaradi vračanja stanovanjskih hiš denacionalizacijskim 

upravičencem in prodaj stanovanj. Standard neprofitnih stanovanj je razmeroma nizek, saj se 

58 % vseh neprofitnih stanovanj nahaja v starem mestnem jedru, kar ima za posledico nizke 

najemnine in visoke vzdrževalne stroške. Starostna struktura neprofitnega stanovanjskega 

sklada je izrazito neugodna, saj je od teh 634 neprofitnih stanovanj kar 343 stanovanj starejših 

od 60 let. Poseben problem gospodarjenja s stanovanji predstavlja neplačevanje najemnin 

najemnikov neprofitnih stanovanj (VIS-MOP 2015–2025 2015, 42). 

Zadnje dostopne razvojne, ekonomske in socialne kazalnike MOP smo primerjali z Mursko 

Soboto, Novim mestom, Velenjem in Celjem ter povprečjem Podravja, vzhodne kohezije in 

Slovenije. 
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Slika 18: Sklop tabel  

Vir: Mestna občina Ptuj 2015. 

Demografski kazalniki MOP kažejo slabo sliko v primerjavi z ostalimi primerjanimi občinami 

ter s stanjem v Podravju in Sloveniji, saj se MOP nahaja na dnu razpredelnice (gibanje števila 

prebivalcev, indeks staranja). Bistveno se je v primerjavi z letom 2002 zmanjšal naravni prirast, 

medtem ko selitveni ostaja približno na isti ravni. Indeks staranja1 je v letu 2002 znašal 89,5, 

sedaj znaša 146. Prav tako se daljša tudi življenjska doba občank in občanov Ptuja. V letu 2002 

je znašala 139,4, sedaj pa 146. 

Po stopnji registrirane brezposelnosti je MOP malo pod slovenskim povprečjem, sicer pa od 

primerjanih občin takoj za Novim mestom. Leta 2002 je stopnja brezposelnosti v MOP znašala 

12 % (Mestna občina Ptuj 2015).  

Koeficient razvitosti2 kaže na slab položaj MOP, saj se nahaja na zadnjem mestu med 

primerljivi občinami, prav tako ima najnižjo povprečno bruto plačo na zaposlenega. Tudi v letu 

2002 se je MOP nahajala na zadnjem mestu med primerjanimi občinami, povprečna bruto plača 

je takrat znašala 939,24 EUR. V primerjavi z letom 2002 se je tudi zmanjšala površina 

kmetijskih zemljišč. V letu 2002 jih je bilo 3.131 ha, v letu 2010 2.398 ha. 

Turistični kazalniki v primerjavi z ostalimi občinami so sicer dobri, je pa res, da primerjane 

občine nimajo takšnega turističnega potenciala, kot ga ima MOP. Če primerjamo povprečno 

letno stopnjo zasedenosti turističnih objektov v MOP z letom 2002, opazimo občuten padec 

zasedenosti, saj je stopnja zasedenosti takrat bila 40,16 % (Mestna občina Ptuj 2015).  

                                                 
1  Indeks staranja je razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 let in več) in mladim prebivalstvom 

(starim 0–14 let), pomnoženo s 100. 
2  Koeficient razvitosti občine kaže na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitostjo občin 

v državi. Za izračun je upoštevanih 10 različnih kazalnikov. 
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5.4 Staro mestno jedro 

Posebno pozornost v MOP moramo nameniti staremu mestnemu jedru. Glede na njegove 

specifičnosti ga je treba obravnavati s posebnim poudarkom glede na ostale dela mesta Ptuj. 

Stara mestna jedra evropskih mest predstavljajo potencial predvsem s turističnega vidika in nič 

drugače ni na Ptuju. Za privlačnost starega zgodovinskega mestnega jedra moramo uskladiti 

ključne dejavnike: ohranjena kulturna dediščina, bivanje v zgodovinskem jedru, promet ter 

uravnotežena struktura dejavnosti, namenjena prebivalcem zgodovinskega jedra, ostalim 

prebivalcem občine in regije ter turistom. 

Mesto Ptuj je usmerjeno k uskladitvi ključnih dejavnikov za razvoj zgodovinskega jedra. To je 

razvidno iz projektov, ki so bili v ta namen že izvedeni: od strateškega načrta (ADHOC), 

občinskih predpisov in prostorskih aktov, ki urejajo in usmerjajo razvoj, do konkretnih 

projektov prenove. To so predvsem prenove objektov v javni rabi in posamični objekti v zasebni 

rabi. Področja, kjer so še opazni določeni primanjkljaji, so predvsem razvoj dejavnosti v starem 

mestnem jedru, bivanje, saj je velik del stanovanjskih površin pod današnjimi standardi, 

mirujoči promet in osebni avtomobilski promet, usklajenost s službo varstva kulturne dediščine 

(Mestna občina Ptuj 2008). 

Velika ovira za kapitalski interes je predvsem varstvo kulturne dediščine, podobno je na 

področju prostorskih aktov, kjer kapital pogosto vidi oviro v izvedbenih pogojih, a ti morajo v 

tako občutljivem območju, kot je zgodovinsko mestno jedro, predstavljati okvire, znotraj 

katerih so možne aktivnosti. Vloga občine je, da poskuša uskladiti interese, a ne na škodo 

javnega interesa. V starem mestnem jedru pa se srečujemo tudi z neusklajenostjo različnih 

javnih interesov, na primer z dvigom kakovosti bivanja in varstvom kulturne dediščine. Zaradi 

premalo primerov dobrih praks, ki bi postali vzorec za reševanje neusklajenosti, se pri vsakem 

posameznem primeru iščejo rešitve, ki pogosto pripeljejo do rezultata, s katerim vsaj ena stran 

ni zadovoljna (če ne celo več strani). 

Interes poslovnih subjektov, ki delujejo v mestnem jedru, je, da bi bil avtomobilski promet v 

starem mestnem jedru čim manj oviran (čim manj pešcon, čim nižji stroški parkiranja, čim več 

parkirnih mest), saj menijo, da bodo na ta način lažje »preživeli«, to pa ni v skladu z načeli 

trajnostne mobilnosti (zmanjšanje emisij, zdravje prebivalstva, poraba energije) in turističnega 

razvoja mestnega jedra (privlačnost starega mestnega jedra, nezasedenost javnega prostora z 

avtomobili). Iz tega je mogoče povzeti, da lahko omenjeni interes poslovnih subjektov dodatno 

negativno vpliva na »preživetje«: zaradi omejenosti prostora v zgodovinskem mestnem jedru 

dodatnih parkirišč (razen podzemnih garaž) ni mogoče ustvariti, zaradi pomanjkanja parkirišč 

se bodo obiskovalci raje usmerjali drugam (npr. v trgovske centre), zaradi zasedenosti javnega 

prostora z avtomobili bo obiskovalcem ta prostor neprivlačen, kar na koncu pomeni slabše 

poslovanje poslovnih subjektov v starem mestnem jedru.  
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Glede na socialno strukturo v starem mestnem jedru Ptuja (nižja povprečna izobrazba, višja 

stopnja brezposelnosti od ostalih delov Ptuja) bi bilo treba te kazalce čim bolj izenačiti z 

ostalimi območji mesta Ptuja, a je proces preobrazbe trenutno zelo počasen. 

Mestno jedro je v primerjavi z ostalimi območji manj privlačno za bivanje in poslovno 

dejavnost. Za bivanje obstaja pritisk predvsem na obrobje in zaledje mesta, pri poslovnih 

dejavnostih je v ospredju predvsem trgovska dejavnost, ki pa išče predvsem »avtomobilom 

prijazne« lokacije. 

Zaradi prepuščanja iniciative kapitalu zgodovinsko mestno jedro ne more razviti svojih 

potencialov. Z večjim sodelovanjem je že v številnih zgodovinskih mestnih jedrih uspelo 

zagotoviti pogoje poslovnim dejavnostim in hkrati še povečati privlačnost zgodovinskega 

mestnega jedra. 

Mestna občina se zaveda, da je kulturna dediščina mesta Ptuja bogastvo, ki ga je treba ohranjati 

in ki lahko mestu pripomore k razvoju, zato si želi poiskati pot, po kateri bo mogoč razvoj mesta 

ob ohranjanju kakovosti zgodovinskega mestnega jedra, ne pa propadanje, kot se v posameznih 

primerih dogaja tudi na Ptuju (Mestna občina Ptuj 2015, 65). 
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6 RAZISKAVA PRIPRAVLJENOSTI PODJETNIKOV V PTUJSKEM MESTNEM 

JEDRU ZA VKLJUČITEV V IZVAJANJE AKTIVNOSTI MESTNEGA 

MARKETINGA 

Iz četrtega poglavja (primerjalne analize mest) vidimo, da je ključnega pomena za vzpostavitev 

mestnega marketinga sodelovanje podjetnikov, trgovcev, gostincev in drugih poslovnih 

subjektov v mestu. Prav zaradi njih se je vzpostavil mestni marketing v raziskanih mestih 

(rezultati primerov tujih mest). Rezultati so pokazali, da se je marketing mest pri teh mestih 

začel prav na iniciativo podjetnikov in podjetniki so tudi tisti, ki v veliki meri financirajo 

aktivnosti, ki smo jih raziskali v analizi. Iz analize mest smo tudi dobili ključne informacije, ki 

smo jih nato uporabili v vprašalniku (ključna področja za razvoj mesta, katere naloge mestnega 

marketinga lahko ponudimo anketirancem itd.). 

Analiza pripravljenosti ptujskih podjetnikov je zato zelo pomembna za pridobitev odgovorov 

na obe ključni raziskovalni vprašanji − katerim usmeritvam naj sledi mestni marketing in ali so 

podjetniki sploh pripravljeni sodelovati v konceptu ustanavljanja mestnega marketinga. 

V tem poglavju smo želeli pridobiti odgovore na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ali so 

trgovci in podjetniki pripravljeni sodelovati skupaj z javnim okoljem pri razvoju tega koncepta 

(tudi s finančno participacijo). Najprej smo opisali metodologijo empirične raziskave, nato 

sledita opredelitev ankete in zaključek (potrditev ali zavrnitev hipoteze). 

6.1 Načrt raziskave in predstavitev vzorca anketirancev  

Za pridobitev potrebnih informacij smo izvedli anketo med podjetniki v starem mestnem jedru. 

Najprej smo določili okrožje oz. mestno jedro, ki se bo vključilo v izvajanje marketinga mest. 

To smo naredili s pomočjo študije ADHOC – strateški načrt (izvedbe revitalizacije ptujskega 

mestnega središča) iz leta 2008. V tej študiji so opredelili mestno jedro (ACP) in to opredelitev 

smo uporabili tudi sami. Opredelili smo ulice, ki so v tem jedru. Ker MOP nima podatkov o 

številu podjetnikov v mestnem jedru, je bil prvi korak poiskati podjetja, ki imajo sedež na tem 

območju. 
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Slika 19: Območje izvedene ankete  

Vir: Google Maps 2016. 

S pomočjo programa Ebonitete smo poiskali vsa podjetja, ki imajo sedež v starem mestnem 

jedru. Skupno število podjetij s sedežem je 302 (92 % malih podjetij). Nato smo ta podjetja 

razdelili glede na dejavnost. Podjetja z dejavnostmi tipa: odvetniki, notarji, pravna in poslovna 

svetovanja, gradbena dela, montaže idr. niso naša ciljna skupina. Za analizo je ostalo še 112 

podjetij, katerih dejavnosti so prikazane na Sliki 20. 
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Slika 20: Dejavnosti podjetij 

Iz Slike 20 je razvidno, da prevladujejo dejavnosti strežba pijače, trgovina na drobno z oblačili, 

frizerska dejavnost, restavracije in gostilne, cvetličarne, pekarne in drugo. Ravno ti segmenti 

so glavna ciljna skupina mestnega marketinga, saj ravno temu segmentu primanjkuje kupcev in 

obiskovalcev.  

Anketo smo razdelili 100 omenjenim podjetnikom, osebno z obiskom njihovih poslovnih 

prostorov. Menili smo namreč, da bo osebni obisk povečal odstotek izpolnjenih anket. 

Pričakovali smo približno 60 % uspešnost (60 izpolnjenih anket), vendar je ta bila 85 %, kar 

pomeni točno 85 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, to pa je več, kot znaša reprezentanti vzorec 

za naše domneve in zaključke. 

Anketa je bila razdeljena na tri dele (in dodatne demografske podatke). Prvi del je zajemal 

splošne informacije o Ptuju. Predvsem nas je zanimalo, ali so zadovoljni s podobo Ptuja, kaj 

pogrešajo in ali je Ptuj prepoznaven. Tu smo želeli pridobiti njihovo sedanje mnenje o Ptuju in 

starem mestnem jedru. Drugi del je že napeljeval na vsebine, ki jih izvaja mestni marketing. 

Hoteli smo pridobiti njihova mnenja o ključnih področjih, ki jih mora Ptuj razvijati za razvoj 

mestnega jedra. Tretji del pa se nanaša na direktne aktivnosti mestnega marketinga in želje po 
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vključitvi v mestni marketing. Po koncu vsakega dela bomo komentirali rezultate ter podali 

priporočila za razvoj marketinga mest v MOP. Priporočila bodo izsledki rezultatov ankete. 

Ker je šlo za cenzus (vključeni so bili vsi elementi ciljne populacije − podjetniki, ki se bi lahko 

vključili v razvoj marketinga mesta), ni bilo potrebno statistično sklepanje.  

6.2 Analiza ankete 

1. del − splošno 

Menite, da je mesto Ptuj prepoznavno v Sloveniji? 

 

Slika 21: Prepoznavnost Ptuja − razdelitev 1 
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Po čem je mesto Ptuj po vašem mnenju najbolj prepoznavno (možni so največ trije odgovori)? 

 

Slika 22: Prepoznavnost Ptuja – razdelitev 2 

Kako ste zadovoljni s/z: 

 dogajanjem v mestnem središču? 

 

Slika 23: Zadovoljstvo z dogajanjem v mestnem središču 
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 trgovinsko ponudbo v mestnem središču? 

 

Slika 24: Zadovoljstvo s trgovinsko ponudbo 

 

 z dnevnim dogajanjem v mestnem središču? 

 

Slika 25: Zadovoljstvo z dnevnim dogajanjem 
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 gostinsko ponudbo v mestnem središču? 

 

Slika 26: Zadovoljstvo z gostinsko ponudbo 

V mestni občini pogrešam: 

 poživitev mestnega jedra. 

 

Slika 27: Poživitev mestnega jedra 
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 sodelovanje trgovcev, obrtnikov, gostincev v mestnem središču. 

 

Slika 28: Sodelovanje trgovcev 

 

 več prireditev. 

 

Slika 29: Pogrešanje prireditev 
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 več kolesarskih in pešpoti. 

 

Slika 30: Kolesarske poti in pešpoti 

Pod okriljem MOP se izvajajo razni projekti, ki naj bi pripomogli k oživljanju mestnega 

središča. Menite, da ste dovolj informirani o projektih, ki jih izvaja MOP?  

 

Graf 1: Informiranje o projektih MOP 
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Ali tovrstni projekti po vašem mnenju prispevajo k povišanemu obisku mestnega središča in s 

tem posledično k večjemu prometu? 

 

Slika 31: Prispevek projektov 

Na vprašanje, kaj pogrešajo v mestnem središču, so bili odgovori naslednji: 

 Več dogajanja in dogodkov v podporo podjetnikom v mestnem jedru. 

 Več trgovinic na drobno, več gostilniške ponudbe. 

 Več medsebojnega sodelovanja. 

 Več zelenja, klopi. 

 Več obiskovalcev – domačinov in turistov (najpogostejši odgovor). 

Iz odgovorov v prvem delu vidimo, da so podjetniki mnenja, da je Ptuj prepoznavno mesto v 

Sloveniji, najbolj po zgodovini ter festivalnih dogodkih (kurentovanje, poletni festivali, rimske 

igre). Najmanj so zadovoljni z dnevnim dogajanjem v mestu ter s trgovinsko ponudbo, kar 

posledično pomeni manjši obisk lokalnih prebivalcev. 

Hkrati se vsi zavedajo in pogrešajo prav medsebojno sodelovanje med trgovinami, obrtniki in 

gostinci. Skoraj 60 % si jih želi večjega sodelovanja. Prav tako si skoraj vsi željo poživitve 

(66 %) mestnega jedra. Ta odgovora sta zelo pomembna predvsem v povezavi z vprašanji iz 

naslednjih dveh sklopov. 

Posamični projekti za oživitev mestnega jedra so se doslej izvajali v organizaciji MOP, vendar 

kar 87 % anketirancev meni, da so slabo informirani o projektih, ki se izvajajo. Prav tako 55 % 

anketirancev meni, da dosedanji projekti niso bili izvedeni uspešno oz. se jim niso povečali 

prihodki na njihov račun. Prav tako je največ podjetnikov (skoraj 75 %) dejalo, da si želijo več 

obiskovalcev domačinov. 
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Izluščimo tri osrednje razloge za vzpostavitev mestnega marketinga, ki jih želijo udeleženci 

ankete izboljšati: 

 medsebojno sodelovanje med trgovinami in obrtniki, 

 več obiskovalcev – predvsem lokalnega prebivalstva, 

 poživitev mestnega jedra. 

Prav ti razlogi so enaki kot v rezultatih študije primera mest, zato prevladuje mnenje, da ima 

Ptuj razvito klimo za vzpostavitev marketinga mest.  

Ključna področja za razvoj mesta 

Kakšne vsebine v mestnem središču vam povečajo promet (največ en odgovor)?  

 

Slika 32: Vsebine, ki podjetnikom povečajo promet  
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Kje vidite največjo razvojno možnost za nadaljnji razvoj mesta Ptuj in povečanje svojega 

dohodka? 

 

Slika 33: Razvojne možnosti MO Ptuj 

Menite, da ima mesto Ptuj dobro razvito podobo (imidž – celostno grafično podobo)? 

 

Slika 34: Podoba mesta 
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Menite, da ima mesto Ptuj dobro razvito strategijo promocije starega mestnega jedra, v katero 

ste ali bi lahko bili vključeni? 

 

Slika 35: Strategija promocije mestnega jedra 

Menite, da ste dovolj seznanjeni s ponudbo drugih trgovin in gostinskih lokalov, ki se nahajajo 

v mestnem središču? 

 

Slika 36: Seznanjenost z drugo ponudbo 
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Ali sodelujete z drugimi ponudniki pri privabljanju obiskovalcev in s tem povečanju svojega 

dobička? 

 

Slika 37: Medsebojno sodelovanje 

Kot vidimo iz zgoraj omenjenih rezultatov, se podjetnikom v mestnem jedru najbolj poveča 

promet, ko so organizirane kulturne in zabavne prireditve. Največjo razvojno priložnost pa 

vidijo na področju izboljšanja turizma, gospodarskih vzpodbud (malo gospodarstvo) in na 

področju festivalske dejavnosti. Hkrati so mnenja, da Ptuj nima razvite strategije promocije 

mestnega jedra in da ima tudi slabo razvito celostno podobo mesta. Iz odgovorov je vidno, da 

podjetja poznajo drug drugega, tudi sodelujejo, vendar si želijo večjega sodelovanja med sabo, 

kar je vidno v prvem delu vprašalnika.  

Tri osrednje ugotovitve so pomembni razlogi za vzpostavitev mestnega marketinga: 

 izboljšana in obsežnejša trgovinska ponudba v mestnem jedru, 

 nova strategija promocije z dobro razvito podobo mesta, 

 razvojna priložnost na področju turizma. 
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Mestni marketing 

Katere naloge mestnega marketinga bi bile po vašem najpomembnejše za vas, s tem pa za 

povečanje obiska lokalnih prebivalcev in turistov (posledično to pomeni povečanje vašega 

dobička) (možen je en odgovor)? 

 

Slika 38: Najpomembnejše naloge mestnega marketinga 

Ali se strinjate, da bi celotno grafično podobo (image) gradili na sloganu: Ptuj – zakladnica 

tisočletij? 

 

Slika 39: Ptuj – zakladnica tisočletij −podoba 
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Bi bili vključeni na spletno stran, kjer bi promovirali svojo dejavnost. Uporabniki bi lahko 

dostopali do informacij, kot so: ponudba gostinskih lokalov in trgovin v mestnem središču, 

aktualne akcije in popusti, aktualna dogajanja v mestnem središču, ponudba praznih poslovnih 

prostorov v mestnem središču? 

 

Slika 40: Vključenost na spletno stran 

Bi bili vključeni v aplikacijo v smislu svoje promocije, ki bi uporabnike obveščala o dnevnem 

dogajanju v mestnem središču, aktualnih akcijah ponudnikov izdelkov in storitev, ki se nahajajo 

v mestnem središču, ponudbi praznih poslovnih prostorov v mestnem središču …? 

 

 

Slika 41: Razvoj aplikacije za ponudnike 
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Bi pristopili v sistem kartice ugodnosti (»Ptujska kartica«), ki bi jo lahko uporabniki koristili 

pri določenih ponudnikih izdelkov in storitev, torej tudi vaših storitev? 

 

Slika 42: Kartica ugodnosti 

Bi sodelovali pri organizaciji določenih dogodkov (organizacija različnih tematskih sejmov, 

organizacija manjših festivalov, koncerti), ki bi se izvajali pred vašimi lokali? 

 

Slika 43: Skupna organizacija dogodkov 
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Bi bili pripravljeni vaše izložbe, gostinske vrtove, reklamne table in/ali gredice z rožami 

preurediti in poenotiti po skupnem mestnem predlogu – skupna ureditev mesta kot skupna 

celota? 

 

Slika 44: Skupna ureditev mesta 

Bi se bili pripravljeni vključiti v sistem mestnega marketinga in s tem sodelovati pri izvajanju 

različnih aktivnostih? 

 

Slika 45: Vključenost v mestni marketing 
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Bi bili pripravljeni na letni ravni prispevati določeno vsoto sredstev za opravljanje dejavnosti 

mestnega marketinga, v katerega bi bili vključeni (npr. vključitev v aplikacijo, promocija vaše 

dejavnosti, promocija kartice ugodnosti itd.)? 

 

Slika 46: Sofinanciranje aktivnosti mestnega marketinga 

Kot vidimo, je za anketirance najpomembnejša naloga, ki bi jo mestni marketing izvajal, 

upravljanje dogodkov ter marketing za gospodarstvo (novi produkti, sejmi). To so izbrali 

predvsem, ker v tem vidijo možnost za povečanje obiskovalcev in s tem tudi svojih dohodkov. 

Zakladnica tisočletja je slogan, ki si ga želijo. Po pogovoru z njimi bi skoraj vsi obdržali ta 

slogan, tudi grafično podobo mesta bi gradili na njem. 

Kasneje smo jih povprašali po točno določenih aktivnostih, ki se izvajajo v mestnem 

marketingu. Vprašali smo jih, ali bi bili pripravljeni sodelovati v njih. Prav v vsaki aktivnosti 

(spletna stran, aplikacija, kartica ugodnosti, skupna organizacija dogodkov, poenotenje izložb) 

so pripravljeni sodelovati – govorimo o 75- in več odstotni pripravljenosti.  

Najpomembnejša odgovora pa sta nam podali zadnji vprašanji. Na neposredno vprašanje, ali so 

pripravljeni sodelovati v aktivnostih mestnega marketinga na Ptuju, jih je pritrdilno odgovorilo 

92 %. Še bolj pa me je – na osebni ravni – presenetilo dejstvo, da je kar 68 % podjetnikov 

pripravljeno plačati določeno vsoto sredstev za izvajanje aktivnosti. Iz tega lahko z veliko 

večino sklepamo in odgovorimo pozitivno, da so podjetniki v mestnem jedru mesta Ptuj 

pripravljeni sodelovati v izvajanju aktivnosti mestnega marketinga in zato tudi plačati.  

Zakaj? Odgovor se skriva v prvih sklopih. Poudarjali so ravno točke in razloge, ki so 

najpomembnejši za to, zakaj sploh vzpostaviti mestni marketing – reševanje izgube 

konkurenčnosti mestnega urbanega jedra. Vsi si želijo izboljšati situacijo v mestnem središču, 

prav tako pa so se začeli zavedati, da brez povezovanja in sodelovanja med sabo ne bo 
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rezultatov. Zato lahko z veliko gotovostjo trdimo, da sta vzpostavitev in izvajanje aktivnosti 

mestnega marketinga na Ptuju nuja in da je ravno pravi čas za to. 

V naslednjem poglavju podamo priporočila/ukrepe za MOP, ki izhajajo iz rezultatov anketnega 

vprašalnika. 
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7 PROCES VZPOSTAVITVE MESTNEGA MARKETINGA NA PTUJU 

V prejšnjih poglavjih smo definirali ključne točke procesa za vzpostavitev in izvajanje 

aktivnosti mestnega marketinga. Dobili smo pomembno informacijo, da so podjetniki 

pripravljeni sodelovati v procesu mestnega marketinga, kar bi prispevalo k večanju 

konkurenčnosti Ptuja v primerjavi z drugimi mesti. Po tem načrtu bomo sedaj poskušali 

postopoma nakazati korake za izvajanje mestnega marketinga.  

Prva odločitev, ki je ena od najpomembnejših, bi morala pokazati, na katere sektorje marketinga 

mest bi se mesto Ptuj osredotočilo – razdelitev v Preglednici 1 iz poglavja 1.  

 

Slika 47: Marketing mest kot »dežnik« vseh ostalih marketinških aktivnostih 

7.1 Začetne aktivnosti  

Po analizah mest ter podjetnikov v mestnem jedru predlagam razdelitev, ki loči opravljanje 

lokacijskega marketinga in marketinga mest (združen marketing mest, turistični marketing in 

marketing dogodkov). Lokacijski marketing bi moral spadati pod oddelek MOP (oddelek za 

gospodarstvo) – pisarna za investicije. Mestni marketing pa bi lahko prevzel Javni zavod za 

turizem Ptuj, ki opravlja naloge turističnega marketinga z marketingom dogodkov (Slika 48). 



 

70 

 

Slika 48: Marketing mesta Ptuj 

Naslednji korak je definiranje razvojnih izzivov. Lokalna oblast je definirala naslednje razvojne 

izzive mesta Ptuj (Mestna občina Ptuj 2015): 

1. spodbujanje podjetništva in privabljanje vlagateljev, 

2. uveljavljanje koncepta trajnostne mobilnosti, 

3. učinkovita raba energije v javnem in zasebnem sektorju, povečanje oskrbe iz obnovljivih 

virov energije in nižanje ogljičnega odtisa, 

4. turistični razvoj mesta, inovativni turistični produkti in storitve ter učinkovita promocija, 

5. oživljanje starega mestnega jedra na načelih trajnostnega razvoja, 



 

71 

6. ponovna revitalizacija degradiranih urbanih površin, 

7. zagotavljanje višje kakovosti življenja vsem občankam in občanom MOP z ustreznim 

razvojem: vseh oblik vzgojno-izobraževalnih programov, socialnih programov ter 

zdravstvenih storitev, kulturnih in športnih programov in vseh programov za ustvarjalno in 

kreativno preživljanje prostega časa. 

Kot vidimo, se razvojni izzivi v točkah 1.4 in 5 neposredno dotikajo nujne vzpostavitve 

mestnega marketinga. Ostale točke pa se neposredno navezujejo na nujnost učinkovitega orodja 

za pridobivanje konkurenčne prednosti glede na ostala slovenska mesta. 

Cilji lokalne oblasti so doseči povečanje privlačnosti mesta kot poslovne, stanovanjske, 

nakupovalne in turistične destinacije, gradnja in vzdrževanje podobe mesta, spodbujanje 

sodelovanja ključnih akterjev v mestu in predvsem identifikacija prebivalcev z mestom. 

Pomembno stališče mestnega marketinga so sodelovanje s trgovci in prizadevanja, usmerjena 

v krepitev sodelovanja z njimi. Trgovci so namreč pomemben del turistične ponudbe in prakse 

iz tujine kažejo, da je v veliki meri tudi od njih odvisno, ali mesto živi ali ne, še posebej ob 

koncih tedna. Po ogledu dobrih praks v tujini in rezultatih izvedene analize je najboljše orodje 

za oživitev mestnih jeder vzpostavitev učinkovitega mestnega marketinga. Trenutno vladata v 

okolju pozitivna slika in prepričanje, da je vzpostavitev mestnega marketinga na Ptuju nujna. 

Analiza trenutne situacije 

Na podlagi zbranih podatkov lahko identificiramo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 

(Preglednica 4). 

Preglednica 4: SWOT-analiza 

Prednosti Slabosti 

Gospodarstvo  

– Ugodna geografska lega – ob avtocestni 

vpadnici. 

– Prihodki podjetij v MOP se od leta 2010, ko 

se kaže največji vpliv gospodarske krize, 

stalno povečujejo. Kumulativno so prihodki 

v 2013 zrasli za 6 % v primerjavi z letom 

2010. Podobno velja tudi za dodano 

vrednost, ki se je od leta 2010 do 2013 

zvišala za 12 %, kar kaže na bolj ugodno 

strukturo gospodarstva. 

– Razvojne možnosti že obstoječih pravnih 

subjektov in izobraževalnih institucij s 

področja kmetijstva in agroživilstva, ki 

Demografija 

– Negativen naravni in selitveni prirast. 

– Indeks staranja se povečuje. 

– Izseljevanje mladih iz mesta. 

Gospodarstvo  

– Podjetniška miselnost in inovacijska kultura 

sta na nizki ravni, primanjkuje podjetniških 

pobud, ustvarjalnosti in inovativnosti ter 

managerskih znanj. 

– Priliv zunanjih naložb (tako v regijo kakor 

tudi v MOP) je nizek. 

– Primanjkuje ustreznih pripravljenih lokacij 

za poslovne dejavnosti, cene zemljišč in 

poslovnih prostorov so visoke, gradnja 
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Prednosti Slabosti 

imajo širši regijski, nacionalni in 

internacionalni vpliv. 

– Razvita in uveljavljena blagovna znamka 

»dobrote slovenskih kmetij«. 

Okolje in infrastruktura 

– Veliko število prebivalcev, priključenih na 

javni vodovod, ki je ustrezno upravljan  

(94 %). 

– Visok potencial obnovljivih virov energije 

(lesna biomasa, sončna in geotermalna 

energija). 

– Sprejeta energetska politika skozi lokalni 

energetski koncept. 

– Redno izvajanje emisijskega monitoringa za 

zrak v industriji. 

– Onesnaženost zraka z SO2 že več let ni 

problematična. 

– Dobro organiziran sistem ravnanja z 

odpadki. 

– Dobra organiziranost in sodelovanje glede 

zaščite in reševanja na lokalni ravni. 

– Program varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

– Visoka stopnja biotske raznovrstnosti – 

ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter 

njihovih habitatov. 

Turizem, kultura, kulturna dediščina 

– Kulturna pestrost – veliko vrhunskih 

kulturnih ustvarjalcev. 

– Tradicionalne prireditve (kurentovanje, 

sejmi, martinovanje) in uveljavljeni poletni 

festivali. 

– Opazen razvoj rekreacijsko-izletniškega 

turizma (kolesarjenje, pohodništvo). 

– Že obstoječa infrastruktura za mladinski 

turizem. 

Kakovost življenja 

– Dobro razvita mreža osnovnih in srednjih 

šol. 

– Možnost bivanja v neposredni bližini šol v 

času izobraževanja. 

– Obstoj višjega in visokega šolstva. 

– Skrb za vseživljenjsko učenje. 

poslovnih objektov je (še vedno) povezana z 

dolgotrajnimi in zapletenimi postopki. 

– Pomanjkanje kakovostnih delovnih mest, še 

zlasti za mlade izobražene kadre. 

– Nekonkurenčnost naših izdelkov in storitev 

na globalnem trgu. 

Okolje in infrastruktura 

– Občasno prekoračene mejne vrednosti 

onesnaženja posameznih vodnih črpališč. 

– Slab odziv vlagateljev za javno-zasebno 

partnerstvo na področju energetskih 

projektov. 

– Zaščita kulturne dediščine zavira energetske 

konstrukcije ter uvajanje URE in OVE. 

– Zastarela avtobusna postaja. 

– Pomanjkanje varnih in medsebojno 

povezanih kolesarskih poti. 

– Pomanjkanje varnih prehodov in pločnikov 

za pešce. 

Turizem, kultura, kulturna dediščina 

– Neobstoj zavoda, ki bi se sistematično 

ukvarjal z operativno, razvojno, s 

promocijsko in z distribucijsko funkcijo. 

– Slabo izkoriščen turistični potencial (staro 

mestno jedro, reka Drava). 

– Objekti kulturne dediščine so ogroženi. 

– Nizka raven kakovosti turističnih produktov 

in storitev. 

– Neustrezna organiziranost ponudnikov 

turističnih storitev in pomanjkanje kadra, 

usposobljenega za razvoj turizma. 

– Premalo (v turistične namene) izkoriščene 

kulturne prireditve in tradicionalni sejmi. 

– Nepovezanost turizma z ostalimi 

gospodarskimi panogami. 

– Nerazviti turistični produkti za mlade in s 

tem nerazvit mladinski turizem. 

Kakovost življenja 

– Poglabljanje revščine. 

– Premalo ustrezno urejenih in varnih otroških 

igrišč ter drugih površin za rekreacijo. 
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Prednosti Slabosti 

– Zagotovljena dobra varnost občanov. 

– Razvita mreža zdravstvenih in socialno- 

varstvenih programov. 

– Dostopnost javne infrastrukture in odprava 

arhitektonskih ter drugih ovir za ljudi s 

posebnimi potrebami. 

– Pomanjkanje vseljivih stanovanj za mlade in 

starejše. 
 

Priložnosti Nevarnosti 

– Povezovanje med podjetji ter povezovanje 

podjetij z razvojnimi institucijami odpira 

možnosti za skupni razvoj izdelkov, storitev 

in postopkov ter skupne nastope na trgih. 

– Izkoriščanje ugodne centralne lege regije 

med Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško in 

spodbujanje aktivnega povezovanja z 

regionalnimi središči sosednjih držav in 

regij. 

– Vzpostavitev pisarne ali skupine kadra za 

organizirano vodenje in promocijo 

privabljanju tujih vlagateljev v MOP. 

– Z ustvarjanjem ugodnih pogojev za 

inovacije, izobraževanje in raziskave lahko 

lokalna in regionalna politika spodbuja 

raziskave in razvoj, na znanju temelječe 

naložbe in s tem premike v smeri aktivnosti 

poslovnih subjektov z večjo dodano 

vrednostjo. 

– Razvoj programov izobraževanja in 

usposabljanja prilagojenih potrebam 

gospodarstva. 

– Usklajeno in skupno delovanje na področju 

promocije. 

– Povečanje števila kakovostnih integralnih 

turističnih produktov. 

– Aktivni turizem (kolesarjenje, tek, 

pohodništvo (v okviru Ptujskega jezera)). 

– Kongresni turizem (Dominikanski 

samostan). 

– Degradirana območja – prenova. 

– Povečana vlaganja v spletno oglaševanje. 

– Odpiranje novih distribucijskih in tržnih 

poti. 

– Povezovanje turistične ponudbe (regijsko, 

medregijsko in državno). 

– Neizkoriščanje razvojnih priložnosti lahko 

vpliva na nadaljevanje negativne tendence in 

razvojno zaostajanje MOP. 

– Nezadosten vpliv kapitala in novih tehnologij 

lahko povzroči dodatne težave na področju 

gospodarstva in prepreči njegovo okrevanje. 

– Nadaljevanje negativnih demografskih 

trendov. 

– Nadaljnji beg možganov in kompetentnega 

kadra. 

– Nadaljevanje togosti v srednješolskem 

sistemu izobraževanja brez povezovanja z 

gospodarstvom. 

– Neizkoriščen turistični potencial. 

– Bolje organizirane destinacije (v Sloveniji in 

tujini) lahko zmanjšajo dotok turistov. 

– Zmanjševanje investicij v turistično 

infrastrukturo, ponudbo in promocijo. 

– Nizka kupna moč prebivalstva. 

– Izguba tradicionalne kulturne krajine, 

turističnih programov in produktov. 

– Prepočasna in nezadostna poklicna in 

strokovna usposobljenost na ravni kmetij. 

– Slaba usposobljenost in kapitalska ustreznost 

za koriščenje sredstev iz Evropske unije. 

– Nespoštovanje načel sonaravnega 

trajnostnega razvoja. 

– Nelojalna konkurenca tujih ponudnikov 

vprašljive kakovosti. 

– Nizke cene fosilnih virov energije (v 

industriji in za ogrevanje). 
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Priložnosti Nevarnosti 

– Celostna revitalizacija objektov kulturne 

dediščine v okviru razvoja turistične 

infrastrukture. 

– Dodatna krepitev sodelovanja in partnerstva 

med lokalnimi skupnostmi, turističnimi 

ponudniki in regionalno destinacijsko 

organizacijo. 

– Vzpostavitev pametne regije (združitev 

koncepta pametnih omrežij, obnovljivih 

virov energije in trajnostne mobilnosti). 

Predelana SWOT-analiza po VIS MOP 2015-2025 

Po temeljiti analizi vidimo, da se slabosti in nevarnosti prepletajo, največ jih je ravno na 

področju starega mestnega jedra: 

 slabo izkoriščen turistični potencial (staro mestno jedro, reka Drava), 

 objekti kulturne dediščine so ogroženi, 

 neustrezna organiziranost ponudnikov turističnih storitev in pomanjkanje kadra, 

usposobljenega za razvoj turizma, 

 priliv zunanjih naložb tako v regijo kakor tudi v MOP je nizek, 

 premalo (v turistične namene) izkoriščene kulturne prireditve in tradicionalni sejmi, 

 nepovezanost turizma z ostalimi gospodarskimi panogami, 

 nizka kupna moč prebivalstva, 

 izguba tradicionalne kulturne krajine, turističnih programov in produktov. 

Naloga mestnega marketinga je, da odpravlja te slabosti in pomanjkljivosti. Glavni smoter 

mestnega marketinga je predvsem povečanje privlačnosti mesta kot poslovne, stanovanjske, 

nakupovalne in turistične destinacije, gradnja in vzdrževanje podobe mesta, spodbujanje 

sodelovanja ključnih akterjev v mestu ter predvsem identifikacija prebivalcev z mestom. 

Pomembno stališče mestnega marketinga so sodelovanje s trgovci in prizadevanja, usmerjena 

v krepitev sodelovanja z njimi. Trgovci so namreč pomemben del turistične ponudbe. Prakse iz 

tujine kažejo, da je v veliki meri tudi od njih odvisno, ali mesto živi ali ne, še posebej ob koncih 

tedna. 

Definiranje glavnih ciljev oz. rezultatov ter podobe mesta 

Mesto Ptuj je definiralo vizijo in poslanstvo, ki ju želi vzpostaviti v svojih razvojnih 

dokumentih. Prav ta vizija in strategija pa se nanašata na mestni marketing in rezultate, ki jih 

želijo vzpostaviti z njim.  
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Vizija – Ptuj, ustvarjalna zakladnica tisočletij 

Prepoznano bo kot zakladnica tisočletij, mesto kulture in festivalov ter privlačnih naravnih 

danosti. Prebivalci mesta bodo aktivni, zdravi in ustvarjalni. 

Strateške usmeritve, ki se nanašajo na staro mestno jedro (Mestna občina Ptuj 2015): 

Mestna občina Ptuj – zakladnica tisočletij. Poskrbeli bomo za turistični razvoj mesta, za 

ohranjanje kulturne dediščine in sodobno kulturno ustvarjalnost, za oživljanje starega mestnega 

jedra, s poudarkom na dobri promociji. 

Mestna občina Ptuj – mesto aktivnih, zdravih ter ustvarjalnih ljudi. Zagotavljali bomo 

kakovostne vzgojno-izobraževalne programe, primerne športno-rekreacijske površine za vse 

starostne skupine, dostopne zdravstvene in socialne storitve ter bivalne pogoje zlasti za mlade, 

starejše in socialno ogrožene. 

7.2 Podoba mesta 

Ptuj trenutno nima izdelane celostne turistične podobe oz. podobe in slogana, po katerem bi 

bilo mesto prepoznano po svojih zgodovinskih znamenitostih in kulturnem ustvarjanju. 

Grafično se upira na sivo-rdečo barvno shemo, uporablja poenostavljen ptujski grb za logotip 

pod sloganom Zakladnica tisočletij.  

Ta logotip pa je zastarel in bi se moral modernizirati v skladu s trenutnimi standardi. Prav tako 

je težava, da je v sklopu RDO bila oblikovana geografska turistična znamka Ptuj – zakladnica 

tisočletij s svojo grafično podobo. 

 

Slika 49: Spletna stran RDO 

Vir: Visit Ptuj 2016. 

Razhajanje logotipov, tipografije in barvne lestvice ne pripomore k prepoznavnosti mesta na 

turističnem trgu, saj je osnovni namen kreiranja znamke oz. znamčenja, da se v razlikovanju do 
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drugih znamk vzpostavi prepoznavna podoba (v besedi in sliki). Ponavljanje iste podobe 

prispeva k prepoznavnosti, saj se prepoznavnost destinacije doseže šele, ko je podoba večkrat 

videna in je razvita povezava med znamko in mestom. Različnost podob ima kontra produktiven 

učinek na sporočilnost in prepoznavnost. Blagovna znamka mesta Ptuj ni izdelana do mere, da 

bi učinkovito delovala na domačem in tujem trgu. Na uradnih spletnih straneh se pojavljata dve 

turistični podobi, kar vnaša zmedo in negativno prispeva k prepoznavnosti Ptuja. Poenotenje in 

premišljen pristop k oblikovanju podobe in slogana mesta sta nujna nadaljnja koraka. 

V nadaljevanju bomo opisali trenutne smernice pri oblikovanju grafične podobe mesta. Vedeti 

moramo, da moderna podoba sloni na moderni grafični podobi, ki se nato uporablja povsod in 

je poenotena med vsemi deležniki v okolju. Logotip mora podati tako podobo, ki jo hočemo z 

njim sporočiti in morebitne obiskovalce motivirati k obisku. 

Logotip/imidž mesta mora torej veliko povedati. Najbolj pomembno vprašanje je, ali se 

logotip/image poenoti/prilagodi z videzom mesta. 

S čim naj se mesto Ptuj poenoti: ali je moderno, zgodovinsko, bogato, industrijsko pomembno, 

privlačno, živo, inovativno, internacionalno, večplastno mesto nakupov. Vse te vidike je treba 

prilagoditi pri oblikovanju CGP.  
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Slika 50: Prikaz mestnih logotipov 

Predlog grba oziroma logotipa 

Slogan Zakladnica tisočletij naj ostane, saj ima udarno sporočilo. Potrebno je vključiti 

znamenitost, torej silhueto starega mestnega jedra s poudarkom na gradu. Napisi naj bodo v 

belo-rdeči barvi, enako kakor grb. Najpomembnejša pa je uporaba. Vsi ptujski zavodi se morajo 

zavezati, da se ta nova podoba uporablja na vseh njihovih izdelkih (spletna stran, dopisni listi, 

brošure), saj lahko le skupaj povečamo in poenotimo pravilno uporabo celostne podobe. S tako 

imenovano »blagovno znamko« se mora Ptuj pozicionirati kot kulturno mesto s pridihom 

zgodovine.  

7.3 Strategija in načrt izvedbe 

V nadaljevanju prilagam glavne ukrepe in aktivnosti, ki bi jih lahko vključili v sklopu mestnega 

marketinga za mesto Ptuj. Ukrepi izhajajo iz primerjalne analize ostalih mest, analize Ptuja in 

študijske literature. 
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Slika 51: Prikaz glavnih opornih točk, iz katerih izhajamo pri definiranju ukrepov 

Ukrep 1: osredotočenje na gospodarstvo v mestnem jedru 

Predlog aktivnosti: 

 razvoj novih izdelkov (npr. sejem bio izdelkov, sejem kolesarstva, sejem cvetličarstva), 

 inovacije teh izdelkov (enotne oblike vseh sejmov), 

 kakovost izdelkov (preizkušanje bio izdelkov), 

 menedžment blagovnih znamk,  

 storitve, povezane z izdelki (nasveti za bio izdelke).  

Zelo pomembna aktivnost v tem sklopu je komunikacija – delo z javnostjo, obveščanje medijev 

o novih ponudbah v mestu, razvoj blagovnih znamk in identitete. Prav tako pomemben segment 

v tem sklopu je raziskava trga (analiza gospodarske strukture) in na podlagi ugotovitev 

izvajanje zgoraj omenjenih akcij. 

   

Slika 52: Tržnica  

Vir: Pasau 2016. 
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Ukrep 2 − storitve za podjetnike in podjetnice ter prebivalce in prebivalke: 

 izobraževanje in svetovanje, izobraževanje z različnih tematik (trženje, komuniciranje s 

strankami, tuji jeziki), 

 podpora pri dogodkih in odnosih z javnostjo pri odprtju trgovin, 

 obveščanje o popustih prek oglasov, 

 kuponi ugodnosti – velja za zelo učinkovito orodje, ki se je pokazalo za zelo uspešno v več 

primerljivih mestih, 

 popusti pri parkiranju,  

 različni ukrepi za ohranjanje strank, 

 delavnice z organi upravljanja mest. 

 

   

Slika 53: Kuponi ugodnosti  

Vir: City Impulses 2016.  

Ukrep 3 − urejanje podobe mesta 

Za dobro počutje obiskovalcev je pomembna naloga urejanje podobe mesta. Pomembne 

aktivnosti v tem sklopu so: 

 urejanje ulic in trgov po enaki metodologiji s skupno nitjo, 

 skupni koncepti osvetlitve, 

 razsvetljava pročelja hiš, 

 skupna podoba gostilniških vrtov, zelenih površin, promenade. 

Prav tako je pomembno, da se izdelajo smernice za oglaševanje v javnosti, stene za plakatiranje, 

cone za pešce ter skupni prostori za druženje po enaki strukturi (enotni dizajn). 
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Slika 54: Ureditev podob mest  

Vir: City Impulses 2016.  

Ukrep 5 − stiki z javnostjo 

Pod mestnim marketingom razumemo tudi prevzem zelo pomembne aktivnosti, in sicer stike z 

javnostjo (strateško delo s tiskom in z mediji, izvajanje delavnic, odnosi z javnostjo, predvsem 

s podjetniki ter strateškimi partnerji). Prav tako je pomemben segment boj proti novi gradnji 

nakupovalnih centrov ter proti špekulaciji z nepremičninami. Ta aktivnost se prepleta z vsemi 

ostalimi aktivnostmi. 

Ukrep 6 − upravljanje dogodkov 

Zadnja pomembna naloga v mestnem marketingu je upravljanje dogodkov (angl. event 

marketing): 

 razvoj dogodkov (kreativne ideje, analiza potreb), 

 načrtovanje in organizacija (uradni postopki, dejavnosti za promocijo, sponzorstva, 

infrastruktura, pridobivanje kupcev), 

 izvedba teh dogodkov (zagotavljanje kakovosti, definirati smernice za naslednja leta), 

nadzor nad temi dogodki (upoštevanje proračuna, pomembnost promocije, prisotnost 

medijev), 

 pozicioniranje dogodkov, 

 ohranjanje strank, 

 pridobivanje novih strank za skupne prireditve (ulične prireditve, tradicija, življenjski stil, 

glasba, umetnost, sejem).  
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Predlog: prakse kažejo, da so tedenski sejmi dokazano najmočnejši in najbolj dolgotrajni 

prinašalci frekvence strank in kupne moči za mestna središča. 

   

Slika 55: Sejem na Ptuju  

Vir: Mestna občina Ptuj 2015. 

Ti ukrepi se nanašajo na različne ciljne skupine oz. trge: 

Trg 1: Prebivalci mesta 

Primarni cilj: osnovati podobo Ptuja kot kakovostnega kraja bivanja, oblikovati zavest 

kupovanja v starem mestnem jedru, ponovno prebuditi pozitivni odnos prebivalcev do Ptuja. 

Zgoraj omenjeni ukrepi, ki se nanašajo na to ciljno skupino, so razvijanje novih sloganov, 

denimo »čudovito drugačno življenje v mestu«. 

Trg 2: turisti v mestu 

Primarni cilji: zbuditi radovednost turistov, podaljšanje trajanja nočitev, povečanje števila 

turistov. 

Trg 3: podjetja v starem mestnem jedru 

Primarni cilj: krepitev situacije trgovin v mestu, povečanje kupne moči. 

Za konec pa predlagamo finančno porazdelitev sredstev za izvajanje nalog mestnega 

marketinga. Za začetno izvajanje in po analizah v prejšnjih poglavjih bi začetni vložek za 

izvajanje aktivnosti na letni ravni znašal 120.000,00 € (Slika 56). 
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Slika 56: Predlog financiranja mestnega marketinga v mestu Ptuj 

Od tega bi bila notranja razdelitev sredstev naslednja: 

 

Slika 57: Razdelitev sredstev za izvajanje mestnega marketinga 
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8 ZAKLJUČEK 

Vzpostavitev uspešnega mestnega marketinga na Ptuju je nujna, saj mora Ptuj postati mesto, 

prijazno trgovcu, podjetniku, meščanom in turistom. Mestni marketing je orodje za reševanje 

izgube konkurenčnosti urbanih mestnih jeder. 

Marketing mest je pristop za namensko oblikovanje in trženje mesta, ki temelji na filozofiji 

usmerjenosti k ciljnim skupinam. Njegov cilj je povečati kakovost življenja, varnost in 

privlačnost mesta v tekmovanju z drugimi mesti. To je del sistematičnega procesa načrtovanja, 

ki poteka z uporabo instrumentov trženjskega spleta. Izdelek oz. proizvod mesto je posledica 

stališč in dejavnosti ljudi v mestu. V procesu marketinga mest javni in zasebni sektor kljub 

različnosti združita moči. To zahteva soglasje glede strategije in ciljev. V marketingu mest so 

združeni podsektorji. Ti se razlikujejo glede na ciljne skupine, zainteresirane strani in 

prednostne naloge, kot sta lokacijski in mestni marketing (National Association of city 

Marketing Germany (BCSD) − Nacionalno združenje marketinga mest Nemčija). 

Glavni namen je povečanje privlačnosti mesta kot poslovne, stanovanjske, nakupovalne in 

turistične destinacije, gradnja in vzdrževanje podobe mesta, spodbujanje sodelovanja ključnih 

akterjev v mestu ter predvsem identifikacija prebivalcev z mestom. Pomembno stališče 

mestnega marketinga so sodelovanje s trgovci in prizadevanja, usmerjena v krepitev 

sodelovanja z njimi. Trgovci so namreč pomemben del turistične ponudbe in prakse iz tujine 

kažejo, da je v veliki meri tudi od njih odvisno, ali mesto živi ali ne, še posebej ob koncih tedna. 

Iz raziskave (primerjalna analiza mest) smo dobili ključne odgovore na vprašanje, zakaj 

marketing mest. Odgovori so bili pomembni za ostala mesta ob vzpostavitvi. So tudi izrednega 

pomena za Ptuj: 

 povečanje kupne moči v mestnem jedru in v regiji, 

 razvoj mestnega jedra in izboljšanje podobe, 

 zadovoljevanje potreb podjetnikov v mestnem jedru, 

 motivacija prebivalcev za nakupe v lokalnem okolju. 

Prav tako smo dobili odgovore na raziskovalna vprašanje, katerim usmeritvam marketinga mest 

naj sledi razvoj mesta, in jih podali v poglavju 7 z ukrepi. 

Ptuj ima nekaj prednosti pred drugimi slovenskimi malimi in srednjimi mesti in iz teh prednosti 

moramo izhajati. Mesto Ptuj se mora osredotočiti na trajnostno urbano trženje blagovne znamke 

»Zakladnica tisočletja«, ki je na slovenskem območju že postala poznana blagovna znamka. 

Osredotočiti se mora na pozicioniranje te blagovne znamke, da se dejansko loči od drugih mest. 

Ime se mora pozicionirati tako med prebivalci Ptuja (zgodovinski podoba mesta, edinstvena 

atmosfera dobrega počutja), med turisti (kakovostne počitnice z zanimivim kulturnim ozadjem, 

umetnostno- in kulturnozgodovinske »poslastice« po sledeh Rimljanov, obdane s slastno 

gastronomijo) ter podjetniki.  
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V okviru magistrske naloge smo jasno pokazali, da je mesto Ptuj s svojo zgodovino, kulturo, 

festivali in drugimi aktivnostim privlačno mesto in da je lahko ponosno na svoje prednosti. Ima 

pa tudi veliko pomanjkljivosti, predvsem v oživljanju starega mestnega jedra.  

Zelo pomembno je, da se mesto Ptuj krepi v prihodnosti, da ostane konkurenčno. To lahko 

doseže z uveljavitvijo marketinga mest v svoji strukturi. Z motivacijo in s sodelovanjem vseh 

deležnikov, ciljnih skupin v aktivnostih mestnega marketinga lahko doseže rezultate, ki jih ima 

določene in s tem ostane konkurenčno mesto. 

Ena od najpomembnejših aktivnosti mora biti povezovanje trgovcev na drobno ter gostincev, 

skupaj z njimi mora razvijati dogodke za povečanje obiska tako lokalnih prebivalcev kot 

turistov. Po rezultatih ankete so ptujski trgovci in gostilničarji pripravljeni sodelovati in tudi 

financirati določene aktivnosti, kar je zelo pomembno. V razvoj pa mora biti vključena lokalna 

administracija za skupno sodelovanje in izvajanje aktivnosti za oživitev mestnega jedra ter 

povečanje konkurenčnega položaja za prihodnost. 

Začetne aktivnosti in s tem večanje konkurenčnosti v primerjavi z drugimi mesti mora biti 

usmerjeno v staro mestno jedro, kjer bodo prizadevanja usmerjena v krepitev sodelovanja s 

trgovci. Prakse iz tujine kažejo, da je »življenje mesta« še posebej aktivno ob koncih tedna. 

Trgovci so namreč pomemben del turistične ponudbe. 
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