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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava oživljanje starih mestnih jeder in vlogo maloprodaje. V 

teoretičnem delu naloge so poleg osnovnih pojmov predstavljeni razlogi, ki so vodili do 

umiranja starih mestnih jeder. Empirični del naloge pa je študija primera, ki temelji na 

predstavitvi občine, ki smo jo izbrali, analizi njenih aktivnosti za oživljanje starega mestnega 

jedra ter kvalitativni raziskavi, s katero smo raziskali mnenja in izkušnje deležnikov s stanjem 

in aktivnostmi, ki jih občina izvaja za ohranitev trgovcev v mestnem jedru. Ugotovljeno je 

bilo, da je obravnavana občina uspešna pri oživljanju mestnega jedra, istočasno pa smo s 

pomočjo mnenj deležnikov ugotovili pomanjkljivosti in možnosti za njihovo odpravo. 

Predstavili smo zaključne sklepe, ki so nam dali teoretični in metodološki prispevek na 

področju oživljanja starega mestnega jedra v obravnavani občini in širše, da smo lahko 

pripravili marketinško strategijo.  

Ključne besede: oživljanje starega mestnega jedra, maloprodaja, strategija, management 

mestnih centrov, turizem, povezovanje, zavod Otok, študija primera, Mestna občina Koper. 

 

SUMMARY  

The master's thesis deals with the revival of old city centers and the role of retail trade. The 

theoretical part includes basic concepts as well as the reasons that led to dying out of old city 

centers. The empirical part of the thesis is a case study based on the presentation of the chosen 

municipality, as well as on the analysis of its activities for the revival of the old city center 

and a qualitative study, in which we investigated the perceptions and experiences of 

stakeholders regarding the situation and the activities undertaken by the municipality for the 

preservation of trade in the city center. It was determined that the selected municipality is 

successful in revitalizing the city center, while at the same time, we were using the 

perceptions of stakeholders in order to identify possible disadvantages and possibilities for 

reducing them. We presented the conclusions, which provided us with the theoretical and 

methodological contribution in the field of revitalization of the old city center in the selected 

municipality and beyond, so we were able to prepare a marketing strategy. 

Keywords: revitalization of the old city center, retail trade, strategy, management of urban 

centers, tourism, integration, Institute Otok, case study, the Municipality of Koper. 

UDK: 339.37:338.48(497.4Koper)(043.2) 
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1 UVOD 

V uvodnem delu naloge so predstavljena teoretična izhodišča in opredelitev problema, namen 

in cilji raziskave, metode proučevanja ter predpostavke in omejitve. 

1.1 Opredelitev problema 

Evropska mesta so v primerjavi z ostalimi mesti po svetu posebna in so razlog za obstoj 

Evrope kot posebne zgodovinske entitete, dajejo ji poseben značaj in privabljajo številne 

turiste. Ker so bila včasih mestna jedra središča življenja, ostaja vidna povezava med 

preteklostjo in sedanjostjo. Vendar so skozi čas doživljala bistvene spremembe. Pomen mesta 

kot družbenega središča se je zmanjšal. Uršič (2003, 7) tako ugotavlja: »Velika nakupovalna 

središča z raznovrstno ponudbo postajajo vse pomembnejša družbena stičišča in privlačne 

časovno-prostorske lokacije, na katere se steka velikansko število ljudi z različnimi željami in 

potrebami.« Mušič (2004, 309) pa opozarja: »Nove definicije mesta so najprej dojeli veliki 

trgovski sistemi.« Nakupovalni centri so locirani na mestnih vpadnicah, saj je tako omogočen 

enostaven dostop z avtomobili, na voljo so obsežna brezplačna parkirišča, številne trgovine z 

raznoliko ponudbo mamijo obiskovalce. Nakupovalni centri so se spremenili v zaželeno 

obliko preživljanja prostega časa, mestna središča pa ob koncih tednov v mesta strahov. 

Tancigova (2006, 4) pravi: »Potrošnja soustvarja estetsko podobo mest, izložbena okna so 

njihove oči, prostori potrošnje njihove zgodbe.« 

Thompson, Benson in McDonagh (2015) priporočajo vpletenost in intervencijo podjetnikov 

za uspešno revitalizacijo mestnih središč, če želimo priti do pomembnih rezultatov. Tudi 

McGuinness et al. (2012) poudarjajo potencialne vplive regeneracije zasebnega 

maloprodajnega sektorja v depriviranih področjih, v pomanjkanju financiranja javnega 

sektorja. Singhal, Berry in McGreal (2009) pa ponujajo celovit okvir za urbano 

konkurenčnost v povezavi s strategijami regeneracije mesta in poslovnimi strategijami. 

Izumiranje starih mestnih jeder je v Evropi čedalje bolj pereč problem, kar nam dokazujejo 

tudi usmeritve evropske politike. Odbor regij Evropske Unije je tako na 85. plenarnem 

zasedanju, ki je potekalo 9. in 10. julija 2010 v Bruslju, med političnimi priporočili podal 

mnenje, da bi morale imeti regionalne in lokalne oblasti odločilno in osrednjo vlogo pri 

oblikovanju, izvajanju, nadzorovanju, podpiranju in ocenjevanju celostnih strategij oživljanja 

mest (Mnenje Odbora regij – Pomen oživljanja mest za prihodnji razvoj mest v Evropi, Ur. l. 

Evropske unije, 2010/C 267/07). Zaradi raznolikosti evropskih naselij in mest so potrebne 

rešitve, pripravljene na lokalni ravni, in v prvi vrsti delovanje na lokalni ravni. Med drugim 

omenja, da številna podjetja zapuščajo mesta, ker iščejo nižje stroške poslovanja in možnost 

prostorske širitve (ibid.). Da bi izpolnili zahteve prodornih podjetnikov, ki so pripravljeni 

imeti sedež na oživljenih območjih, bi morali programi za oživljanje mest najti inovativne 

načine uporabe prostora, ki so na voljo in izboljšati zagotavljanje mestnih storitev, s čimer bi 
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aglomeracijski učinek mestnih središč obrnili v svojo korist. Odbor poudarja tudi potrebo po 

uvedbi ukrepov za okrepitev podjetniškega duha, oblikovanju organov za podporo te želje po 

podjetništvu in pripravo ustreznih prireditev (ibid.).  

Tudi lokalne oblasti v Sloveniji sledijo usmeritvam evropske politike. Da bi mesta zadržala 

trgovce v jedrih, so župani večjih mest s Podjetniško-trgovsko zbornico Slovenije pričeli z 

uvajanjem managementa mestnih središč (TCM – Town Centre Management). Tako so marca 

2011 podpisali tristransko pogodbo o vzpostavitvi mestnega trženja z avstrijskim partnerjem 

(GZS 2011). Na trgovino vplivata tudi upad kupne moči in svetovna kriza, ki sta korenito 

spremenila nakupovalne navade in spodbudila iskanje cenejšega in s tem tudi manj 

kakovostnega blaga (Javornik 2011). 

Obravnavani problem naloge je nezadovoljivo poslovanje trgovskih subjektov v starem 

mestnem jedru obravnavane občine, ki vodi v prazne prostore, lokale in v manjšanje ponudbe 

– ta pa je pomembna za turizem, lokalno prebivalstvo in za trajnostni razvoj mesta. 

Obravnavana občina si že dlje časa z različnimi aktivnostmi prizadeva oživiti staro mestno 

jedro. V sklopu teh aktivnosti želi enakomerno razviti trgovsko dejavnost, do sedaj pa se še ni 

ugotavljalo uspešnosti izvedenih aktivnosti. Ker je bilo potrebno razviti strategijo oživljanja 

starega mestnega jedra, smo izvedli raziskavo, ki nam je pokazala, ali so bile dosedanje 

aktivnosti učinkovite. Pri uporabi koncepta učinkovitosti v javnem sektorju lahko trdimo, da 

je poraba javnih izdatkov učinkovita, ko porabljen znesek javnih sredstev prinese največje 

možne koristi za prebivalce (Aristovnik 2012, 3).  

Teoretična izhodišča za nastanek idejne zasnove magistrske naloge predstavljajo aktualni 

članki, ki pričajo o primerih dobre prakse iz tujine pri oživljanju mestnih jeder, literature o 

mestnem marketingu ter gradiva delavnic Town centre managementa. Uršič (2012) tako za 

trgovsko ponudbo v obravnavani občini ugotavlja: »Nadomeščanje unikatnih, a tržno manj 

uspešnih prodajaln in storitev z ekonomsko uspešnejšimi trgovinami standardne ponudbe je 

trgovcem, ki so se uspeli obdržati v mestnem središču, sicer prineslo kratkoročne ekonomske 

koristi, vendar je po drugi strani prispevalo k zmanjševanju pestrosti ponudbe in k 

postopnemu zmanjševanju števila obiskovalcev v mestnem središču.« 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave v magistrski nalogi je pripraviti učinkovito marketinško strategijo oživljanja 

starega mestnega jedra v obravnavani občini. 

Cilji raziskave v nalogi so naslednji: 

- opredeliti pojem in funkcijo mesta, maloprodaje in njihove povezanosti;  

- preučiti znanstveno literaturo s področij problematike zamiranja in revitalizacije starih 

mestnih jeder; 
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- predstaviti občino kot obliko lokalne samouprave; 

- analizirati aktivnosti obravnavane občine za oživljanje starega mestnega jedra; 

- raziskati mnenja in izkušnje deležnikov s stanjem in aktivnostmi, ki jih občina izvaja za 

ohranitev trgovcev v mestnem jedru;  

- priti do zaključnih sklepov, ki bodo dali teoretični in metodološki prispevek na področju 

oživljanja starega mestnega jedra v obravnavani občini in širše.  

1.3 Metode proučevanja 

S stališča ekonomske učinkovitosti je oživitev starega mestnega jedra pomembna, ker z 

obnovo stavb in infrastrukture povečamo vrednosti nepremičnin v mestu in z ohranitvijo 

trgovine zmanjšujemo brezposelnost, kar nam posledično prinese še dodatne ekonomske 

učinke, ker postane mesto privlačno tudi za turizem, trgovino in javno-zasebna partnerstva 

(Steinberg 2008, 8). Da bi razumeli, zakaj se oživljajo stara mestna jedra, smo si zastavili 

naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV 1: Kateri razlogi po mnenju udeležencev v raziskavi vodijo k izumiranju starih mestnih 

jeder?  

RV 2: Kakšne marketinške in druge strategije so bile razvite za ponovno oživljanje starih 

mestnih jeder po svetu in v Sloveniji?  

RV 3: Kakšna je po mnenju udeležencev raziskavi vloga maloprodaje in njene ponudbe za 

oživljanje starih mestnih jeder? 

Kroženje kapitala oz. menjava, ki poteka v prostorih potrošnje, je osnovni mehanizem, na 

podlagi katerega deluje mesto, zato prostori potrošnje veljajo za nujen mestni element, brez 

katerega urbana struktura ne funkcionira (Uršič 2003, 23). Tako smo s pomočjo analize 

dokumentov in intervjuji raziskali, kako aktivnosti občine in drugih deležnikov ohranjajo 

trgovino, gostinstvo in drugo podjetništvo v mestu.  

RV 4: Katere strategije za spodbujanje potrošnje v mestnem jedru obravnavane občine so 

predlagali občinski in drugi deležniki? 

RV 5: Kakšne ocene pripisujejo poslovni subjekti in obiskovalci mesta obstoječi ponudbi in 

dejavnosti različnih deležnikov, ki naj bi spodbujale potrošnjo v mestnem središču 

obravnavane občine?  

RV 6: Katere predloge, kritike, pohvale obstoječih strategij za oživljanje mestnega jedra 

obravnavane občine je zaznati pri različnih skupinah deležnikov? 
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Naloga je študija primera, zaradi česar ugotovitve raziskave veljajo specifično za preučevano 

občino. Študija primera se v družbenih vedah uporablja kot raziskovalna strategija pri 

preučevanju sodobnih pojavov znotraj širšega konteksta, za katero je značilno, da 

raziskovalec preučuje različne vire informacij in se poslužuje različnih metod raziskovanja 

(Yin 2003). Za študijo primera je značilno, da si z njo prizadevamo globinsko in celostno 

proučiti en primer in izhaja iz modela kvalitativne raziskave, pri kateri so se raziskovalci 

posluževali različnih postopkov z namenom, da pridejo do celostne slike nekega pojava oz. 

nekega primerka pojava (Flere 2000).  

Za dosego ciljev v teoretičnem delu naloge je bila uporabljena metoda analize za 

razčlenjevanje tez, ugotovitev in konceptov iz literature s področij maloprodaje ter oživljanja 

mest. Z metodo sinteze in kompilacije smo združevali različne teoretske konstrukte, z metodo 

deskripcije in dokumentiranja pa opisovali dejstva in pojme, ki smo jih preučevali.  

Empirični del naloge temelji na raziskavi, ki je bila opravljena s pomočjo metode analize 

vsebin sekundarnih virov, uporabili smo policy dokumente obravnavane občine ter interne 

dokumente, s katerimi smo raziskali vrste in lastnosti aktivnosti občine za oživljanje starega 

mestnega jedra. Pregled internih virov in aktov občine ter kronološka in vsebinska 

razčlenjenost aktivnosti za oživljanje mestnega jedra nam bodo omogočili vpogled v stanje na 

področju oživljanja mestnega jedra.  

Uporabili smo metodo polstrukturiranega intervjuvanja, s pomočjo katere smo raziskali 

mnenja in izkušnje treh skupin deležnikov. V prvi skupini so predstavniki/lastniki poslovnih 

subjektov v mestnem središču; v drugi akterji in ustvarjalci politik, pretežno z občine in 

občinskih organov, ki so vpleteni v odločanje o vsebinah poslovnih lokalov, v politiko 

oživljanja in podpore podjetnikom; v tretji skupini intervjuvancev pa so predstavniki javnosti 

(domačini in obiskovalci od drugod). Takšna triangulacija virov nam je omogočila preučitev 

obravnavane problematike iz treh različnih vidikov. Sestavili smo tri vprašalnike s pretežno 

zaprtimi vprašanji, ki so omogočala spraševalcu tudi globlje spraševanje. Vse intervjuje je 

izpeljala avtorica raziskave. 

Za prvo skupino intervjuvancev smo uporabili namenski vzorec vsaj dvajsetih podjetnikov; to 

so bili člani zavoda Otok, ki je bil ustanovljen za povezovanje in združevanje trgovcev, 

gostincev in ostalih podjetnikov obravnavanega mesta ter skupno delovanje na področju 

trajnostnega razvoja mesta, večanja kakovosti ter privlačnosti, ohranjanju trgovine, gostinstva 

in drugega podjetništva na področju mesta. Namenski vzorec smo izbrali zato, ker smo lahko 

le pri tistih, ki so se vključili v aktivnosti občine, ugotovili, ali so te aktivnosti bile učinkovite. 

Tudi drugi vzorec je bil namenski, govorili smo z desetimi predstavniki občine in občinskih 

organov, s predstavniki interesnih združenj, agencij, turizma. Tretji vzorec je priložnosten, 

izbrali smo 30 sprehajalcev, obiskovalcev in kupcev v mestnem središču, ob tem pa smo jih 

spraševali tudi po mestu prebivanja. 
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Metoda analiziranja empiričnih podatkov je bila metoda analize vsebine (Neuendorf 2002), za 

ustvarjanje marketinške strategije oživljanja mestnega središča obravnavane občine pa smo 

uporabili utemeljeno teorijo (Glaser in Strauss 1967). 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Upoštevali smo možno pristranskost avtorice, ker je zaposlena na obravnavani občini in je 

vpletena v aktivnosti, ki jih raziskujemo. Ker se zaveda potencialnega vpliva na izsledke, je 

bila na to dejstvo pozorna že med izvajanjem raziskave ter pri sprejemanju zaključkov.  

Raziskava v magistrski nalogi je veljavna le za primer Mestne občine Koper. Omejitvi, s 

katerima smo se srečali v nalogi, sta bili strnjenje kvalitativnih podatkov v povezano obliko in 

omejen dostop do podatkov, ki se uvrščajo med poslovne skrivnosti organizacije. Upoštevati 

moramo tudi, da so naši predlogi za pripravo strategije napisani na podlagi lastnih spoznanj in 

rezultatov naše raziskave.  

Tudi pri izbranih enotah, ki smo jih vključili v raziskavo, smo naleteli na možne omejitve. Na 

podlagi intervjuja smo lahko dobili netočne odgovore zaradi vpliva dejavnikov, kot so strah 

pred negativnimi učinki, ki bi jih lahko imele kritike na delovanje mestne oblasti, ter 

ohranjanje skrivnosti o poslovnem uspehu zaradi strahu pred izgubo ugodnosti. 

Predpostavljali smo tudi, da bodo poslovni subjekti po drugi strani premalo kritični, ker je 

bilo staro mestno jedro daljše obdobje povsem zanemarjeno in zato lahko vsako najmanjšo 

aktivnost, četudi neučinkovito, jemljejo kot pretirano pozitivno. 
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2 TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu so najprej predstavljeni osnovni pojmi in mesto kot prostor potrošnje. 

Nato so razložene spremembe, ki jih je v mestu povzročil prihod velikih trgovskih središč in 

razvoj avtomobilizma. V zadnjem delu pa je predstavljena vloga maloprodaje v mestih in 

marketinške strategije iz področja oživljanja mestnih jeder.  

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Na podlagi opredelitev iz različnih virov bomo najprej predstavili pojme, s katerimi se bomo 

v nadaljnjem besedilu najpogosteje srečevali. Poznavanje osnovnih pojmov je ključnega 

pomena pri razumevanju problema, ki ga želimo proučiti. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja številne razlage za besedo mesto, saj je »mesto« 

kot pojem širšega pomena. V naši študiji primera govorimo o mestu, kot o »naselju, ki je 

upravno, gospodarsko, kulturno središče širšega območja.« (SSKJ 1998) 

Premzl (1999a, 6-7) definira mesto kot »večje ali veliko zgoščeno naselje in skupnost 

prebivalstva, ki se preživlja z nekmetijskimi proizvodnimi, tržnimi in storitvenimi 

dejavnostmi. Razvoj in urejanje mest sta povezana tako z dogajanjem v gospodarstvu kot s 

središčnimi funkcijami mest.« Opisuje ga kot dosežek, ki ga je oblikoval družbeni, 

gospodarski, kulturni in gradbeni razvoj v preteklosti in sedanjosti (Premzl 1999b, 44). Mesta 

opisuje tudi kot: »središča, v katerih se stikajo različni demografski in socialni, ekonomski in 

okoljski, informacijski in kapitalski tokovi. So prometna križišča.« (Premzl 1999c, 70) 

Na Statističnem uradu Republike Slovenije v posebni publikaciji Mestna naselja v Republiki 

Sloveniji navajajo:  

Mesta so zapleten družbeni pojav, ki se spreminja v času in prostoru, in glede na to mesta 

nastopajo v različnih oblikah in z različnimi funkcijami. V omrežju naselij so središča in 

vozliščne točke s specifičnimi funkcijami v družbeni in prostorski (teritorialni) delitvi dela. Po 

svojem značaju so predvsem območja koncentracije prebivalstva in gospodarskih dejavnosti. So 

središča materialne proizvodnje, znanosti, izobrazbe in kulture ter tudi oskrbnih dejavnosti in 

trgovine. Mesta so žarišča gospodarskega in socialnega razvoja pokrajine in imajo vlogo 

generatorjev gospodarsko-tehničnega razvoja in zato v pomembnih elementih tudi odločilno 

vlogo pri usmerjanju reprodukcijskih procesov v širšem prostoru. Mesta imajo praviloma tudi 

relativno zaključeno in gosto zazidavo ter svojstveno notranjo strukturo. Območja mest se 

nenehno povečujejo. Zaradi koncentracije številnih dejavnosti na razmeroma majhni površini so 

usmeritve za urejanje specifične. Smiselno je razlikovati med majhnimi in srednje velikimi mesti, 

pri čemer so, upoštevajoč slovenske razmere, mala mesta z do 10 000 prebivalci, srednja z do 50 

000 prebivalci in velika z nad 100 000 prebivalci. (Pavlin idr. 2004) 

V najbolj brani sodobni internetni prosti enciklopediji Wikipedija, v članku, podkrepljenem z 

znanstvenimi viri, pa dodajajo, da je mesto večji, centraliziran in omejen prostor, ki se nahaja 
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na križišču pomembnih prometnih poti in ima svojo administrativno in oskrbno strukturo. 

Mesta opisujejo tudi z različnih vidikov. Z vidika kulture so zgoščeni kulturni prostori, z 

vidika sociologije so gosto poseljena območja, kjer je veliko ljudi. V mestih so omejene 

skupnosti (običajno občine), ki imajo enotno javno vodstvo oz. občinsko upravo, izvoljeno od 

ljudi, in imajo svojo izvirno oblast, vlado, kult in družbeno zelo raznoliko populacijo. Mesto 

je najpogosteje opisano v literaturi, kot družbeni pojav, ki je zapleten in ki se spreminja v času 

in prostoru in nastopa v različnih oblikah in z različnimi funkcijami (Wikipedija 2015).  

V Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004 in 33/2007) 

navajajo natančnejšo opredelitev mesta za Republiko Slovenijo:  
Mesto je urbano naselje, ki je gospodarsko, družbeno, kulturno središče širšega območja. Ima 

praviloma več kot 3.000 prebivalcev, kulturno zgodovinske, urbanistične ter arhitektonske 

značilnosti, ki ga ločijo od drugih naselij. Povprečna gostota prebivalcev na pretežno 

stanovanjskih površinah je večja od 30 preb/ha. Veliko mesto ima okoli 100.000 prebivalcev in 

več, srednje veliko mesto ima okoli 10.000 prebivalcev ali več. 

Navajajo tudi definicijo jedrnega območja: »Jedrna območja so zaokrožena območja poselitve 

oziroma so že do sedaj prepoznana kot turistična območja s specifično ponudbo, ki jo 

dopolnjuje ponudba v zalednih območjih. Glede na obstoječe stanje in kvaliteto turistične 

ponudbe jih razvrščamo v preobremenjena jedrna območja, razvojno izpostavljena jedrna 

območja in druga jedrna območja.«  

Bole (2008, 103) pa navaja, da je z izrazom strnjeno mesto »mišljeno ožje mestno območje 

(zgodovinsko jedro, drugi deli mesta in mestno obrobje), brez ožjega in širšega obmestnega 

prostora.« 

Staro mestno jedro tudi tuji avtorji označujejo kot zaokroženo celoto nekega prostora, ki jo 

prepoznamo po tipični arhitekturi in morfologiji (Van Eeden 2010). 

Mestno jedro je definirano kot del centra, kjer je največja gostota trgovin, gostinskih storitev, 

pisarn, prostočasnih dejavnosti, političnih ustanov in ostalih organizacij (Van Eeden 2010). 

Znanost, ki se ukvarja z raziskovanjem mesta, imenujemo urbanizem. Premzl (1999a, 6-7) 

navaja: »Urbanizem vključuje različne stroke, ki usklajujejo in sonaravno obravnavajo, 

načrtujejo in urejajo razvoj mest in naselij. Te stroke so geografija, krajinska arhitektura, 

sociologija, ekologija in higiena. Urbanizacija pa je proces razvoja mest, naselij in poselitve v 

prostoru, ki se odraža tako v fizično urbanem, oblikovnem in gospodarskem vidiku.« Dodaja 

še razlago urbane ekonomike, ki »obravnava gospodarske osnove življenja v mestih in pogoje 

za gospodarske in storitvene dejavnosti –vključno z gradbeništvom in prometom, 

urbanizmom in urbanističnim načrtovanjem in drugimi tehničnimi strokami.« 

Premzl (1999b, 44) definira urbanizem kot »interdisciplinarno stroko, ki pri načrtovanju 

sprejema vse koristne dosežke in se pri urejanju mest opira na bolj kakovostne službe ali 
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dejavnosti. Ne gre le za arhitekturne in prometne ureditve, temveč za vsebino mestnega 

utripa, ki se danes bistveno razlikuje od nekdanjega.« 

Če želimo raziskati urbani sistem in spremembe v njem kot v našem primeru, je treba najprej 

opredeliti pomen mestnega naselja, zato je izjemno pomembna opredelitev pojma mesto, kot 

ga opisujejo avtorji tovrstnih raziskav: »…Mesto je zapleten družbeni pojav, ki se spreminja v 

času in prostoru in glede na to nastopa v različnih oblikah in z različnimi funkcijami …« 

(Vrišer 1984, 15, po Bole 2008, 45) 

Kot ugotavlja Bole (2008, 50) je opredelitev mestnega naselja pomembna, kadar raziskujemo 

gospodarske značilnosti sodobnega urbanega sistema, kot velja za primer obravnavanega 

problema naše naloge, zato razlaga: »Naš namen je, da mesta obravnavamo kot naselja, ki so 

središča materialne in nematerialne proizvodnje oziroma vozlišča družabnega, 

gospodarskega in kulturnega življenja. S tem nikakor nočemo ustvariti nove definicije mest v 

Sloveniji, temveč želimo na novo določiti naselja, ki so središča materialne in nematerialne 

proizvodnje.« 

S pomočjo Geografskega terminološkega slovarja pa navajamo nabor še nekaj osnovnih 

izrazov, s katerimi se srečujemo pri obravnavanju problema naloge (GTS 2005): 

- Območje – ozemlje z določenimi skupnimi značilnostmi – prostor, kjer ima določen 

pojav svojo privlačnost, vpliv;  

- Mestno središče ali jedro – gosto pozidan osrednji del mesta z nakopičenimi mestnimi 

funkcijami najvišje stopnje, navadno osrednje poslovno območje s trgovskimi in 

storitvenimi funkcijami; 

- Mesto – večje naselje, navadno središče širše, lahko tudi podeželske okolice, za katero so 

značilni mestni način življenja, razčlenjenost na mestne četrti, osredotočenost 

proizvodnih, trgovskih, poslovnih, upravnih, izobraževalnih, kulturnih, zdravstvenih in 

drugih ustanov;  

- Mestne funkcije – funkcije, značilne za mesta, ki se izoblikujejo med 

družbenogospodarskim razvojem in skupaj z drugimi funkcijami dajejo mestnim četrtim 

značilno gospodarsko, socialno, tlorisno strukturiranost; 

- Mestna podoba – videz mesta kot odraz določenega zgodovinskega obdobja, katerega 

proučitev lahko prispeva k poznavanju nastanka, nekdanjih funkcij in socialnih struktur 

- Prenova – načrtovalski in drugi ukrepi za gospodarsko, socialno in kulturno prenovitev, 

posodobitev degradiranih poselitvenih območij; 

- Mestna prenova – prenova mesta – urbanistični postopek, s katerim se načrtuje prenova 

in revitalizacija dela mestnega naselja z upoštevanjem njegovih značilnosti in posebnosti, 

pričakovanega družbenogospodarskega razvoja; 

- Revitalizacija – ravnanje, s katerim kaj ponovno oživi, se obnovi; 

- Revitalizacija naselja – funkcionalna prenova stavb, dela naselja, zlasti njegovega starega 

jedra z oživitvijo, vzpostavitvijo raznovrstnih funkcij, ki vanj vračajo živahnejši utrip;  
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- Območje – ozemlje z določenimi skupnimi značilnostmi – prostor, kjer ima določen 

pojav svojo privlačnost, vpliv; 

- Mestno jedro- Mestno središče – gosto pozidan osrednji del mesta z nakopičenimi 

mestnimi funkcijami najvišje stopnje, navadno osrednje poslovno območje s trgovskimi 

in storitvenimi funkcijami; 

- Mesto – večje naselje, navadno središče širše, lahko tudi podeželske okolice, za katero so 

značilni mestni način življenja, razčlenjenost na mestne četrti, osredotočenost 

proizvodnih, trgovskih, poslovnih, upravnih, izobraževalnih, kulturnih, zdravstvenih in 

drugih ustanov; 

- Mestne funkcije – funkcije, značilne za mesta, ki se izoblikujejo med 

družbenogospodarskim razvojem in skupaj z drugimi funkcijami dajejo mestnim četrtim 

značilno gospodarsko, socialno, tlorisno strukturiranost; 

- Mestni turizem – turizem v turistično zanimivih mestih, poslovnih, gospodarskih in 

upravnih središčih, ki jih gostje navadno obiskujejo za krajši čas; 

- Centralno naselje – naselje z osredotočenimi centralnimi funkcijami, npr. poslovnimi, 

trgovskimi, prometnimi, obrtnimi, izobraževalnimi, znanstvenimi, kulturnimi, športnimi, 

zdravstvenimi, upravnimi, ki presegajo potrebe domačega prebivalstva, zato ima naselje 

svojemu pomenu ustrezno veliko območje privlačnosti; 

- Zgodovinski dejavnik – vsak od dejavnikov, uveljavljenih v preteklosti, katerih posledice 

obstajajo tudi v sedanjosti. 

Še nekaj zanimivih dejstev, na katere smo naleteli ob prebiranju literature in se nanašajo na 

trenutno stanje mest:  

Danes v mestih živi več kot polovica svetovne populacije. Ocenjujejo, da se v mesta na dan 

priseli 193.107 ljudi, ali natančneje 2 človeka na sekundo. Na svetu je kar 19 mest z več kot 10 

milijonov prebivalcev, 22 mest ima med 5 do 10 milijonov prebivalcev, 370 mest ima od 1 do 5 

milijonov in 433 mest ima okrog pol milijona prebivalcev. (SLONEP 2009) 

Res je, da obstajajo bistvene razlike med deležem urbanega prebivalstva dežel v razvoju in 

deležu urbanega prebivalstva v razvitih delih sveta. Evropske države z 80% deležem urbanega 

prebivalstva uvrščamo med najbolj urbaniziran del sveta. Glavna značilnost Evrope je, da ima 

relativno veliko število srednjih in majhnih mest in nima velikega števila metropol, kot je to 

značilno za druge dele sveta. V članku navajajo: 

Le nekaj več kot 500 mest v Evropi ima več kot 100.000 prebivalcev. V tem je bistvena razlika v 

problemih urbanizacije med Evropo in drugimi kontinenti. Tu se je tudi večina procesa intenzivne 

urbanizacije končala, zato v prihodnosti ni pričakovati večjih rasti mest. Številna mesta zaznavajo 

upočasnjeno rast in celo upadanje števila svojih prebivalcev. (SLONEP 2009) 
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2.1.1 Funkcije mesta 

V mestih se srečujejo tiste funkcije, ki jih socialna geografija prikazuje kot temeljne funkcije 

posameznika in družbe kot celote (Vrišer 1984, 32, po Bole 2008, 64): oskrbe, rekreacije, 

prostega časa, dela, izobraževanja in bivanja. Te funkcije povezujejo dejavnosti prometa, 

komunikacij in informiranja. Skozi čas so se spreminjale ključne funkcije v mestih. Tržne in 

obrtne funkcije so bile v mestih najbolj pomembne do sredine 19. stoletja. Kasneje je 

industrija temeljito spremenila mesta in so prevladovale industrijske funkcije. V današnjem 

času pa v mestih prevladujejo storitvene funkcije.  

Mestne funkcije razumemo torej kot dejavnosti, ki dajejo mestu pečat, ga povezujejo z 

zaledjem in so podlaga za njihov gospodarski obstoj. To so gospodarske funkcije, merljive s 

številom delovnih mest v posameznem urbanem središču. Mestne funkcije sicer niso vedno 

gospodarske, še posebej v času suburbanizacije,
1
 ko nekatera mesta izgubljajo gospodarske 

funkcije in pridobivajo negospodarske funkcije (Bole 2008, 64). 

Za obravnavano tematiko naše naloge je pomembno, da razumemo različne funkcije v mestu 

ter tudi njihovo spreminjanje, saj so to ključni razlogi za nastanek problema, ki ga bomo v 

naslednjih poglavjih opisali in se nanaša ravno na spremembo funkcije, ki je privedla do 

izgube pomena središča mesta. 

Trgovina, obrt, pozneje pa industrija, javne storitve in zasebne storitve so bile v preteklosti 

glavne funkcije mesta in čeprav se njihova moč in privlačnost razlikujeta v različnih mestih, 

sistem vseeno deluje celotno. Če se ene funkcija spremeni v mestu, se torej spremeni ena 

enota celotnega urbanega sistema in potegne spremembo celotnega urbanega sistema (Bole 

2008, 43). 

Tudi Lah (1999, 14) ugotavlja, da so določena mesta izgubila funkcije in vlogo, medtem ko so 

druga ob gospodarskih, turističnih in prometnih prednostnih pridobila novo vlogo in poudarja, 

da je razvoj prinesel tudi uničenje pokrajinskih značilnosti mest. Za novejši razvoj mest so 

značilni večji objekti na širših prostorih in nastanek primestij,
2
 ki so opremljena kot mesta in 

imajo celo boljši standard.  

Da bomo razumeli funkcije, ki so jih mesta imela nekoč, in zakaj so se te spremenile, je 

pomembno, da preučimo tudi zgodovinski razvoj mest. 

                                                 

1
 Suburbanizacija je proces razseljevanja prebivalcev, delovnih mest in urbanih dejavnosti iz osrednjih 

delov mest v predmestja in širša območja mestne regije (IPOP 2016). 
2
 Z izrazom primestje mislimo na neposredno okolico mesta. 
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2.1.2 Zgodovinska podlaga 

Danes nam je vsem popolnoma jasno, kaj je mesto, čemu služi in kako je organizirano. Da 

lahko razumemo dogajanja v mestih danes, si moramo postaviti temelje dogajanja včeraj.  

»Mesto se je rodilo v 3. in 2. tisočletju v Mezopotamiji, v dolinah Nila, Inda in Rumene reke 

kot prostor upravljanja, v katerem se zbira in menjuje presežek pridelka, ustvarjen na 

plodovitejših območjih.« (Benevolo 2004, 18) 

Pred nastankom mesta so ljudje živeli v enostavnejših družbenih tvorbah. To so bile vasi. Na 

podlagi prebrane literature bomo prikazali razvoj vasi v mesta.  

Razvoj mesta lahko umestimo v zgodovinsko stopnjo, ko sta se zaradi delitve dela začela 

pojavljati presežek življenjskih dobrin in s tem zasebna lastnina. Pred omenjenim pojavom so 

ljudje v vaseh v smislu samooskrbe bili , samostojni in je menjava potekala le za osnovne, 

nujno potrebne dobrine. Struktura produkcije se je spremenila z nastankom mest in presežni 

proizvodi so služili za menjavo na trgu. Prišlo je tudi do diferenciacije proizvodov. Ljudje 

postanejo soodvisni od drugih na področju menjave, postanejo prodajalci in istočasno kupci 

dobrin. Ravno ta trg postane središče novih urbanih prostorskih tvorb. To so mesta, kjer 

najdemo menjavo družbeno preseženega proizvoda in ustrezno prostorsko razporeditev, ki 

ohranja pogoje menjave (Uršič 2003, 19-21). 

Nastanek, geografska lega, zgodovinska vloga, zgodovinski razvoj, gibanje in sestava 

prebivalstva, socialne razmere, način življenja – tudi v okolici, arhitektura, prometna ureditev 

– vse to označuje posamezno mesto. Središča skoraj vseh dejavnosti so bila mesta, tako so se 

razvila. V njih so se dogajale vse spremembe, tako politične kot družbene. V njih so se 

uveljavljali dosežki na gospodarski, kulturni in znanstveni ravni. Rimljani so z udeležbo 

staroselcev in priseljencev gradili prva mesta na današnjem slovenskem etničnem in 

državnem ozemlju. Imena naših mest odsevajo ilirsko, keltsko, langobardsko, romansko ali 

slovensko izročilo, vpliv dolgotrajne tuje oblasti, priseljevanje, vpliv religije in politike, 

končno pa sodobni družbeni razvoj. Po rimskemu gospostvu je nastopilo beneško. V mestih je 

nastal sloj meščanstva, ki se je ukvarjal z obrtjo, trgovino in upravnimi službami, ob morju 

tudi s plovbo in ribištvom. V 5. in 6. stoletju so bila ob vdorih raznih plemen z vzhoda mesta 

večinoma razrušena; starodobna mestna zasnova in kultura sta se ohranili le v Primorju. V 

srednjem veku oz. v fevdalnem sistemu se je tako začel nov razvoj mest v bližini gradov in v 

odvisnosti od gosposke ali celo vladarjev. Mesta so bila do 19. stoletja središča, v katerih je 

bila zgoščena obrtna proizvodnja, v njih so prirejali sejme, imela so pomembne verske, 

oblastne in kulturne ustanove. Oskrbovala so širše okolje, iz njega pa dobivala hrano, drva, 

surovine in delovno silo. Iz predindustrijske dobe je ohranjenih kar precej mestnih jeder z 

značilnimi strnjenimi stavbami in ozkimi ulicami za (nekdanjimi) mestnimi obzidji, s 

cerkvami, samostani in raznimi dvorci v gotskem, renesančnem in baročnem slogu. Toda 
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industrializacija in razvoj prometa sta v 19. in 20. stoletju premagala vsa obzidja in stare 

mestne okvire ter omogočila bistveno drugačne razvojne možnosti (Lah 1999, 12–14). 

V novejši zgodovini poznamo mesta po skoraj romantičnih podobah, po majhnih trgovinicah, 

pekarnah, kjer smo lahko zadovoljili vse dnevne potrebe. Osebno smo bili postreženi v 

trgovinah in če nisi imel denarja pri sebi, so ti dolg zabeležili v knjigo. Prodaja je bila 

omejena le na najnujnejše dobrine. To so bila mesta do nedolgo nazaj (Van Eeden 2010, 8). 

2.1.3 Podoba evropskega mesta 

Posebno poglavje bomo namenili tudi podobi mest, ker naša raziskava v empiričnem delu 

obravnava študijo primera evropskega mesta in kot že omenjeno, so slednja posebna in so 

zaradi svojih specifičnosti drugačna kot mesta v preostalih delih sveta. Zato potrebujejo 

posebno obravnavo in drugačne pristope. Da bomo te pristope kasneje razumeli, je 

pomembno, da opredelimo, zakaj je podoba mesta ključnega pomena.  

Benevolo (2004, 9–10) pripisuje podobi evropskih mest velik pomen in jo opisuje kot 

povezavo med sedanjostjo in preteklostjo ter kot prvi pogoj, ki ga sedanjost postavlja 

prihodnosti. Z urbanimi naselbinami se je človek ločil od prazgodovine in z zgostitvijo 

prostorskih razmerij pospešil razvoj, hkrati mesto ohranja okolje in prenaša navade. Mesto 

opisuje kot gibalo hitrejšega napredovanja v prihodnost in istočasno deluje kot sidro, ki 

ohranja povezavo s preteklostjo. Če Evropa ne bi imela svoje zgodovine, bi bila revna in celo 

nesrečna, opisuje avtor in razlaga, da je današnji dan izvor včerajšnjega, da je jutri izvor 

preteklosti in to teorijo povezuje tudi z mesti. Preteklost, o kateri razlaga, naj ne bi uničila ali 

ustavila sedanjosti, temveč naj bi ji bila v pomoč na njeni poti do drugačnosti in se ob vsem 

tem oprla na dediščino. In zaradi te dediščine predstavlja Evropa svet izjemnega bogastva in 

izredne ustvarjalnosti in je samosvoja v enotnosti in različnosti že od daljne antike in celo 

prazgodovine. Evropska mesta so botrovala rojstvu Evrope, z njo so se rodila, zato so najbrž 

najpomembnejši razlog, da Evropa kot taka obstaja, da lahko njena mesta označimo kot 

posebne zgodovinske entitete. Ko je Evropa postala vodilna v vseh vlogah na svetu, so postala 

mesta njena glavna značilnost, značilnost evropske civilizacije. Sodobnim mestom po širnem 

svetu so dala bodisi pozitiven ali negativen, vsekakor pa odločilen pečat. 

Tudi drugi avtorji se posvečajo tematiki podob evropskih mest in se zavedajo njihovih 

posebnosti. Kot trdi Pogačnik (1999, 22–25), so skladnost objektov, geografskega okolja in 

narave vrednote, ki povezujejo dediščino preteklosti in modrost sedanjosti. Zato večina 

zakonodaj ob presojah vplivov na okolje zahteva tudi ocene, ali posegi in novi objekti 

ohranjajo ali degradirajo urbano in krajinsko podobo. Tudi slovenska zakonodaja vključuje 

med pogoje varovanja in prenove kulturne dediščine estetski videz kot kakovostno merilo, 

vendar so bila takšna prizadevanja doslej očitno premalo upoštevana. Avtor razlaga, da je med 

najbolj negativnimi pojavi izguba lokalne in regionalne tipike etnografske in ruralne dediščine 
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in navaja, da se po drugi strani prenavljajo jedra z izrazito kulturno, turistično in družbeno 

funkcijo. Avtor ugotavlja, da razvoj turizma potrebuje kulturo in umetnost. Razvrednotenje 

starih mestnih jeder je posebej vidno v manjših in gospodarsko šibkejših mestih in obstajajo 

možnosti, da bi s turističnimi in razvojnimi programi to spremenili. Med drugim pa opisuje, 

da je podoba mest postala kaotična, kar pripisuje dinamičnemu razvoju malega kapitala, kjer 

med drugim omenja tudi nastajanje nakupovalnih središč ob vpadnicah mesta. Omenjeni 

tematiki se bomo podrobno posvetili v naslednjih poglavjih. 

Identiteta evropskih mest, o kateri govorimo, se čedalje bolj podreja splošni 

internacionalizaciji in uniformiranju prostorov zaradi večanja mobilnosti prebivalcev, 

pretočnosti kapitala in iskanja konkurenčnosti med mesti. »Urbana območja se tako pod 

imperativom atraktivnosti oblikujejo zgolj za potrebe določenih privilegiranih skupin 

uporabnikov, ostali uporabniki pa ostajajo zapostavljeni in izločeni iz procesov sooblikovanja 

svojega lastnega bivanjskega prostora,« ugotavlja Bugarič (2010, 67). Na ta način, s tovrstnim 

urejanjem povzročamo dolgoročno manjšo urbano raznovrstnost in vse revnejše mestne 

vsebine postajajo. V sredini vsega, v sklenjenem krogu, je kapital glavno gibalo, ki oblikuje in 

uravnava značaj mesta, zato se avtor sprašuje, ali lahko danes sploh govorimo še o 

specifičnem značaju posameznega mesta. 

Vsako mesto je nekaj posebnega, vsako ima svojo zgodovino, specifično strukturo, zgrajeno 

je na specifičnem terenu, vsako ima svoj sistem prevozov itd. Kljub vsemu bi vsako mesto, da 

je lahko danes mesto, moralo imeti dve bistveni lastnosti: da je kot prostor primerno za 

življenje in da je prehodno (Kulhankova 2015). 

2.2 Mesto kot prostor potrošnje 

Po začetni prebrani literaturi smo si postavili okvir o pojmu »mesto«, kako in zakaj je nastalo. 

Že pri prvih korakih odkrivanja tematike se srečamo s potrošnjo. V začetni fazi je potrošnja 

razlog, da smo ljudje razvili prostore, kot je mesto. Zaradi potrošnje smo jih potrebovali. V 

tem poglavju predstavljamo teorije različnih avtorjev o prostorih potrošnje v mestu, da bomo 

razumeli prostor potrošnje v povezavi z mestom. 

»V začetni fazi razvoja mest, od atenskega demokratičnega polisa in antičnega Rima prek 

renesančnih italijanskih mest do srednjeveških hanzeatskih mest, so prostori potrošnje v 

mestnem središču vedno veljali za nujen mestni element, brez katerega urbana struktura ne 

funkcionira.« (Uršič 2003, 23)  

Zanimivo je, da so mesta nastala ravno kot prostor potrošnje. Ko so v njihovih središčih 

nastali tovrstni prostori, namenjeni potrošnji, takrat še v večjih naseljih, so se na podlagi tega 

lahko nadalje razvili načini bivanja, ki so zahtevali drugačno in kompleksnejšo ureditev in so 

zaradi drugačne organizacije življenja dokončno ločili mesto od podeželja. Mesta so se torej 
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začela razvijati zaradi trgovin v središču in raznih dejavnosti, ki so bogatile ponudbo in 

privabljale ljudi. Tako je trgovsko mesto zaradi ekonomskega širjenja in javne koristi 

izoblikovalo mestne servise, od administracije, komunale, drugih institucij in se izoblikovalo 

v mesto, kot ga poznamo danes. Uršič (2003, 19) ugotavlja: »Zgodovina mesta je obenem tudi 

zgodovina prostorov potrošnje.« Ker v nalogi obravnavamo vlogo maloprodaje, je 

razumevanje nastanka mesta kot prostora potrošnje ključnega pomena za nadaljnje 

raziskovanje.  

Kar smo nekoč upoštevali kot center, se razlikuje od tega, kar danes upoštevamo kot center. 

Prvotno je bil s konceptom centra mišljen le tradicionalen historični center, danes pa se je 

pojem razširil zaradi potrošnje in se je center razširil tudi na periferno območje (Guimaraes 

2013).  

Prostor potrošnje zahteva kompleksnejšo družbeno ureditev, kot je bila vas, privablja ljudi in 

predstavlja prostor menjave, kjer se poleg menjav dobrin, storitev in denarja menjujejo tudi 

socialni stiki, kulture, družbeni interesi itd. Urbana struktura mesta se je začela širiti in 

spreminjati, ker sta se razvila trgovina in kapitalizem. Začela so se širiti daleč od 

srednjeveških meja mesta okoli 17. stoletja, ko je prišlo do spremembe v ravnotežju moči 

znotraj mesta. Tako je za mesta nastala največja škoda, zato lahko označimo kapitalizem kot 

rušilca urbanih vrednot (Uršič 2003).  

Kadar govorimo o prostorih potrošnje, mislimo tudi na storitvene dejavnosti. Bistvo 

storitvenih dejavnosti je potrošnja, ki ne vključuje le trgovine, temveč tudi vse ostale 

storitvene dejavnosti, od turističnih in gostinskih do prometnih, poslovnih, finančnih in 

številnih drugih. Bole (2008, 117) ugotavlja, da je potrošnja tudi uporaba storitev, znanja in 

idej in ne le uporaba fizičnih proizvodov. Meni, da potrošnja torej ni le ekonomska kategorija, 

ampak ima tudi družbene dimenzije. Uršič (2003, 23) dodaja, da k trgovini v mestu sodijo še 

živahen utrip in prostočasne dejavnosti.  

Najbolj prepoznavna vloga mestnega centra je bilo vedno nakupovanje. Če bi 20 let nazaj 

povprašali ljudi, zakaj prihajajo v mesto, bi nam odgovorili, da zaradi nakupovanja. Če jih 

povprašamo danes, zakaj prihajajo v mesto, bi nam odgovorili, da pridejo, ker so želeli priti v 

mesto (Coca Stefaniak 2013, 10).  

Vse nakazuje na bistvene spremembe, ki so privedle do drugačne vloge mesta, kar bomo 

spoznali v naslednjem poglavju.  

2.3 Spremembe v mestu 

Po opredelitvi mesta in osnovnem pregledu zgodovine razvoja prostorov potrošnje smo 

postavili temelj za razumevanje dogajanj v mestih, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Te 

novejše spremembe so privedle do »začetka konca«, torej do izumiranja mestnih jeder. 
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Na spremenjeno potrošnjo v mestu vplivajo spremembe v povpraševanju in ponudbi 

(Paccione 2001, 232, po Bole 2008, 117). S strani potrošnikov na to vplivajo lokacija bivanja, 

ki se je premaknila na obrobje mest, želja po udobnosti pri nakupovanju, ki je staro jedro ne 

more več nuditi, zaposlenost žensk, ki prinese manj časa za nakupovanje, in rast kupne moči, 

sprememba mobilnosti prebivalstva ter masovno kupovanje izdelkov po osamosvojitvi 

Slovenije. Na strani ponudbe pa so bistvene spremembe v rasti trgovskih verig, ki prevzemajo 

manjše in nove tehnologije, ki jih omogočajo naprednejša logistika, cenejši proizvodi in 

storitve (Bole 2008, 118). 

»Meje mesta in njegovega vplivnega območja so bolj porozne kot včasih in težje je 

razlikovati med podeželjem in suburbaniziranim prostorom; med eno mestno regijo in drugo; 

med umetnim in naravnim.« (Soja 2002, 150, po Bole 2008, 104) Za postmoderno mesto je 

značilno, da se je spremenil odnos med središčem mesta in njegovim obrobjem. Zadeve so se 

obrnile v smislu, da to, kar je nekoč veljalo za periferno, postaja sedaj bolj središčno, in 

obratno. V tem smislu lahko razumemo tudi selitev prebivalstva in delovnih mest iz središča 

mesta na periferijo oz. iz mestnih središč v suburbanizirana obmestja (Bole 2008, 104). 

Kakšna je zasnova in podoba mesta, kam se mesto širi in kako, ugotovimo šele, ko pogledamo 

celoten prostor mesta. Vse manj je zaključenih in prepoznavnih predelov, ki so značilna za 

zgodovinska mesta. Spoznavamo, da se to dogaja v mestih, kjer prevladuje sodobna gradnja. 

Strokovni izraz, s katerim označujemo razvoj predmestij, imenujemo proces suburbanizacije. 

Ko so se začela razvijati predmestja, so se tja tudi iz središč selile razne dejavnosti in 

posodobitve; povečujejo se namreč potrebe po manjših in razmeram bolj prilagodljivih 

gospodarskih enotah. Tako na obrobju mest nastajajo nova razvojna težišča in mesto se 

decentralizira (Koželj 1999, 32). 

Tako so se ob kritičnem opazovanju teh sprememb razvili tako imenovani »central business 

districts« (CBD) ali prevedeno finančni upravni centri, kar je pomenilo, da se poleg tipičnih 

con, kot so stanovanjske ali industrijske, pojavlja tudi atipična, enodimenzionalna in 

monofunkcionalna izraba nekdaj raznolikih urbanih središč. Urbani in kulturni dediščini, 

javni funkciji centra, njeni kulturi in »lokaciji demokratičnega življenja« je to predstavljalo 

grožnjo. V središču mesta pa je poleg vsega še kulturna dejavnost doživela krizo brez pravih 

uporabnikov. Po določenem obdobju pa se je izkazalo, da novi gospodarski funkciji mesta, ki 

je obetala veliko, primanjkuje sape zaradi visokih stroškov izrabe urbanih lokacij. Središče 

mesta je tako večino dneva in ponoči osamelo, povrhu je še izpostavljeno delinkvenci in 

kriminalu in na koncu ne prinaša dovolj dohodka v mestno blagajno (Verlič Christensen 1999, 

58–59). 

Hiter pretok kapitala, velika mobilnost in vse večja konkurenčnost med urbanimi prizorišči so 

značilnosti, ki jih je prinesla globalizacija in ki narekujejo razvoj sodobnih mest. Tako se je 

urbanost morala podrediti nujnosti zadovoljevanja kratkoročnih razvojnih potreb. Lokalne 

značilnosti posameznih mest pa so se morale podrediti vplivom globalnih preobrazb. Urbani 
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prostori postajajo nadzorovana in uniformirana prizorišča. Vsebine v javnem prostoru pa so se 

morale prilagoditi privatnim interesom, ki jih ima kapital, kar je povzročilo poenotenje 

urbanih krajev. Urbanizem, ki ga je narekuje kapital, nemarno in brez usmiljenja briše prostor 

spomina, kreira v prostoru povsem nova razmerja in je brezbrižen do arhitekturne dediščine, 

ki obstaja v prostoru, ter neobziren do značaja mesta. Prostori nižjih socialnih slojev se selijo 

in dobivajo svojo obliko na mestnem obrobju, to so nakupovalna središča, ki razvijajo le 

vsebine potrošnje in predstavljajo nove družbene oblike nadzora (Bugarič 2010).  

Spremembe v urbanem razvoju lahko predstavimo na različne načine; hkrati z gospodarskimi 

spremembami, kjer so namreč potekale spremembe v morfologiji mesta, socialnoekonomski 

zgradbi ter notranji funkcionalni zgradbi mestnega prostora, na primer s preobrazbo 

osrednjega poslovnega središča (CBD) ali starejših industrijskih con. Soja (2002, 151, po 

Bole 2008, 103) ga označuje z izrazom postmodernizem, saj gre za splošno družbeno gibanje, 

za katerega je značilno novo definiranje prostorskih odnosov s pojmoma deteritorializacija in 

reteritorializacija. Deteritorializacija se nanaša na čedalje manjšo vlogo in navezanost na 

teritorialno določene skupnosti in kulture, ki obsegajo celoto od gospodinjstev, mestnih 

sosesk, mest, mestnih regij do držav. Na drugi strani poteka reteritorializacija, kjer se 

oblikujejo nove družbene in prostorske identitete, ki zamenjujejo starejše vzorce. 

Terciarizacija urbanega prostora ima določene prostorske zakonitosti. Omenja se zlasti selitev 

potrošnje (trgovine, nakupovalne in zabaviščne aktivnosti) na mestno obrobje, kjer so 

zemljišča cenejša in je dostopnost za potrošnike lažja (CoMET 2005 in MacLeod, Raco in 

Ward 2003, po Bole 2008, 103–104). 

2.3.1 Prihod velikih trgovskih središč 

Naša družba v obliki, kot jo poznamo danes, je svoje navade obrnila v smer nakupovanja, ki 

je postalo ključna aktivnost in gonilo sodobne ekonomije. Nakupovanje ne zajema več 

zadovoljevanja potreb po bolj ali manj nujnih dobrinah, ampak je postalo tudi način zabave in 

preživljanja prostega časa. Nakupovalna središča so opisana kot pasti, ki potrošnike 

privabljajo h kar največjemu in s tem neracionalnemu nakupovanju. Zametki sodobnih 

nakupovalnih središč oziroma supermarketa so se na začetku 20. stoletja pojavili v Združenih 

državah Amerike, kjer so se postopoma razširila po celotni državi in kasneje po vsem svetu. 

Nakupovalna središča so v bistvu eden prvih globalnih proizvodov, saj so si zelo podobna ne 

glede na državo in lokacijo, v kateri so umeščena. Načrtovana so na način, da zagotavljajo 

isto doživetje nakupovanja ne glede na to, kje so umeščena. Zasnovana so na način, da 

zagotavljajo isto doživetje nakupovanja ne glede na to, kje na svetu to aktivnost opravljamo. 

Običajno imajo značilno pravokotno tlorisno obliko, obdana so s parkirišči in v njih ni 

naravne svetlobe (Gilboa in Schnell 2006, 368–369, po Bole 2008, 119).  
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Uršič (2003,7–8) ugotavlja, da tudi v Sloveniji čedalje več ljudi zahaja v nakupovalna 

središča, kjer preživljajo prosti čas. Mestno obrobje, kjer nastajajo nakupovalna središča, so 

dostopna z avtomobilom in se mestno središče z njimi ne more primerjati.  

Avtorji, ki so postavljali teorijo na tem področju, ugotavljajo, da nakupovalna središča 

prevzemajo funkcije, ki jih ima mesto. Torej ne gre le za nakupovanje, ampak postajajo kraji 

srečevanja in druženja, kjer se oblikujejo lokalne skupnosti in identiteta. Trgovci skušajo 

zaradi konkurence ponuditi čim več prostočasnih dejavnosti ob nakupovanju, tako nudijo tudi 

kino, rekreacijo, muzeje, galerije, kongrese ter tudi motele in hotele, med novejšimi trendi pa 

je tudi kombiniranje nakupovanja s poslovnimi dejavnostmi (Thorns 2002, 137, po Bole 

2008, 120).  

Negativni učinki trgovskih centrov na obrobju mesta so se pojavili in pokazali že takoj ob 

uvedbi prvih centrov na svetu. V Ameriki so takoj zaznali negativne ekonomske učinke, ki so 

jih ob prihodu centrov imeli ostali poslovni subjekti v mestnem jedru. Ponekod so se glavni 

mestni centri, ki so se prej razvijali in rasli, čez noč začeli utapljati (Van Eeden 2010, 9).  

Krivdo za spremembe potrošnje lahko pripišemo tudi zabaviščnim parkom, ki jih sicer v 

Sloveniji nimamo v klasični obliki, kot se pojavljajo po svetu. Opisani so kot najbolj 

spremljajoča dejavnost pri dejavnosti nakupovanja. Namenjeni so preživljanju prostega časa 

in skušajo poustvariti resničnost ter zabrisati meje med umetnim in realnim (Bole 2008, 121). 

»Prostori potrošnje na mestnem obrobju so uspešni pri privabljanju množic, ker potrošnikom 

ponujajo olajšave pri navidez »drobnih« problemih, kot sta parkiranje ali dostopnost z 

avtomobilom.« (Uršič 2003, 16) 

Ugotovljeno je, da se je potrošnja torej preselila na obrobje mest v obliki nakupovalnih, 

storitvenih in zabaviščnih središč. Ti kraji, torej središča na obrobju mesta, skušajo posnemati 

urbanost in mestni način življenja, saj je urbanost glavni privlačni dejavnik sodobnih krajev 

potrošnje. To dosegajo z mešanjem različnih prostočasnih aktivnosti, od nakupovanja, zabave 

in prehranjevanja. Tako privabljajo obiskovalce tudi po zaprtju trgovin in ustvarjajo mestni 

utrip. Utrip pa poskušajo ustvariti tudi z imeni središč, zato v imenih uporabljajo izraze, kot 

so city, park, center ipd. (Bole 2008, 119). 

Tudi drugi avtorji ugotavljajo, da v regionalnem mestu nastajajo nova mesta, poimenujejo jih 

»robna« mesta. Ker predstavljajo kombinacijo raziskovalno-proizvodnih parkov, se tam 

pojavljajo dobro vpleteni kompleksi poslovnega, trgovinskega in rekreacijskega značaja. Ker 

centralnost izgublja svojo razvojno vlogo, se odvija hitro ta »prehod« iz hierarhičnega 

razporeda mest v omrežje vozlišč, ki je povezano v vse smeri in jih tvorijo poli specializiranih 

funkcij. V takšni organizaciji urbanega sistema je obnašanje posameznega pola na omrežju 

težko predvideti. Določena funkcija lahko neopazno preide iz lokalne ravni na regionalno ali 

mednarodno raven omrežja ali pa začne stari pol nazadovati in istočasno nastajati novi urbani 
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pol. »Primestna in izvenmestna središča so propulzivni poli storitvenih in prostočasnih 

dejavnosti.« (Čerpes, Blejec in Koželj 2008, 175) Trgovski centri so torej po ugotovitvah iz 

različnih virov obravnavani kot posebna težava v procesu selitve centralnih dejavnosti na 

obrobja. Trgovski centri namreč koristijo vse funkcionalne prednosti, ki jih ima gradnja na 

obrobju. Sem spadajo razpoložljive površine, torej nobene omejitve prostora, s tem tudi 

razpoložljive parkirne površine, hiter in enostaven dostop iz regionalnega omrežja, 

povezanost različne ponudbe pod eno streho, sinergijski učinki, ki jih prinaša velika frekvenca 

obiska, in seveda nakupovanje, ki se kombinira z drugimi dejavnostmi in dobi obliko 

preživljanja prostega časa. Današnji trg, ki je svoboden in na katerem je izjemno konkurenčno 

tekmovanje, seveda ne skuša uravnotežiti razlike, ki se ustvarjajo med obrobjem in mestnim 

centrom. Zaradi tega je na sodobnem trgu pomembno koristiti prednosti, ki so praviloma le 

kratkoročne, in učinke vlaganja, ne glede na to, kje se nahajajo na omrežju.  

Pri preučevanju potrošniške družbe je pomembno poznati tudi pojem komodifikacija. Gre za 

bistven proces v sodobni potrošniški družbi, ki skuša različne materialne proizvode spremeniti 

v tržno in prodajano blago (Thorns 2002, 123, po Bole 2008, 118). V urbanem kontekstu to 

pomeni, da je v mestu na voljo čedalje več proizvodov, ki se prodajajo in tržijo na različnih 

krajih: v nakupovalnih središčih, barih in restavracijah, zabaviščnih parkih, gledališčih in kino 

dvoranah ter športnih kompleksih.  

Kot zanimivost dodajamo citat, ki smo ga pri preučevanju literature zasledili kot mnenje v 

obravnavani tematiki vrtičkarjev v Ljubljani in hitro rastočih trgovskih centrov. Iz mesta so 

bili namreč vrtičkarji odstranjeni in kot navajajo, je bilo mesto končno osvobojeno ruralnega. 

Prej poznane značilne ljubljanske vrtičke so zamenjali ceste in parki. Velike zelene površine 

pa so zamenjala nakupovalna središča, garažne hiše in stadioni. »In ne bo treba dolgo 

počakati, ko bo ves slovenski urbani svet verjel, da zaužita hrana zraste na policah in v 

hladilniku nakupovalnih središč.« (Gregorčič 2010, 45) 

Če povzamemo, katere so prednosti trgovskih centrov, ki jih naredijo bolj atraktivne, jih lahko 

povežemo in opišemo v 4 skupinah. Van Eeden (2010, 35) opisuje v prvi skupini prednosti 

lokacije, s čimer misli predvsem na razpoložljivost parkirišč in širšega prostora, ki ga imajo 

centri na razpolago, ter na hitro dostopnost z glavnih cest oz. na bližino pomembnih 

prometnih vpadnic. V drugi skupini so prednosti raznolike ponudba. To avtor deli na nujne 

potrebe, kot je ponudba hrane, ter na ne-nujne. Tretja skupina je prednost mešanja ponudbe. 

Pri tem je mišljena vsa dodatna ponudba poleg hrane, torej ostalega nakupovanja, ki ga lahko 

ponudijo trgovski centri, da podaljšajo čas obiska in potrošnjo. V četrti skupini so psihološke 

prednosti, ki se nanašajo na idealen svet, ki ga ustvarjajo v centrih z lučmi, barvami in 

izložbami.  

Med trgovskimi centri in starimi mestnimi središči se bije čedalje ostrejši boj za pritegnitev 

obiskovalcev, s tem da se nakupovalna središča lahko hitro prilagajajo, stara jedra pa so zelo 

toga zaradi svojega zgodovinskega ustroja, ki je zaščiten, tako zakonsko kot javnomnenjsko. 
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S tem so mišljena nasprotovanja javnosti ob kakršnikoli postavitvi ali posegu na zgodovinskih 

predelih, stavbah, ipd. (Uršič 2003, 35). 

Kot zanimivost k obravnavani tematiki prihoda trgovskih centrov na obrobja in njihove 

uničujoče moči nad starimi deli mest, pa dodajamo ugotovitve iz tujih virov, kjer menijo, da 

strateško pozicioniranje, umeščanje trgovskih centrov lahko pripelje v center mesta še več 

obiskovalcev. Če je trgovski center lociran precej izven mesta, povzroči seveda škodo 

mestnim centrom, če pa je dobro, strateško lociran tik ob mestu, lahko te kupce kot pešce 

pripelje tudi v mesto (National assembly for Wales, Enterprise and business committee 2012, 

16). 

2.3.2 Razvoj avtomobilizma 

»Mestno središče je bilo do pojava avtomobila vedno najbolj dostopen prostor, ki je spodbujal 

menjave, srečevanja, navezovanja socialnih stikov.« (Uršič 2003, 9) 

Bole (2008, 118) ugotavlja: »Tako je zaradi motorizacije postala lokacija zelo pomembna za 

potrošnjo. Kupcem zaradi lažje dostopnosti ter ponudnikom tudi zaradi dostopnosti ter nižjih 

cen zemljišč. Stara mestna jedra tega ne morejo nuditi ne prebivalcem ne trgovcem.« 

Iznajdba avtomobila in dejstvo, da je ta postal vse dostopnejši vsakemu posamezniku, sta 

vplivala na to, da so se začeli prej opisani prostori potrošnje močno spreminjati. Avtomobil je 

prinesel vsakemu posamezniku svobodo gibanja, botroval je nastanku novih cest in druge 

infrastrukture in prevzel nadvlado pešcem, ki so do tedaj imeli glavno vlogo v mestu. 

Postavitev trgovin v starih mestih pa je bila prilagojena le pešcem. Ker so se mesta želela 

prilagoditi, so svojo urbano strukturo prilagodila avtomobilom, vendar je to povzročilo razpad 

koristnih elementov družbenega življenja in povzročilo gnečo (Uršič 2003, 23–25). Na tem 

mestu se je zgodila selitev nekaterih prostorov potrošnje. Slednji so se premaknili ven iz 

centra, iz mestnega središča, saj je bilo le-to majhno, neprimerno in nedostopno za veliko 

število avtomobilskih uporabnikov, ki se je iz dneva v dan še večalo. Ta selitev prostorov 

potrošnje na dostopnejše lokacije pa je povzročila tudi prostočasne dejavnosti, ki so 

predstavljale simbol in značilnost mesta.  

Mestno načrtovanje je doživelo neuspeh in razočaranje. Pripravni krivci za to in ostale tegobe 

mest so avtomobili. Nekateri avtorji pa menijo, da so te razdiralne posledice avtomobilov, ki 

naj bi jih imeli na mesto, bolj simptom kakor razlog nesposobnosti pri izgradnji mest. 

Vsekakor pa so se načrtovalci skupaj s strokovnjaki za gradnjo hitrih cest, ki imajo poleg 

vsega na razpolago velike količine denarja in tudi veliko moč, znašli v zadregi, kako naj 

najdejo ravnotežje med avtomobili in mesti (Jacobs 2006, 12). 

Ko smo začeli prehajati z javnih prevozov na uporabo osebnih vozil, smo olajšali pojav 

predmestnih potrošnikih središč. To je bil osrednji funkcionalni razlog, da se je naše 
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vsakdanje življenje v mestu preobrazilo. Naša percepcija in zaznavanje dostopnosti prostora 

znotraj mesta sta se spremenila zaradi vse bolj razširjene uporabe avtomobilov. Pojav, ki ga 

številni avtorji imenujejo intenzivna avtomobilizacija prebivalstva, je povzročila učinek 

»avtomobiliziranih potrošnikov«. To so potrošniki, ki uporabljajo svoje avtomobile pri 

najrazličnejših vsakdanjih dejavnostih. Tako so predmestna potrošniška središča izkoristila ta 

pojav sebi v prid in razširila svojo ponudbo komercialnih programov (npr. kinematografi, 

gledališča, nakupovanje). Vključili so tudi tiste funkcije, ki so bile do tedaj značilne za 

mestna središča, in to vse zaradi tega, ker so se bili prostorsko sposobni prilagoditi načinu 

prevoza z osebnimi avtomobili, zato so novi prostori potrošnje umeščeni na mestno obrobje 

(Križnik in Uršič 2010, 23). 

Ko govorimo o avtomobilih, pa naletimo na nekakšen paradoks. Običajno tiste, ki imajo radi 

velika mesta, avtomobili motijo. Prometne arterije, parkirišča, bencinske črpalke in avtokini 

so dejavniki, ki v bistvu tudi sami uničujejo velika mesta. Razbijejo namreč prostor na način, 

da pešcu v mestu prostor deluje nepovezan in brezizrazen, ker ga promet razbije na ohlapno 

raztresene kose. Poleg tega vidno uničujejo soseske in mestna središča, ko so prav ti 

dragocenosti, ki jih mesto ponuja, saj so kot majhni čudeži drobne prepletenosti in zgoščene 

raznolikosti na majhnem prostoru. Na ta način se značilne poteze mesta zrahljajo, zdrobijo 

označevalce prostora in jih spremenijo v neko obliko nepomembne trivialnosti. Ker se 

zbrišejo poteze mesta, si prostori znotraj mesta delujejo vse bolj podobni in se združijo na 

koncu v neprostor. V predelih, ki so najbolj uničeni, so rabe nepovezane in izolirane. To so 

rabe, ki slabo funkcionirajo, če so ločene. Mišljeno je predvsem na nakupovalne centre, 

stanovanja, javne prostore, na katerih se zbirajo ljudje, ali velika območja zaposlitvenih 

dejavnosti. Ampak na koncu nekateri avtorji ugotavljajo, da avtomobili le niso edini in 

popolni krivci za tako stanje (Jacobs 2006, 375).  

Izreka, ki bi popolno zajel vso problematiko in potrebe sodobnih mest, seveda ni, ker ima 

vsako mesto posebne geografske, zgodovinske, demografske, gospodarske in kulturne 

značilnosti in funkcije. Razvoj avtomobilizma in prometa nasploh je bistveno vplival na utrip 

mest. Stara mesta so se temu težko prilagajala, le nove četrti in mesta so sledila potrebam 

sodobnega življenja (Premzl 1999, 44). 

V tuji literaturi smo zasledili primer, ko so nekatera mesta zaradi novih okoljevarstvenih in 

zdravstvenih trendov začela namerno umikati avtomobilski promet iz mestnega jedra. Namen 

politike s temi gestami je skrajno pozitiven, vendar je imel negativne učinke na delovanje 

maloprodaje v centrih (Moutou in Greaves 2014, 598). 

Evropa je prostor, ki je deležen posebne obravnave glede prometa zaradi specifike in podobe 

svojih mest, zato smo to posebej izpostavili v nalogi. Sodobni članki iz oddaljenih 

neevropskih krajev pa ponujajo rezultate raziskav in predloge za revitalizacijo ulic mestnega 

središča. Predlagajo izboljšanje prostorov za pešce in preureditev mesta v pešcu prijazno 

nakupovalno okolje ter prisegajo na popoln umik avtomobila (Yang 2014).  
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V novejših študijah in literaturi pa je ugotovljeno, da danes potrošnikom veliko več kot le 

razdalja in dostopnost pomenijo drugi dejavniki nakupovanja. Če stara mestna jedra ponujajo 

zanimivo in atraktivno vsebino, se bo potrošnik odločil iti tja ne glede na razdaljo in 

dostopnost (Van Der Wal 2014, 28). 

2.3.3 Psihološka igra v prostorih potrošnje 

Uršič (2003, 44–47) na zanimiv način razloži, pomembnost kulturnih vsebin pri nakupovanju 

in poveže koncepte Colina Campbella, ki opisuje dogajanje v glavah potrošnika medtem, ko 

se mešata realni in sanjski svet. Za razumevanje sprememb prostorov potrošnje je poznavanje 

psihološkega doživljanja potrošnika pomembno tudi za nadaljnje vsebine naloge.  

Mešanje fantazije in realnosti se uporablja pri reklamah, filmih, v glasbi, … Snovalci 

ustvarjajo popoln svet, kjer namenoma izpuščajo nevšečne podrobnosti realnosti. Potrošnik 

oblikuje lastne svetove. Ti so namenjeni samo njemu, ustvari pa jih z različnimi vsebinami, ki 

mu jih ponujajo mediji. V njegovih svetovih se mešajo družbena resničnost, želje in 

fantazijski svetovi. Ta doživljanja lahko delno povežemo tudi s potrošnjo v prostoru. Da bi 

uresničili svoje sanjske scenarije, potrošniki iščejo prostore potrošnje, kjer najdejo fascinacijo 

in spektakel, ne glede na to, kje se nahajajo, le da so dostopni z avtomobilom. V takih 

prostorih ni družbeno nezaželenih oseb, kot so na primer brezdomci in nezaposleni, ki 

ogrožajo sanjski scenarij. Obiskovalci se v centrih nahajajo v prostorih, ki so visoko 

namensko izoblikovani in ga nadzirajo lastniki in planerji prostorov. Vsak obiskovalec je le 

eden od množice obiskovalcev, sam pri sebi pa si vsak domišlja, da se je znašel v svojem 

sanjskem svetu. Mesto ne more ponujati popolnega nadzora in se ne more izogniti določenim 

vplivom, kot so vreme, zgodovinska postavitev, ki prinaša nezmožnost zagotavljanja 

parkirišč, neželeni posamezniki ipd. Sanjarjenje pri belem dnevu in uporaba svojega lastnega 

prevoznega sredstva sta lastnosti sodobnih potrošnikov, ki jim prostori potrošnje na robu 

mesta ustrezajo v največji meri. 

Proces potrošnje je pospešilo tudi zmanjševanje razlik med visoko in nizko kulturo. Ta razlog 

sodi v skupino psiholoških vidikov. Večina potrošnikov kupuje podobno blago in težje 

opazimo razliko med ekonomskimi razredi ljudi. Povzpela se je popularna kultura in prihaja 

tudi do »statusne inverzije«, ko bogatejši igrajo revnejši stil. Bistvene spremembe so se 

zgodile z zmanjševanjem razlik med visoko in nizko kulturo. Z dosegljivostjo proizvodov so 

nižji razredi začeli posnemati višje. Že pri predmetih niso več pomembne značilnosti, kot sta 

starost in unikatnost. Ta dogajanja so povezana tudi z odmikom potrošnje iz mest. Z razliko 

od zgodovinskega predela je nakupovalni center postavljen funkcionalno in všečno. 

Potrošnike zanimajo moda in novosti, spremembe, ne pa kulturna, zgodovinska vrednost 

mestnega jedra. »Užitek, ki ga je nekoč lahko pričaralo le mestno središče s svojo historično 

urbano strukturo (ozke ulice, trgi, historični umetniški artefakti), je na tem mestu izenačen s 
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strogo nadzorovanim in načrtno-planersko, higiensko urejenim okoljem nakupovalnega 

središča.« (Uršič 2003, 47–51)  

Svoj vpliv na potrošnjo ima tudi internetna prodaja, ki je tudi omembe vredna. Ljudem je 

omogočila je nakupovanje od doma. Njena prednost je predvsem ta, da ima kupec na internetu 

pregled nad različnimi cenami, kar nam fizično nakupovanje ne omogoča (Van Der Wal 2014, 

35). 

Tudi glede doživljanja spektakla imajo trgovski centri pred mestom prednost. Potreba 

obiskovalcev po doživetju, izkustvih lahko stara jedra zadovoljijo (na primer zgodovinski 

dogodek pretvoriti v tržno uspešnico, da obiskovalec v pristnem zgodovinskem okolju doživi 

zgodbo), vendar jih pri spektaklu ovira varstvo kulturne dediščine in ostali logistični zapleti, 

ki jih nakupovalni centri nimajo (Uršič 2003, 54). Mestno središče ima prednost v estetiki in 

je nekakšen statusni simbol mesta, kar pa danes ni dovolj za pritegniti množico obiskovalcev. 

Brez ustrezne skrbi za mesto, s čimer mislimo predvsem na ustrezna in zajetna finančna 

vlaganja, mestno središče ne more preživeti. Ta vlaganja lahko pridejo le s strani mestnih 

oblasti ali drugih zainteresiranih kapitalskih struktur. Zato se je v Evropi začela revitalizacija 

mestnih središč. 

Nakupovanje je dobilo nove razsežnosti, ki so resno ogrozile prodajo v starih mestnih jedrih. 

Oblasti so svoje aktivnosti začele usmerjati v revitalizacijo teh predelov, da bi ublažile 

negativne ekonomske učinke (Thomas in Bromley 2003).  

2.4 Revitalizacija mest 

»Propadanja vse večjih predelov velikih mest in malodušja, ki zajame območja, preden se 

proces propadanja začne, danes ne moreta ustaviti niti vsa umetnost in ne znanost 

načrtovanja.« (Jacobs 2006, 10) Ekonomsko ali družbeno bi se lahko izognili propadu starih 

velikih mest. Lahko bi se izognili tudi zatonu sveže skovane neurbane urbanizacije, je 

prepričana avtorica. 

Mestna središča so kompleksni kraji, ki služijo široki skupini ljudi in njihovim potrebam. Ker 

mesta niso bila več sposobna zadovoljevati potreb ljudi, so se znašla v težavah. Lokalna 

oblast je morala ukrepati. Navad potrošnikov in nastale situacije žal ni bilo mogoče 

spremeniti. Namesto da bi spreminjali navade potrošnikov, ker jih ni mogoče, je bilo na tej 

točki za mestne centre smiselno premisliti, kako bodo strateško umestili mesto na pravo 

marketinško pozicijo in poudarili njegovo vlogo, ki služi lokalnemu prebivalstvu, 

obiskovalcem, poslovnežem in vzpodbuja vse naštete skupine deležnikov, da se vračajo v 

mesto in tam tudi ostajajo dlje (Coca Stefaniak 2013, 4–6). 

Upravljanje s prostorom in njegovo načrtovanje obstajata že od samega nastanka mest. 

Management oz. upravljanje prostora povezuje različne nivoje in strukture mesta v enoten 
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velik skupen produkt vsega, ki prodaja vizijo kraja (Activity Centres and the Role of Place 

Management 2008).  

Ampak z revitalizacijo kot tako, so se mesta začela ukvarjati po vseh spremembah, ki smo jih 

v dosedanjih poglavjih spoznali, kot sta prihod trgovskih središč in uporaba avtomobilov. V 

nadaljevanju so povzete glavne ugotovitve različnih avtorjev in poročil s tega področja.  

Obnova prostora v celoti, kot je sanacija degradiranih mestnih predelov, se lahko izvaja le v 

območjih, ki so prostorsko zaokrožena. Poteka pa po usklajenih načrtih in postopkih, 

zajamčenih finančnih virih in časovno izvedljivih programih (Koželj 1999, 32).  

Da bi znova obogatili mestno središče, da bi dopolnili visoko kulturno in zgodovinsko 

privlačnost, ki ga ima mestno jedro, je dobrodošlo širjenje in povečanje ponudbe prostorov 

potrošnje kot urbani element, ki ga je smiselno znova vključiti v mesto (Uršič 2003, 11). 

Nekateri avtorji se zavedajo težavnosti prestrukturiranja mestnih območji, kadar se tematika 

nanaša na revitalizacijo mestnih središč in naštevajo večje število dejavnikov, ki so potrebni 

za prestrukturiranje mestnih območij. V prvi vrsti je omenjeno gospodarsko prestrukturiranje 

in kot posledica sprememba uporabe prostora. Poseganja v infrastrukturo so skorajda 

neizogibna pri tovrstnih spremembah. Za takšne posege pa se v ozadju znajde politika in 

njene odločitve o alokaciji virov, brez katerih ne gre. »Spremenjena uporabnost mestnega 

prostora zahteva dolgotrajno usklajevanje vseh zainteresiranih ali prizadetih ob hkratni zaščiti 

javnih interesov,« ugotavlja Verlič Christensen (1999, 61).  

Mestna središča so postala vse bolj osiromašena in nimajo več takega pomena, kot so ga 

imela do sedaj, torej vloge osrednjega poslovnega območja. Tukaj pa se med rešitvami 

omenja tudi urbani turizem, ki vpliva na ponovni razvoj mestnega središča in predstavlja 

protiutež vse izrazitejši selitvi družbenih in ekonomskih aktivnosti na mestno obrobje. Pomen 

urbanega ali mestnega turizma je v vzponu in predstavlja mestna jedra kot izjemno privlačne 

točke in sedaj že dosega svoj vrhunec. Mesto je vedno manj kraj, kjer ljudje bivajo in delajo, 

ampak tudi mesto samo postaja kraj potrošnje, namenjen turistom in obiskovalcem, njegovo 

trženje kot turistična atrakcija pa je nekaj vsakdanjega. In za namen revitalizacije so se mesta 

vse bolj začela ukvarjati z mestnim marketingom, ki vključuje aktivnosti oglaševanja in 

promocijske aktivnosti lokalnih oblasti, ki želijo na podjetniški način privabiti turiste v mesto 

(Bole 2008, 122). 

Nekateri avtorji so mnenja, da bi v jedru mesta morali spodbujati mešano stanovanjsko – 

poslovno rabo prostora in da je revitalizacija jedra s spodbujanjem trgovine napačna politika, 

ker trgovine ne morejo biti konkurenčne velikim in ker se funkcija javnega prostora v mestu 

krči. Le več prebivalcev bi ohranilo trgovino in tako mesto ne bi postalo le turistična 

privlačnost, ampak kraj bivanja z gospodarskimi funkcijami (Sieverts 2003, 18, po Bole 2008, 

212). 
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V literaturi je moč zaznati, da ne država ne lokalna oblast proti svetovnih trendom ekonomije 

nimajo preveč moči. Globalne oblike upravljanja kapitala iščejo predvsem na lokalnem nivoju 

za njih ugodne priložnosti za razvoj in so odločilni dejavnik premen v prostoru. Tako se 

razvija mesto, ki mu na eni strani postavlja pogoje socialna lokalizacija in na drugi strani 

ekonomska globalizacija. Zaradi moči slednjih so lokalne skupnosti v odvisnosti od njih in 

precej nemočne. Mesto, kot ga vidimo danes, ni več samozadostno, hierarhično urejeno kot 

celota, ki bi ga lahko upravljali po določenih pravilih enostavnega reda. Mesta se danes 

kompleksno razvijajo kot omrežje veliko razpršenih vozlišč, ki so si različna, a vendar med 

seboj povezana, ki se razvijajo iz trajne težnje k povečanju stopnje svobode (Čerpes, Blejec in 

Koželj 2008, 8). Med drugim avtorji poudarjajo, da strategije mest predstavljajo različne 

načrtovane režime v prostoru, ki usmerjajo razvoj. S tem se ukvarjajo lokalne oblasti, ki pa bi 

morale biti pozorne na način, kako pristopajo do rešitev. Oblast s strategijo določa območja 

rabe in pogoje obnašanja v njih. Vse, kar se tiče rešitev, njihove izbire in določanja, mora 

potekati strokovno, javno in prosojno. Javnost, čeprav laična, je enakopravna pri sprejemanju 

rešitev in njihovem vrednotenju. Razvojni projekti javnega sektorja so: sanacija degradiranih 

in opuščenih območij, revitalizacija in prenova mestnih središč. Razvojni projekti javnega 

sektorja so ključna strategija za izvajanje načrta namenske rabe, ki sovpada z obvezno 

namensko rabo. To so projekti, ki jih investira (soinvestira) država ali občina (Čerpes, Blejec 

in Koželj 2008, 27). Glede usmerjanja gradnje izvenmestnih centrov pa avtorji opozarjajo, da 

to zahteva drugačen in strateški pristop. Pri usmerjanju gradenj naj bi omejevali oziroma 

vzpodbujali nove pobude glede na velikost in strukturo ponudbe posameznega centra. Za to so 

potrebni naslednji ukrepi:  

- Kategorizirati je potrebno nakupovalne centre glede na strukturo ponudbe, velikost in 

primernost lokacije: prehrambeni centri, centri z veliko manipulativnega in skladiščnega 

prostora, prodajna skladišča in kombinirani multifunkcionalni centri. 

- Oceniti je potrebno škodo za obstoječo mrežo lokalne oskrbe in javnih uslug in jo omejiti. 

- Omejiti je treba izgubo obstoječih delovnih mest v trgovini v območju, ki jih lahko 

predvidimo. 

- Glede na funkcioniranje in zasičenost sistema centrov je potrebno določiti omejitve. 

2.4.1 Začetki revitalizacije 

V prvi fazi poskusov revitalizacije mestnih središč so začeli v mestih širiti prodajne in 

storitvene površine. Skladno s tem so začeli tudi reklamirati mestno središče kot žarišče 

mestnega življenja. Želeli so ustvariti romantično podobo mesta, po kateri so ljudje hrepeneli. 

Tako so želeli očarati obiskovalce in povečati potrošnjo. Ta poskus je v prvi fazi uspel. 

Potrošniki so v mestu iskali »popolno potrošniško doživetje«. Vendar so tako privabili le 

določen sloj ljudi in le v času odprtja trgovin. Drugi sloji, kot so razne subkulture, so se iz 

mesta umaknile. V prvih poskusih so ugotovili, da zgolj trgovine in peš cone niso dovolj, da 

mesto oživi. To lahko dosežemo le v kombinaciji z ostalimi prostočasnimi dejavnostmi, ki 
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ohranjajo življenje tudi po zaprtju trgovin. V evropskih mestih so tako v drugi postmoderni 

fazi revitalizacije začeli podaljševati delovni čas nakupovalnih in storitvenih prostorov. Tukaj 

ni šlo le za podaljšanje urnika, ampak za večkratno preobrazbo funkcije in namembnosti 

trgovine. Tako so nastale multifunkcionalne trgovine, ki poleg prodaje nudijo v dnevu še 

gostinske storitve, bar ob večerih ipd. V slovenskih mestih tega pojava skorajda ni opaziti 

(Uršič 2003, 36–39).  

Določena mesta so v ohranitev središča in njegovo revitalizacijo vložila ogromne vsote 

denarja. Tako so na primer v Zürichu obrnili arheologijo in so pod starim mestom zgradili 

nakupovalna središča. Na ta način so mesto razširili v globino, v očem skrito podzemlje in 

ohranili privlačnost mesta (Uršič 2003, 40). V Nürnbergu pa so na primer naredili korenit 

poseg pri obnovi in vzpostavili sistem podzemne in nadzemne železnice ter tako ljudem 

omogočili lažje delovanje v mestu. Da bi ohranili ekonomsko mešano strukturo prebivalstva, 

so z ogromnimi vlaganji obnovili stanovanja v središču, ki so jih razporedili med različne 

ekonomske sloje.  

Podobno kot stara mesta tekmujejo z nakupovalnimi središči, se tudi ta prilagajajo in borijo za 

obiskovalce. Zanimivo je, da nakupovalna središča skušajo posnemati ambient starih mestnih 

jeder, da bi ustvarila obiskovalcu idilično okolje. Tako se obiskovalci počutijo sproščeni, ker 

so v znanem okolju in lažje nakupujejo in opravljajo ostale dejavnosti. 

Zaradi neuspešnih poskusov revitalizacij ter zaradi napačnih pristopov, se je v zadnjem 

desetletju v Evropi razvil Town Center Management (TCM). Pristop, kot je TCM, se je po 

svetu hitro razširil, vendar ti prijemi, ki jih le-ta narekuje, zahtevajo vpeljevanje več 

marketinških konceptov in promocijskih tehnik. TCM pristopi so tako postali bolj strateško 

usmerjeni z natančnimi poslovnimi načrti in z vizijo dolgoročnega razvoja centra (Stubbs, 

Warnaby in Medway 2002, 318). Pristop je natančneje obrazložen v drugem delu naloge, saj 

je mesto, ki smo ga izbrali za študijo primera, sprejelo pristop TCM.  

Po svetu je že veliko mest uspešnih glede prijemov za oživljanje mestnih jeder. Svoje 

aktivnosti sproti merijo in o njih poročajo. Strateški pristop jim omogoča, da sproti preverjajo, 

kje se nahajajo in kakšni so odzivi ljudi. To dokazujejo številna poročila, ki jih letno 

objavljajo (Barr 2014). 

Organizacije, ki se ukvarjajo z revitalizacijo mestnih središč, imajo včasih jasno predstavo o 

prednostih in slabostih mestnega centra, vendar ni rečeno, da jim to daje jasen strateški 

položaj (Coca Stefaniak 2013, 10). Revitalizirati tako živ in kompleksen organizem, kot je 

mestno središče, ni lahka naloga, saj zahteva posebne pristope in vpletenost deležnikov z vseh 

področij.  
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2.4.2 Začetki revitalizacije v Sloveniji 

V starejših virih zasledimo zametke revitalizacije v Sloveniji, ki segajo v zgodnja 

sedemdeseta leta. Takrat je bilo območje opustošeno in je imelo malo obiskovalcev. Prenova 

objektov je bila finančno prezahtevna za tisto obdobje. Kljub temu, da je zamisel o prenovi in 

zaščiti med potencialnimi uporabniki spodbudila , takojšnje odzive. Zasebni podjetniki so se 

zanimali za odpiranje lokalov in butikov. V Ljubljani so uvedli bolšjo tržnico in s tem 

nenavadnim začetkom revitalizacije so poželi velik uspeh. Takrat je bilo sicer obdobje 

relativnega pomanjkanja dobrin in ideja odprtega trga je omogočila tržnici uspeh. Pomagale 

so tudi pobude mnogih, ki so si s prodajo na bolšji tržnici zagotavljali dodaten dohodek. Več 

tisoč ljudi je prihajalo ob koncih tedna v mesto, ki je do tedaj bilo precej zaspano. Prihajali so 

iz cele tedanje Jugoslavije in zamejstva. Vendar je nepričakovana gneča presenetila tudi 

organizatorje, zadeve so jim začele uhajati iz rok. Na območju so nastajali prometni zamaški. 

Tako je bil s tržnico na novo odkrit stari del mesta kot pomembna lokacija. Tja so začeli radi 

zahajati zaradi obiska tržnice in zaradi srečanja s prijatelji. Mesto je spet postalo javni prostor, 

kjer se je nekaj odvijalo tudi ob vikendih. Takšen obisk je predstavljal tudi alternativo 

obiskom v naravo ali odhodu v počitniške hišice. Stari del mesta se je ponovno izkazal kot 

simbol identifikacije prebivalcev.  

Primer tržnice je v stari Ljubljani tako edinstven primer revitalizacije, kjer se sicer ni zgodila 

dokončna fizična prenova zgradb, ampak je klub temu napolnila prazno območje. Mesto je 

tako ponovno postalo trgovski, turistični, socialni in kulturni prostor. Ker ni bilo sredstev za 

fizično obnovo mesta, sta ga prehiteli ekonomska in socialna revitalizacija. Prav uporabniki 

mesta, ne le stanovalci so torej glavni izvajalci revitalizacije, ki se v fizičnem smislu nikoli ni 

do konca zgodila (Verlič Christensen 1999, 61–65). 

Primer tržnice navajamo v nalogi kot primer zametkov revitalizacije v Sloveniji. Veliko 

kasneje so se politike v mestih začele zavedati, da je potrebno vložiti veliko več sredstev in 

strateških pristopov v oživitev mestnih središč, predvsem zaradi pozitivnih ekonomskih 

učinkov.  

2.4.3 Negativni učinek revitalizacije 

Ko so se začeli postopki revitalizacije mestnih središč, se je ponudba v njih oblikovala na 

podlagi tržnih razmer in »turistifikacije« oz. intenzifikacije ponudbe zgolj za določen segment 

obiskovalcev mesta. Ker se je ponudba usmerila v zadovoljevanje le določenega profila 

obiskovalcev, je to povzročilo upad ponudbe ostalih storitev. V primerjavi s predmestnimi 

nakupovalni središči ni bilo več proizvodnje in prostočasnih dejavnosti. Delavnice obrtnikov, 

rokodelcev in umetnikov, knjigarne ipd. veliko prispevajo k urbanosti središča, vendar so 

manj dobičkonosni prostori potrošnje. Ti so bili izključeni zaradi kaotične dejavnosti v tržnih 
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razmerah. Skupno število kulturnih in komercialnih potrošnikov mestnega središča je na ta 

način upadlo (Križnik in Uršič 2010, 23). 

2.5 Vloga maloprodaje 

V Sloveniji je malo gospodarstvo pomemben del gospodarstva in perspektivna panoga. 

Pomembno je za ustvarjanje možnosti za nadaljnji gospodarski razvoj ter za ustvarjanje novih 

delovnih mest. Za enakomeren regionalni razvoj naše države je rast malega gospodarstva 

izjemnega pomena. Zato mora biti politika razvoja malega gospodarstva naravnana tako, da 

bo spodbujala k večji uspešnosti malega gospodarstva (Razgoršek 2000, V). Takšne trditve 

avtorjev nam dajejo podlago za nalogo, da razumemo in opredelimo vlogo poslovnih 

subjektov v mestnih središčih. Upoštevani so torej kot pomemben del gospodarstva, zato je 

njihova degradacija zaradi sprememb potrošnje potrebna posebne obravnave in pomoči s 

strani države oz. lokalno, s strani lokalne oblasti.  

V največ primerih so pri rehabilitaciji in regeneraciji maloprodajnega sektorja v mestih 

potrebni sodelovanje in skupne akcije med zasebnim in javnim sektorjem (Van Eeden 2013, 

137). Da je javno-zasebno partnerstvo uspešno orodje za oživljanje središč in njihove 

maloprodaje, je že splošno znano dejstvo in veliko mest po Evropi izvaja takšno obliko 

partnerstva (Espinosa in Hernandez 2016).  

Podjetništvo postaja v današnjem času vse bolj pomemben dejavnik. Podjetniško usmerjeni 

posamezniki krojijo usodo človeštva po vsem svetu. Po svetu se širi podjetništvo kot 

filozofija, ki obravnava nastajanje, vodenje in nenehno spreminjanje podjetij. Neenakomeren 

je tudi razvoj podjetništva, vendar s tem povezujemo dinamiko gospodarske rasti in uspešno 

prilagajanje novim izzivom in napredni tehnologiji. Tudi v Evropi so bili sprejeti ukrepi z 

namenom pospeševanja malih podjetij, predvsem zaradi politike zaposlovanja, pospeševanja 

razvoja regij in posameznih področij oz. dejavnosti (Glas in Pšeničny 2000, VII).  

Proti koncu 20. stoletja je prišlo do lokalnega gospodarskega razvoja. Ker se je lokalno 

gospodarstvo težje prilagajalo gospodarskim razmeram in ker so bili učinki velikih korporacij 

nevarni, so se lokalni podjetniki »prebudili« (D'Arcy in Guissani 1996, 159, po Glas 2000, 

95). 

Cachinho (2014) poudarja, da smo pri spodbujanju maloprodaje preveč usmerjeni na 

preučevanje odpora potrošnikov do obiska manjših zasebnih trgovin in meni, da bi morali več 

pozornosti nameniti odkrivanju teorije potrošnikove kulture. 

Trgovine imajo pomembno in močno vlogo za razvoj nekega območja. Včasih si razsežnosti 

ne moremo niti predstavljati. Ponekod po svetu s prihodom trgovine in vzpostavitvijo posla v 

nekem degradiranem predelu oživijo oz. rešijo območje, ki je bilo sicer na robu propada 

(Robinson 2001, 6).  
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S pomočjo prebrane literature želimo v tem poglavju izpostaviti in razložiti pomembnost 

maloprodaje, obenem pa poudariti, da sta pomembna tudi njihovo zavedanje oz. njihova 

angažiranost pri oživljanju mestnih centrov. Tako lahko s pomočjo in sodelovanjem lokalne 

oblasti dosežejo boljši jutri na prvem mestu zase, za lastne posle, ter za mesto.  

Obstajajo tudi primeri, ko so si trgovci v mestu pomagali ravno z največjim sovražnikom v 

trgovskih središčih. Ponekod so lokalne oblasti v svoje poslovne prostore v mestnem središču 

umestile različne najemnike, od tistih »lokalnih« do svetovno znanih trgovskih verig. Učinek, 

ki so ga imele svetovno znane znamke trgovin na nepoznane manjše lokale, je bil pozitiven, 

saj so pritegnile obiskovalce v vse trgovine v središču (Litvin in DiForio 2014).  

Kljub vsem prizadevanjem pa se še vedno niso vsi in povsod pripravljeni prilagoditi. Še 

vedno poudarjajo, da bi podjetniki v centrih morali biti bolj prilagodljivi, recimo kar se tiče 

urnikov, da bi lahko bili konkurenčni (National assembly for Wales, Enterprise and business 

committee 2012, 29).  

Vendar pa je po svetu zaznati, da je maloprodaja v boju z mogočnimi trgovskimi 

velesilami,kljub pomoči države in investiranju v njeno revitalizacijo, še vedno neuspešna in 

nekonkurenčna (Chang, Jung in Park 2016).  

Kot zanimiv primer revitalizacije predstavljamo izsledke raziskave, kjer je bil v 

obravnavanem evropskem mestu ugotovljen vpliv dveh okoljskih spremenljivk na 

revitalizacijo maloprodaje v mestnem središču, in sicer mešanje različnih ponudnikov 

(prodajalne) ter estetska ureditev mesta (mešanje barv). Dejavnik mešanih ponudnikov naj bi 

vplival na zadovoljstvo in »vzburjenje nakupovanja« obiskovalcev, estetska ureditev mesta pa 

vpliva samo na zadovoljstvo. Omenjeni psihološki stanji, ki jih povzroči okolje, prinašajo 

različne rezultate na potrošnjo. Zadovoljstvo kupcev poveča porabljena sredstva kupcev in 

njihovega časa, »vzburjenje nakupovanja« pozitivno vpliva na nenapovedano nakupovanje, 

negativno pa na porabljena sredstva in čas (De Nisco in Warnaby 2014).  

Raznolikost maloprodaje je glavna privlačnost obiskovalcev v mestu. Kot ugotavlja Wahlberg 

(2016), omenjeni raznolikosti sledijo še dogodki in nekomercialne aktivnosti ter oblika in 

vzdrževanje psihološkega okolja v mestu. Lojalnost kupcev v mestnem jedru je pogojena in 

povezana z omenjenimi dejavniki. Pri mestnem managementu v manjših mestih je potrebno 

upoštevati kombinacijo sistema maloprodaje z naštetimi elementi in zadovoljitev prostočasnih 

kupcev. 

2.6 Marketinške strategije na področju oživljanja mestnih jeder 

Od leta 1970 se je uveljavil marketing mest, ki je do danes pridobil veliko pomembnosti, zato 

ne gre zanemariti njegove specifike. Starejši kontekst marketinga mesta zajema prodajo 

mesta, predmestja, industrijskega mesta, njegovih meja in resorta (Short 2015).  
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Vsako podjetje, ki deluje v starem mestnem jedru, ima svoj izdelek, ki ga prodaja na trgu. Ta 

trg je osnova za oživljanje starega mestnega jedra. Oživljanje mestnega jedra je v interesu 

poslovnim subjektom, ki v njem delujejo. Dobro poslovanje poslovnih subjektov pa je znak 

uspešnega mesta, kar pa je v interesu lokalne oblasti zaradi gospodarskih učinkov. Lokalne 

oblasti so običajno upravljalci oz. managerji mesta. Vendar so občine kot oblike lokalne 

samouprave nepridobitne organizacije. In na tem področju veljajo določene specifike. Naš 

namen v tem poglavju naloge je predstaviti oz. opozoriti na specifike marketinških strategij za 

oživljanje mestnega jedra. 

Pri nepridobitnih organizacijah so povezave med vloženimi sredstvi in pridobljenimi sredstvi 

nejasne, ravno tako so količine in kakovosti težko merljive (Tavčar 2005, 19). 

Guimaraes (2013) podrobno razlaga težavnost evalvacije aktivnosti oživljanja mestnih 

središč. Že sama termina, kot sta revitalizacija in oživljanje, predstavljata neoprijemljive 

pojme, ki jih težko pripišemo določenim mehanizmom ali inštrumentom. Mesta kot živi in 

spremenljivi sistemi so zelo dovzetna za intervencije javnega in zasebnega sektorja, zato je 

težko določiti, kdo je kakšen učinek napravil ali katera aktivnost je povzročila spremembo. 

Poleg vsega pa sta managerjem otežena raziskovanje ter zbiranje podatkov zaradi minljivosti.  

»Marketing je aktivnost, niz institucij in procesov za ustvarjanje, komuniciranje, 

posredovanje in izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost za porabnike, kupce, partnerje in 

celotno skupnost.« (AMA 2013, po DMS 2016) 

Kadar pa govorimo o marketingu na nepridobitnem področju, se marketing nanaša na 

snovanje zadovoljstva različnih skupin, ki so uporabniki organizacije. Te skupine so različne 

in obsegajo uporabnike, storitve, ustanovitelje in vse, ki vplivajo na uspešnost organizacije 

(Tavčar 2005, 168). Uporabniki storitev imajo različne osebne značilnosti (želje, 

pričakovanja, vrednote itd.). Poleg teh značilnosti pa je potrebno raziskati, kdo so dejanski in 

možni uporabniki in kakšne so njihove značilnosti, katere storitve uporabljajo oz. bi 

uporabljali za zadovoljevanje potreb in kako ocenjujejo konkurenčne storitve (Potočnik 2000, 

39). Mesta, ki se ukvarjajo z oživljanjem jedra, morajo prepoznati potrebe odjemalcev in jih 

segmentirati. 

Na področju lokalne samouprave je torej uporabnikov storitev veliko in ti so različni, zato je 

potrebno segmentirati trg. Tržna segmentacija je »proces klasificiranja potrošnikov v skupine 

z različnimi potrebami, značilnostmi ali obnašanjem«, tržni segment pa je: »skupina 

potrošnikov, ki na dani niz marketinških spodbud reagira na podoben način« (Kotler in 

Armstrong 1990, po Sfiligoj 1993, 359). 

Ob pripravi marketinške strategije na področju oživljanja mestnih jeder morajo lokalne oblasti 

kot upravljalci mesta upoštevati uporabnike poslovnih prostorov v mestnem jedru in 

obiskovalce oz. potencialne kupce v mestu ter lastnosti obeh skupin.  
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Lokalna oblast se pri načrtovanih aktivnostih oživljanja mestnega jedra po izbiri ciljnega 

segmenta odloči, če bo pozicionirala svojo ponudbo ob konkurentih ali se bo usmerila na še 

nezasedeni del trga. Če bo neposredno ob konkurentu, mora diferencirati svojo ponudbo, da 

bo drugačna od ponudbe konkurentov (Potočnik 2000, 84).  

Osrednji element marketinške strategije je marketinški splet kot ključni koncept v marketinški 

teoriji (Sfiligoj 1993, 18). V storitvenih dejavnosti upoštevamo 7 med seboj povezanih 

elementov, t. i. 7P, ki jih povezujemo v marketinški splet. To so storitev, cena, trženjsko 

komuniciranje, tržna pot, udeleženci, storitveni proces in fizični dokazi opravljene storitve 

(Potočnik 2000, 96). 

Vendar marketinški splet v primeru marketinga mesta oz. destinacijskega marketinga po 

zapisani teoriji 7P redkokdaj drži tudi v praksi. Trenutne marketinške teorije zagovarjajo 

teorijo konkurenčne prednosti mesta. Vendar Heeley (2016) ugotavlja, da ne glede na to ali je 

mesto pri marketinški strategiji upoštevalo teorijo konkurenčne prednosti, se marketing mesta 

nagiba k marketingu vsega, kar je v mestu. Veliko je takšnega destinacijskega marketinga, ki 

je povsem neučinkovit, zato postavlja sodobni marketing mest pod velik vprašaj.  



 

31 

3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu naloge je predstavljena obravnavana občina študije primera in njene 

aktivnosti za oživljanje starega mestnega jedra. Nadalje je predstavljena raziskava ter 

interpretacija podatkov na podlagi katerih so v zadnjih delih podane ugotovitve in priprava 

marketinške strategije. 

3.1 Obravnavana občina 

Predmet obravnave te magistrske naloge je Mestna občina Koper. Mestna občina Koper je ena 

izmed 212 občin v Sloveniji in ena izmed enajstih mestnih občin.  

Bole (2008, 45) navaja: »Po veljavni zakonodaji se za mestne občine lahko smatrajo tista 

mesta, ki imajo najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega vsaj 

polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, in so geografsko, gospodarsko in kulturno 

središče širšega gravitacijskega območja.« V svoji študiji pa avtor uvršča Koper v I. 

družbenoekonomski tip. To so mesta, ki jih avtor opisuje kot med seboj podobna v tem, da so 

bistveno bolj kot ostala mesta usmerjena v storitvena sektorja, zlasti v zasebnega. Ta mesta se 

od ostalih razlikujejo po tem, da imajo veliko poslovnih subjektov, vendar so manjša po 

strukturi. Ta tip mest je na lestvici naveden kot drugi najbolj uspešen tip mesta, če 

upoštevamo še dodano vrednost vseh dejavnosti v občini. Lahko jim pripišemo lastnosti, kot 

so podjetniška propulzivnost in aktivnost, mlada struktura poslovnih subjektov in velika 

udeležba tujega kapitala, ki je usmerjen zlasti v trgovske, turistične in ostale storitvene 

dejavnosti (Bole 2008, 94). 

Mestna občina Koper je največja med tremi obalnimi občinami s površino 303,2 km
2
 in 

51.053 prebivalci (SURS 2016). Po površini sodi med večje občine (sedma po velikosti), po 

številu prebivalcev je na četrtem mestu, po gostoti prebivalstva pa sodi med nadpovprečno 

poseljene občine v Sloveniji (gostota prebivalstva znaša 157 prebivalcev/km
2). Občino 

sestavljajo 104 naselja, ki se združujejo v 22 krajevnih skupnosti. Največje naselje po številu 

prebivalcev je Koper s 25.459 prebivalci (SURS 2016), ki je tudi upravno, gospodarsko, 

zaposlitveno, kulturno, izobraževalno in gravitacijsko središče občine. V Mestni občini Koper 

je 8 km obale od skupnih 46,6 km slovenske obale. V občini živijo poleg večinskega 

slovenskega prebivalstva tudi pripadniki italijanske narodnostne manjšine, ki so jim po Ustavi 

RS in Statutu Mestne občine Koper priznani pravica do vzgoje in izobraževanja v svojem 

jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja, uporaba svojih narodnih 

simbolov in ustanavljanje organizacij, razvijanje gospodarskih, kulturnih in 

znanstvenoraziskovalnih dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in 

založništva za ohranjanje svoje narodne identitete.  
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Slika 1: Prikaz lege Mestne občine Koper znotraj države in prikaz členjenosti občine na 
naselja in krajevne skupnosti 

Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot, 

2016. 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004), temeljni strateški dokument urejanja 

prostora na nacionalni ravni, pripisuje Kopru državni in mednarodni pomen, predvsem zaradi 

prometne vloge in lege ter mednarodnega tovornega pristanišča Luka Koper. 

3.1.1 Predstavitev mesta in starega mestnega jedra 

Mesto Koper se je razvilo na nekdanjem otoku ob ustju rek Rižane in Badaševice. Območje je 

poseljeno vse od srednje bronaste dobe, ko so se pojavila prva gradišča, imenovana kaštelirji. 

V času Rimskega cesarstva je naselje postalo trgovska postojanka, imenovana Aegida, iz 

katere se je kasneje razvilo mesto. Prve pisne omembe mesta izhajajo iz papeških pisem 

Gregorja I. leta 599, ko se mestna naselbina imenuje Caprae in Insula Capritana oziroma 

Justinopolis (Mestna občina Koper 2016a). Ob koncu 12. stoletja je bila Kopru s strani 

Beneške republike podeljena izključna pravica "pristanišča za sol", s čimer se je močno 

povečal pomen mesta in je odražalo velik pomen obmorske lege za razvoj mesta. Sama 

morfologija mesta se je prav tako pričela spreminjati z nastankom solin na južnem robu 

mesta, ki so povezale otok s kopnim (današnjo Semedelo).  
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Pravi razcvet je mesto doživelo v 15. in 16. stoletju pod Beneško republiko, ko je tudi 

arhitekturno pričelo dobivati podobo, ki je vidna še danes. Znotraj obzidanega mestnega jedra 

na nekdanjem otoku so gradili pomembne stavbe, ki so služile novim organom oblasti s 

prenosom nekaterih upravnih funkcij na mesto Koper. Razvijale so dejavnosti in storitve v 

mestu, ki so služile predvsem (pomorski) trgovini in okoliškemu podeželskemu prebivalstvu. 

Pomen in vloga mesta sta doživela vrhunec v 17. in 18. stoletju, ko je Habsburška monarhija 

dokončno zlomila oblast Benečanov na Jadranu in v Istri. Z razglasitvijo Trsta za svobodno 

pristanišče je pričel Koper izgubljati vlogo osrednjega istrskega pristanišča. Koper je tako v 

senci Trsta ostal le provincialno središče in njegovo agrarno zaledje. Nekoliko je gospodarski 

položaj mesta izboljšala izgradnja ozkotirne železnice med Porečem in Trstom, ki je 

spodbudila nastanek proizvodnih obratov in povečala trgovanje z večjim Trstom. V začetku 

20. stoletja je proizvodnja soli v solinah okoli mesta drastično upadla, površine solin so pričeli 

bonificirati za preprečitev širitve malarije in smradu. S tem so nastale obsežne kopne 

površine, na katere se je mesto širilo (Žitko 2011). 

Mesto Koper lahko glede na rabo prostora in značilnosti morfološko členimo na štiri oziroma 

pet delov. Ti so: 

1. historično mestno jedro; 

2. območje pretežno centralnih dejavnosti okoli historičnega mestnega jedra; 

3. novejše območje pretežno trgovskih stavb; 

4. stanovanjska zazidava na Markovem hribu; 

5. pristanišče Luka Koper. 

Slednje sicer funkcionalno gledano ni del mesta, vendar je zaradi pomena, ki ga ima na razvoj 

mesta in širše okolice, bistveno za razumevanje sodobnega razvoja in dinamike spreminjanja 

mesta. 
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Slika 2: Prikaz členitve mesta na morfološke enote 

Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, Kataster stavb, 2016, 

Gospodarska javna infrastruktura, 2016. 

Središče in hkrati najstarejši del mesta predstavlja historično mestno jedro. Območje je 

omejeno z obročem cest (Pristaniška ulica na jugu in zahodu, Kopališko nabrežje na severu, 

Vojkovo nabrežje na vzhodu in jugovzhodu), ki tvorijo sklenjeno prometno mrežo. Ločitev 

območja od preostalega dela naselja sicer ni pravno-formalno določena v smislu 

administrativne enote, vendar se posebnost tega območja kaže v razglasitvi območja za 

kulturni spomenik lokalnega pomena (Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra 

za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 98/2007) in v posebni enoti 

urejanja prostora (z oznako KC-44), ki je določena z občinskimi prostorskimi akti 

(Dolgoročni plan Mestne občine Koper, Uradne objave Primorskih novic, št. 25/86, 10/88, 

9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98; Družbeni plan Mestne občine Koper, Uradne objave 

Primorskih novic, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98). Karakterizira ga zgoščena 

pozidava na nekdanjem flišnem otoku, za katero sta značilna mešana raba prostora in 

prepletanje stanovanjske in centralnih dejavnosti. Slednje so predvsem trgovine, gostinski 

lokali, poslovne dejavnosti in javne službe. Prevladujejo starejše večstanovanjske, eno- do 

dvonadstropne zgradbe iz 18. in 19. stoletja. Večina javnih ustanov v občini ima tukaj sedež. 

Socialna struktura prebivalcev mestnega jedra kaže slabši socioekonomski položaj in prevlado 

starejšega prebivalstva. Slab socioekonomski položaj se kaže v slabi izobrazbeni strukturi 

(prevladujejo nižje izobraženi), slabši poklicni strukturi (prevlada slabše plačanih skupin, 
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velik delež delovno neaktivnega prebivalstva) in slabi premoženjski strukturi (nizki dohodki, 

visok delež brezposelnosti in nižji stanovanjski standard) (Rebernik 1997). Zaradi velikega 

števila javnih ustanov v mestnem središču je močno izražena dnevna migracija prebivalcev 

občine na to območje, kar ustvarja pomembne tokove ljudi in blaga iz okolice proti središču.  

Južno in vzhodno od nekdanjega otoka se mesto koncentrično razrašča na bonificiranih 

zemljiščih nekdanjih solin s pozidavo pretežno iz 70. let prejšnjega stoletja. V tem delu so 

redko prisotne stanovanjske zgradbe, zgoščene so predvsem centralne dejavnosti. To so 

pretežno poslovne stavbe, trgovine in večje parkirne površine (Rebernik 1997). Pozidava 

območja sovpada z gospodarskim razvojem mesta v obdobju po drugi svetovni vojni in 

razvojem tovornega pristanišča, ko površine znotraj mestnega središča niso zadoščale za 

umestitev novih dejavnosti. 

Nadaljnji razvoj mesta je sledil koncentrični širitvi iz mestnega središča v smeri proti 

Semedeli, Šalari in Škocjanskemu zatoku. Ta drugi "obroč" okoli mesta zasedajo pretežno 

trgovska središča in rekreacijske površine (športni park Bonifika), v novejšem času so se sem 

umestile tudi nekatere javne službe (gasilski dom, policijska postaja, zdravstveni dom). To 

območje je predvsem po letu 2000 doživelo največjo preobrazbo z gradnjo velikih trgovskih 

centrov, ki združujejo veliko število trgovin z različnimi izdelki (prehrambenimi, belo 

tehniko, oblačili in obutvijo, pohištvom, kozmetiko ipd.) ter druge storitve (fitnesi, frizerski 

saloni, bari in restavracije, kino ipd.) na predhodno nezazidanih površinah. 

Večina prebivalstva mesta je zgoščenega na Markovem hribu južno od mestnega središča. V 

obsežni, pretežno blokovski pozidavi živi več kot 80 % vsega prebivalstva mesta. Prevladuje 

čista stanovanjska raba z le malo površinami, namenjenimi storitvenim in trgovskim 

dejavnostim za potrebe tam živečega prebivalstva. Prostorsko je območje ločeno od mestnega 

središča, predvsem zaradi trase hitre ceste, ki je nadaljevanje avtocestne povezave iz 

notranjosti države in povezuje Koper z bližnjo Izolo.  

Peta morfološka enota, ki sicer ni neposredno vezana na ustroj mesta, vendar ima pomemben 

vpliv na gospodarski in prostorski razvoj mesta, je območje mednarodnega tovornega 

pristanišča Luka Koper. Območje se s starim mestnim jedrom stika na severni obali 

nekdanjega otoka, kjer se je tudi pričel razvoj pristanišča v 50. letih prejšnjega stoletja (prva 

obala pristanišča). Izgradnja in razvoj pristanišča sta v največji meri pripomogla k naglem 

gospodarskem razvoju mesta Koper ter spodbudila močno priseljevanje prebivalstva v drugi 

polovici 20. stoletja. Priseljevanje je spodbudilo obsežno stanovanjsko gradnjo (blokovska 

zazidava na Markovem hribu) in razvoj številnih dejavnosti, ki so neposredno in posredno 

vezane na pristanišče (špedicije in logistika, trgovina ipd.) (Deranja 2008). 
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3.1.2 Pregled sodobnega razvoja mesta 

Danes je Koper moderno in hitro razvijajoče mesto, o čemer pričajo številne nove gradnje in 

spremembe v prostoru, stalna rast števila prebivalstva in gospodarska uspešnost nekaterih 

podjetij. Zametki današnjega gospodarskega razvoja segajo v drugo polovico 20. stoletja, v 

čas po začetku gradnje tovornega pristanišča severno od historičnega mestnega jedra, z 

izgradnjo železniške povezave z notranjostjo ter gradnjo večjih industrijskih kompleksov 

(Tomos, INDE, Slavnik itd.) (Žitko 2011). Povečani potrebi po delovni sili v teh obratih je 

sledilo obsežno priseljevanje s celotnega ozemlja Jugoslavije, kar je posledično povzročilo 

množično gradnjo stanovanjskih stavb in množični razvoj oskrbnih dejavnosti za potrebe 

rastočega prebivalstva (Mestna občina Koper 2016a). S povečano potrebo po prostoru in v 

duhu socialističnih velikopoteznih načrtov se je pričela gradnja večjih objektov na obrobju 

mesta. Temu sta botrovala predvsem pomanjkanje večjih prostih površin v mestnem jedru in 

neugodna prometna dostopnost (z rastjo individualnega avtomobilskega prometa je čedalje 

večji pomen imela dostopnost parkirnih mest). V zadnjih desetletjih 20. stoletja je tako na 

obrobju mestnega jedra nastalo obsežno območje večjih kompleksov, ki so združevala 

trgovine in v večji meri tudi druge dejavnosti (poslovne stavbe novonastalih podjetij) in 

počasi, a vztrajno prevzemale vlogo mestnega središča. Temu prvemu valu selitve središčne 

vloge mestnega jedra na obrobje je sledil drugi, intenzivnejši po letu 2000. S pojavom velikih 

trgovskih središč, ki so pod eno streho združevali obsežen nabor trgovin in prostočasnih 

dejavnosti in so s prometnega vidika bila veliko bolj dostopna kakor mestno središče, je 

privlačnost središča močno upadla, kar se je kazalo predvsem z izseljevanjem dejavnosti iz 

središča v trgovske centre. Kot ugotavlja Štefe (2013), je eden glavnih vzrokov za selitev 

dejavnosti iz mestnih jeder naraščajoča potrošnja, saj mestna središča ne zagotavljajo 

infrastrukture za izgradnjo večjih trgovskih središč in spremljajočih parkirnih površin. 

Vzporedno je zaradi rasti življenjskega standarda in ekonomske moči prebivalcev potekal 

močan proces suburbanizacije. Prebivalci so stanovanjsko gradnjo usmerili predvsem na 

bližnja naselja v obliki individualnih hiš, ki so bile v primerjavi s starimi stavbami v mestnem 

jedru bolj moderne in privlačne. S tem se je socialna struktura prebivalstva v mestnem jedru 

izrazito poslabšala, saj so stanovanja zasedali pretežno šibkejši socialni sloji, ki niso zmogli 

večjih investicij v vzdrževanje objektov in s tem se je še pospešil propad stavbnega fonda v 

mestnem središču. Mestno središče je med prebivalci pogosto prepoznano kot manj kvalitetno 

življenjsko okolje (Kos 2007; Uršič in Hočevar 2007, po Štefe 2013). Danes kaže mesto 

Koper izrazit razkol med (nekdanjim) mestnim središčem in velikimi trgovskimi centri na 

obrobju. Historično mestno jedro ohranja pomen predvsem zaradi institucij, ki se tam 

nahajajo (občina, šole, državne ustanove, knjižnice, gledališče, v manjši meri zdravstvena 

oskrba), in privablja predvsem zaposlene in uporabnike teh ustanov, medtem ko se trgovska, 

oskrbna in prostočasne dejavnosti zgoščujejo v nakupovalnih centrih na obrobju. Posledice za 

mestno jedro so vidne v obliki slabo vzdrževanih in propadajočih zgradb, praznih poslovnih 

prostorov in pogostem menjanju ponudnikov v poslovnih prostorih ter socialni strukturi 

prebivalcev (predvsem starejši, priseljenci in druge socialno in ekonomsko šibke skupine). 



 

37 

Osrednji pomen ohranja mestno jedro za turistično ponudbo območja, saj je zaradi zgodovine 

mesta in ohranjene srednjeveške podobe mesta privlačno za turiste. Z razvojem pomorskega 

potniškega prometa (po letu 2005) se turistični obisk, predvsem dnevnih obiskovalcev, v 

zadnjih letih stalno povečuje. Največ obiskovalcev so zabeležili leta 2011, ko je na 78 

potniških ladjah Koper obiskalo 108.729 turistov (Luka Koper 2016). Turizem predstavlja 

enega najpomembnejših potencialov za razvoj historičnega mestnega jedra.  

3.1.3 Predstavitev lokalne samouprave 

Temelj za lokalno samoupravo v Republiki Sloveniji predstavlja 9. člen Ustave Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13), ki določa, da 

je "v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava." Način uresničevanja lokalne samouprave, 

delovno področje, posebnost mestnih občin in dohodki samoupravne lokalne skupnosti so 

določeni v petem poglavju Ustave (od 138. do 144. člena). 

V Sloveniji se lokalna samouprava uresničuje preko občin. Te so ustanovljene z Zakonom o 

ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (ZUODNO, Uradni list RS, št. 108/2006 in 

9/2011), naloge občin pa so določene v Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 

Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10). Ta v 13. členu določa, da mora biti občina 

"… sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge 

v skladu z zakonom." Pogoj za ustanovitev občin je tudi, da mora imeti najmanj 5000 

prebivalcev (13. a člen ZLS 2007).  

Naloge, ki jih opravlja občina, so predvsem (21. člen ZLS 2007): 

- upravljanje z občinskim premoženjem; 

- omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravljanje 

nalog s področij gostinstva, turizma in kmetijstva; 

- načrtovanje prostorskega razvoja, opravljanje nalog na področju posegov v prostor in 

gradnje objektov ter zagotavljanje javne službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 

- ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj in skrb za povečanje najemnega socialnega 

sklada stanovanj; 

- v okviru svojih pristojnosti urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe; 

- pospeševanje službe socialnega skrbstva za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele; 

- skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja; 

- urejanje in vzdrževanje vodovodnih in energetskih komunalnih objektov; 

- ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 

kvaliteto življenja njenih prebivalcev; 
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- pospeševanje vzgojno-izobraževalne, informacijske, dokumentacijske, društvene in druge 

dejavnosti na svojem območju; 

- pospeševanje razvoja športa in rekreacije; 

- pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih 

programov, zagotavljanje splošnoizobraževalne knjižnične dejavnosti ter skrb za kulturno 

dediščino na svojem območju; 

- gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, javnih poti, rekreacijskih in drugih 

javnih površin, urejanje prometa v občini ter opravljanje nalog občinskega redarstva; 

- opravljanje nadzora nad krajevnimi prireditvami; 

- organiziranje komunalno-redarske službe in skrb za red v občini; 

- skrb za požarno varnost in organiziranje reševalne pomoči; 

- organiziranje pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč; 

- podeljevanje denarne pomoči in simboličnih nagrad ob posebnih priložnostih ali 

obletnicah občanov; 

- organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne službe; 

- določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 

opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 

aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti; 

- sprejem statuta občine in drugih splošnih aktov; 

- organizacija občinske uprave in 

- urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena. 

Čurin (2006, po Šmidovnik 1995, 74 in Vlaj 2001, 160) loči naloge občine na tri vrste: 

- lokalne zadeve in zadeve lokalnega pomena: to so izvirne naloge občine, ki so določene v 

občinskih aktih. To so predvsem naloge, vezane na življenje in delo občanov ter na razvoj 

lokalnega gospodarstva; 

- lokalne zadeve, ki jih občinam določi država preko zakonov: to so naloge z različnih 

področij, ki jih urejajo zakoni, v katerih je izrecno določena vloga občin. To so predvsem 

načrtovanje prostora, cestni promet in infrastruktura, vzgoja in izobraževanje itd. 

Sredstva za izvajanje teh nalog praviloma zagotavlja občina; 

- prenesene naloge iz državne pristojnosti: naloge, ki po svoji vsebini sodijo v pristojnost 

države, vendar je zaradi lažjega ali bolj učinkovitega izvajanja to smiselno izvajati na 

ravni občin. Sredstva za opravljanje teh nalog zagotavlja država. 

Ustava (1991) določa tudi posebno obliko občin, imenovane mestne občine. Mesta lahko 

pridobijo status mestne občine, če gre za gosto strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v 

enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki ju povezuje dnevna migracija prebivalstva. 

Status mestne občine lahko občina pridobi pod pogojem, da ima najmanj 20.000 prebivalcev 

in 15.000 delovnih mest in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega 
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gravitacijskega območja (ZLS 2007). Mestne občine imajo poleg splošnih nalog občin še 

posebne naloge iz državne pristojnosti, vezane na razvoj mesta.  

ZLS (2007) v 28. členu določa, da občino tvorijo trije organi, in sicer občinski svet, župan in 

nadzorni odbor. 

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, ki v okviru svojih pristojnosti izvaja 

naslednje naloge: 

- sprejema statut občine; 

- sprejema odloke in druge občinske akte; 

- sprejema prostorske in druge načrte razvoja občine; 

- sprejema občinski proračun in zaključni račun; 

- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega 

sveta; 

- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 

občinskega sveta; 

- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače 

določeno; 

- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; 

- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut občine. 

Župan je na neposrednih volitvah voljen organ občine, ki predstavlja in zastopa občino ter 

občinski svet. Ima izvršilno funkcijo, saj izvršuje odločitve občinskega sveta, hkrati pa 

občinskemu svetu predlaga v obravnavo odloke in druge akte občine. Župan tudi sklicuje 

občinski svet in vodi njegove seje, nima pa glasovalne pravice. Kot predstojnik občinske 

uprave nadzoruje in usmerja njeno delo ter skrbi za zakonitost delovanja občine. 

3.1.4 Predstavitev občinske uprave 

Občinska uprava Mestne občine Koper izvaja upravne postopke, strokovne, pospeševalne in 

razvojne naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb in druge naloge, ki jih določajo zakoni 

in drugi predpisi. V občinski upravi so zaposleni javni uslužbenci, ki izvajajo strokovne 

naloge, potrebne za delovanje občine in izvajanje zakonov in drugih predpisov. Poleg njih so 

v občinski upravi zaposleni strokovno-tehnični javni uslužbenci, ki opravljajo druga 

spremljajoča dela, potrebna za samo delovanje občinske uprave. Na dan 1. 1. 2016 je bilo v 

občinski upravi 143 zaposlenih. Predstojnik občinske uprave je župan, ki nadzoruje in 

usmerja delo občinske uprave, samo delo pa vodi tajnik občinske uprave oziroma v primeru 

Mestne občine Koper je to direktorica občinske uprave. Občinska uprava Mestne občine 

Koper je organizirana v več uradov, ki izvajajo naloge z določenih področij. Interna 

organizacija občinske uprave Mestne občine Koper in naloge posameznih uradov znotraj 

uprave so določene z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 



 

40 

občine Koper (Uradne objave Primorskih novic, št. 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 39/07, 

110/10). 

 

Slika 3: Shema notranje organizacije občinske uprave Mestne občine Koper 

Vir: Mestna občina Koper 2016d. 

Organi občinske uprave izvršujejo zakone, podzakonske predpise, statut občine, odloke, 

odredbe, pravilnike, navodila in druge splošne akte, ki jih sprejema občinski svet in izdajata 

župan oziroma direktor. 

3.2 Aktivnosti oživljanja starega mestnega jedra in Town-centre management 

Po letu 2000 se je začelo tudi mestno jedro Kopra spopadati s številnimi izzivi, ki so jih med 

drugim povzročile spremembe v navadah potrošnikov in gradnje velikih nakupovalnih središč 

na obrobju mesta. Center mesta, ki je v celotni zgodovini užival monopol kot edino strnjeno 

središče s ponudbo trgovin in storitev, je začel v obdobju pospešene globalizacije izgubljati 

svoj položaj in pomen. Ugodnejša in bolj dostopna ponudba nakupovalnih središč je 
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povzročila zmanjševanje ekonomske aktivnosti v mestnem jedru, kar se je poznalo v 

naraščanju števila praznih poslovnih prostorov in zapiranju trgovin. Ob prepoznanem širšem 

pomenu živahnega in živega mestnega središča, ki daljnosežno vpliva na turistični, kulturni in 

tudi ekonomski razvoj celotnega mesta, je Mestna občina Koper po letu 2010 sprejela 

proaktivno usmeritev k inkluzivnemu oživljanju starega mestnega jedra. V nadaljevanju sledi 

pregled izvedenih ukrepov in aktivnosti v obdobju med letoma 2010 in 2016, s katerim je 

Koper uveljavil model t. i. Town-centre managementa (TCM) ali managementa mestnih 

središč in obrnil negativni trend izumiranja centra mesta. 

3.2.1 Opredelitev TCM 

S težavami na področju izumiranja mestnih središč zaradi spremenjenih navad potrošnikov in 

izgradnjo nakupovalnih centrov na mestnih obrobjih so se številne države v Evropi spoprijele 

že v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Kot ena od praktičnih rešitev za 

revitalizacijo mestnih središč se je razvil pristop ali model TCM. 

TCM model se je razvil v številnih evropskih državah, od Španije in Italije do Švedske, 

Avstrije, Nemčije, Francije, Belgije in Velike Britanije. Med prvimi se je pojavil ravno v 

slednji, kjer deluje Združenje za management mestnih središč (ATCM 2016), ki TCM definira 

kot: 

»Koordinirana in proaktivna iniciativa za zagotavljanje privlačnosti mestnih središč, ki 

deluje kot partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem ter vključuje širok nabor ključnih 

interesov.« (Coca Stefaniak idr. 2009)  

Ta relativno široka definicija odraža dejstvo, da se je TCM v posameznih državah različno 

razvijal oziroma udejanjil, upoštevajoč lokalne razmere. Ne glede na posebne nacionalne 

oblike si vsi TCM delijo naslednje skupne značilnosti: 

- enak cilj – revitalizacija mestnega središča; 

- partnersko sodelovanje; 

- vključenost različnih in številnih deležnikov, tako javnih kot zasebnih (država, regije, 

občine in podjetniki, lastniki nepremičnin, finančne institucije in drugi). 

V različnih državah so nato posamezni elementi bolj poudarjeni. Ponekod je večja vloga 

podjetnikov, ki so bolj ali manj formalno povezani, drugje je večja iniciativa s strani javnega 

(lokalne skupnosti). Prav tako je lahko TCM osredotočen bolj na doseganje ekonomskih 

koristi za podjetnike iz mestnih središč ali pa bolj v smeri pridobivanja investitorjev in 

ustvarjanja konkurenčnega okolja za podjetništvo na splošno (Coca Stefaniak idr. 2009). 

Različno so urejeni tudi načini financiranja TCM, kjer je ponekod ta strošek bolj na plečih 

samih podjetnikov, drugje pa v večini financiran s strani javnega sektorja. Poglavitnega 

pomena za TCM je torej povezovanje javnega in zasebnega za doseganje vsesplošnih koristi 
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vseh deležnikov v mestnih središčih. V tovrstnem modelu sodelovanja ima ključni pomen 

stična točka obeh sektorjev, tj. običajno mestni manager. Ta je, odvisno od posameznih 

modelov TCM, zaposlen kot javni uslužbenec v okviru občine ali pa v okviru javno-

zasebnega podjetja, ki izvaja TCM. Njegova vloga ni le v povezovanju, temveč tudi v iskanju 

sinergij, skupnih interesov in možnih projektov ter investitorjev. Imeti pravo osebo z dobrimi 

komunikacijskimi veščinami, posluhom za podjetništvo kot tudi razumevanjem delovanja 

javnega sektorja. V vlogi mestnega managerja je pogosto odločilni dejavnik pri uspehu 

izvajanja TCM (TOCEMA 2012). 

 

Slika 4: Prikaz tipologije formalnosti TCM-ja 

Vir: Interno gradivo delavnic TCM/MODELS, European perspective 

V tipologiji, ki razlikuje intenzivnost formalnosti TCM-ja, predvsem z vidika organiziranosti 

deležnikov, in vir njegovega financiranja, je bil Kopru v začetku predlagan avstrijski 

formalno-zasebni model TCM. Za slednjega je značilno, da so iniciatorji manjši podjetniki iz 

mestnih središč, da se TCM vodi in izvaja preko posebnega javno-zasebnega podjetja z 

omejeno odgovornostjo, financira pa se tudi iz naslova posebnih dajatev ali davkov za TCM, 

ki je ponekod vključen na primer v turistično takso (Coca Stefaniak idr. 2009). Kot se je 

izkazalo, univerzalnega modela TCM ni in tudi v Sloveniji TCM ne more bit zgolj preslikava 

avstrijskega modela, temveč se mora sodelovanje samo razvijati v neko specifično smer, ki 

zadovolji lokalne potrebe oziroma deluje v okviru lokalnih danosti, kot bo opisano v 

nadaljevanju. 

3.2.2 Uvedba TCM in združevanje mestnih trgovcev 

V Kopru je vzporedno s trendom izumiranja mestnega jedra občinski upravi uspelo razviti 

nov segment turizma, in sicer ladijski potniški turizem, ki od leta 2010 dalje v mesto 

povprečno privabi okoli 60.000 potnikov letno (Luka Koper 2016). Predvsem ob vikendih je 

tako nastala paradoksalna situacija, ko se je mestno jedro napolnilo s turisti s potniških ladij, a 

slednji zaradi številnih zaprtih trgovin in praznih prostorov niso mogli trošiti. Pred rekordno 
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sezono potniških ladij leta 2011, ko se je mestu obetal prihod skoraj 80 ladij z več kot 

100.000 potniki, je Mestna občina Koper želela zagotoviti odprte trgovine in večjo ponudbo v 

mestnem jedru, tudi zaradi nadaljnjega razvoja ladijskega potniškega turizma, ki je odvisen od 

lokalne ponudbe. Na to dejstvo lahko gledamo kot na zunanji push
3
 dejavnik, ki je v Kopru 

spodbudil uvajanje TCM.  

Prelomna točka je bila vključitev občine v pilotni projekt uvajanja modelov TCM v Sloveniji, 

ki je potekal preko Gospodarske zbornice Slovenije in v sodelovanju z avstrijskim 

svetovalnim podjetjem CIMA, ki ima na tem področju številne izkušnje. Leta 2011 so se tako 

zvrstili številni sestanki med občino in lokalnimi trgovci, strokovne ekskurzije v Avstrijo in 

Nemčijo s prikazom primerov dobrih praks na področju TCM. V okviru pilotnega TCM 

projekta pa sta bili izvedeni še dve delavnici na temo mestnega marketinga, ki sta v zaključku 

ugotovili obstoj možnosti in nujnosti vzpostavitve TCM v Kopru (Mestna občina Koper 

2011). 

Analiza obstoječega stanja v okviru pilotnega projekta je ugotovila, da je skoraj vsak deseti 

poslovni prostor v mestnem jedru prazen, da so skupne prodajne površine nakupovalnih 

središč na obrobju mesta skoraj desetkrat večje kot skupne prodajne površine v mestnem 

središču, da imajo obstoječi ponudniki nizko konkurenčnost in nizko kvaliteto urejenosti 

trgovin s slabo predstavitvijo blaga in druge negativne dejavnike (Mestna občina Koper 

2011). Hkrati so bile ugotovljene številne prednosti koprskega mestnega središča, med 

drugim ravno ladijski potniški turizem, sodelovalni potencial z občinsko upravo in drugimi 

bližnjimi mesti, odlična infrastruktura in urejenost mesta kot celote ter drugo. V končnem 

poročilu pilotskega projekta TCM je bila predlagana ustanovitev posebnega podjetja z 

omejeno odgovornostjo, ki bi prevzelo vodenje mestnega marketinga oziroma TCM področja 

po zgledu številnih avstrijskih mest. Do tega ni prišlo, saj se je v Kopru razvila specifična 

oblika TCM sodelovanja, prilagojena danim možnostim. 

Poglavitnega pomena je bila ustanovitev Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov 

mesta Koper leta 2011 v okviru Gospodarske Zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS), 

Podjetniško trgovske zbornice in v sodelovanju z Regionalnim razvojnim centrom. Združenje 

trgovcev je postavilo osnovni okvir delovanja, ki velja še danes. Povezani ponudniki iz 

mestnega središča so združenje ustanovili z namenom izvedbe skupnih promocijskih 

aktivnosti, izvedbe izobraževanj, informiranja prebivalstva, organizacije prireditev oziroma 

širše, za zasledovanje skupnega cilja oživljanja mestnega jedra. V letu 2011 so bile tako 

pripravljene prve skupne brošure, ki so se na podlagi sodelovanja z občino delile tudi 

neposredno na potniškem terminalu, izvedene so bile prve skupne prireditve, kot sta na primer 

modna revija in otroški festival, ki jih je prav tako finančno podprla občina. Te prve 

aktivnosti so med drugim spremenile ustaljeni vzorec obnašanja in delovanja trgovcev in 
                                                 

3
 Z izrazom push (ang. pritisni) dejavnik mislimo na dejavnik, ki je nekaj pospešil, potisnil neko 

aktivnost v izvedbo. 
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gostincev iz centra mesta, ki so se tako prelevili iz pasivnih opazovalcev propadanja svoje 

okolice v proaktivne akterje. 

Kljub prvotnim uspehom je praksa pokazala, da delovanje združenja v okviru GZS ne nudi 

potrebne fleksibilnosti. Oddaljenost Ljubljane in sistem plačevanja članarine GZS sta bila 

med drugim prepoznana kot dva dejavnika, ki zavirata svobodni razvoj koprskega združenja. 

Leta 2012 so se koprski trgovci tako avtonomno odločili, da združenje preoblikujejo z 

izstopom iz GZS in ustanovitvijo nove pravne osebe. 23. novembra 2012 je šest podjetnikov 

iz centra mesta ustanovilo novo združenje, Zavod za trajnostni razvoj Kopra »Koper Otok« 

(Zavod Koper Otok 2016). Odločitev za samostojno obliko se je pokazala kot dobra, saj je 

novi Zavod Koper Otok (v nadaljevanju ZKO) v relativno kratkem obdobju začel z 

izvajanjem večjega števila aktivnosti, prav tako je hitro pridobival članstvo.  

Konec leta 2015 je ZKO združeval že 54 podjetij s poslovalnicami v centru mesta (Zavod 

Koper Otok 2016). Deluje kot zasebni in neprofitni zavod, kot neke vrste predstavniško telo 

mestnih podjetnikov in tudi kot partner pri upravljanju zadev, vezanih na mestno jedro v 

odnosu do občine. Zelo pomembna je namreč podporna vloga Mestne občine Koper. Slednja 

vseskozi podpira povezovanje ponudnikov iz mestnega jedra, saj si na ta način zagotovi 

enovitega sogovornika, s katerim lažje sodeluje in komunicira. Med drugim je ena od 

pomembnejših oblik podpore ta, da občina zagotavlja in plačuje koordinatorja ZKO, ki skrbi 

za nemoteno komunikacijo med podjetniki in občino ter za izvajanje številnih aktivnosti, ki 

bodo podrobneje opisane v nadaljevanju. Formalna samostojnost ZKO in poglobljen odnos 

sodelovanja z občino omogočata fleksibilno obliko TCM, kjer se v procesu konstantne 

komunikacije usklajujejo skupni interesi, preprečujejo konflikti oziroma podajajo predlogi za 

rešitve in skupne projekte. 

3.2.3 Skupne aktivnosti Zavoda Koper Otok 

ZKO je najbolj aktiven na področju skupne promocije in izvedbe prireditev. Njegove 

aktivnosti so v veliki večini usmerjene k animiranju in informiranju lokalnega prebivalstva, 

saj oživitev mestnega jedra sloni predvsem na vrnitvi domačinov v center, medtem ko turisti 

predstavljajo več kot dobrodošlo, a hkrati po večini enkratno dodatno potrošnjo. 

Vsako leto ZKO pripravi skupno brošuro ali vodič po ponudbi mestnega jedra, v katerem na 

zemljevidu mestnega središča označi vsa pridružena podjetja. Vodič je nato dostopen na 

potniškem terminalu v Turistično-informacijskem centru Koper in v posameznih trgovinah. 

Pogosto ZKO izda skupne letake s popusti ali posebno ponudbo. Vzpostavili so skupno 



 

45 

spletno stran in Facebook
4
 stran s katerimi informirajo javnost o svojih aktivnostih in 

promovirajo nakupovanje in obiskovanje mestnega jedra (Zavod Koper Otok 2016). 

Že od samega začetka delovanja združenja trgovcev so slednji prepoznali potrebo po 

povečanju števila javnih prireditev, ki se izvajajo znotraj mestnega središča. Čeprav lahko na 

splošno trdimo, da je dogajanje v Kopru pestro, je opazno dejstvo, da je geografsko 

skoncentrirano na pas ob morju (Pristaniška ulica, Taverna). ZKO tako sam organizira javne 

prireditve, ki se izvajajo po drugih trgih in ulicah. Med drugim velja izpostaviti modno revijo, 

ki omogoča manjšim butikom in trgovinam z oblačili in obutvijo, da predstavijo svojo 

ponudbo. Značilnost modne revije koprskih trgovcev je tudi njena bližina ljudem, saj kot 

manekeni in manekenke običajno nastopajo osebe iz lokalnega okolja, kar poveča zanimanje 

in hkrati približa dogodek širši mestni populaciji. Vsako leto se septembra izvede tudi 

prireditev Otroški festival, kjer se ob zagotovljenem programu za najmlajše promovira 

ponudba mesta njihovim staršem. ZKO izvaja tudi manjše prireditve na pobudo posameznih 

pridruženih podjetij in nudi oglaševalsko podporo kot tudi pomoč pri pridobivanju potrebnih 

dovoljenj za izvedbo.  

Izven področja prireditev je ZKO med drugim načel reševanje problematike parkirišč za 

stranke. Jasno je namreč, da brezplačna parkirišča ob nakupovalnih središčih pomenijo nižjo 

konkurenčnost mestnega jedra kot celote, kjer so parkirišča bolj oddaljena od prodajaln in po 

večini plačljiva. ZKO je leta 2014 vzpostavil sodelovanje s podjetjem, ki upravlja z edino 

garažno hišo v mestnem središču, in dogovoril uvedbo brezplačnega parkirnega režima za 

stranke. V okviru tega sodelovanja združenje oziroma zavod kot celota omogoča brezplačno 

parkiranje strankam več kot 20 trgovin iz središča mesta, ki ob vsakem nakupu v označenih 

trgovinah prejmejo do dva parkirna žetona, ki jim omogočata dve brezplačni parkirni uri v 

garažni hiši. Slednja je v tovrstnem sodelovanju prepoznala potencial za svojo promocijo in 

zavodu omogoča za 50 % nižje plačilo parkirnih ur od rednih cen (Zavod Koper Otok 2016). 

Konec leta 2015 je ZKO pričel z novim projektom uvajanja mestnega darilnega bona, ki je 

prvi in edini tak produkt v mestnih središčih. Po zgledu primerov t. i. city voucherjev iz 

Avstrije in Nemčije ter konceptualno podobno darilnim bonom, ki jih imajo nakupovalni 

centri, se je uvedel tudi koprski mestni darilni bon. Slednjega je moč kupiti za deset evrov in 

je veljaven v 26 trgovinah in lokalih v mestnem središču. Mestni darilni bon deluje na 

neprofitni osnovi, saj ZKO od prodanih bonov ne jemlje provizije, temveč v celoti financira 

izdelavo bona, transakcijske stroške in administrativne naloge. Cilja bona sta namreč uvedba 

dodatne ponudbe v mestnem jedru in zagotavljanje koristi za vpletena pridružena podjetja. 

Prodaja in promocija skupnega darilnega bona, ki se je začela v februarju 2016, bo nedvomno 

ena izmed bolj pomembnih aktivnostih ZKO v bodoče (Zavod Koper Otok 2016). 
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 Facebook, na spletnem naslovu http://www.facebook.com je svetovno znano in najbolj obiskano 

socialno omrežje 
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Vloga ZKO pa je nedvomno usmerjena tudi v vzdrževanje in spodbujanje komunikacije med 

podjetniki v centru mesta. S tega vidika želi premostiti klasično vedenje podjetij v centru 

mesta, ki so zainteresirana zgolj za lastno delovanje v okviru svojih prostorov. Preko ZKO so 

podjetniki obveščeni o aktivnostih drugih podjetnikov, o razvoju mestnega jedra in drugih 

zadevah, s čimer se spodbuja sodelovanje med različnimi ponudniki, ki se tako ne smatrajo 

več kot le za konkurente, temveč tudi za potencialne partnerje in nenazadnje sosede. Skupno 

delovanje pa terja določena sredstva. Podjetja, vključena v ZKO, so leta 2013 zato sprejela 

dodatno obvezo plačevanja desetih evrov mesečnega prispevka za izvajanje skupne promocije 

in drugih aktivnosti, kar za ZKO predstavlja določeno garancijo za samostojno delovanje. 

3.2.4 Sodelovanje Zavoda Koper Otok in Mestne občine Koper 

Veliko aktivnosti ZKO se izvede v sodelovanju z Mestno občino Koper (v nadaljevanju 

MOK). Podpora MOK, ki se je v zadnjih petih letih razvijala, je večplastna in strnemo jo 

lahko v naslednje segmente: 

- kadrovska podpora: MOK zagotavlja koordinatorja zavoda; 

- finančna: preko javnega razpisa za sofinanciranje prireditev MOK zavod prejme večino 

potrebnih finančnih sredstev za izvedbo prireditev; 

- projektna: MOK vključuje povezane trgovce v svoje projekte in javne prireditve; 

- tehnična/logistična: MOK brezplačno posoja tehnično opremo, potrebno za izvedbo 

prireditev; 

- regulatorna: MOK zavodu kot celoti izdaja dovoljenja, potrebna za izvajanje aktivnosti 

trgovcev. 

MOK vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje prireditev, s katerim se spodbuja 

dogajanje v mestu. Z razpisom organizatorji javnih prireditev prejmejo povrnjen del stroškov 

avtorjev honorarjev in stroške oglaševanja. Tudi ZKO s prijavami na ta razpis prejme del 

sredstev, ki mu omogočajo izvedbo prireditev v lastni režiji ter predvsem promocijo. Slednja 

je v praksi vedno dvoplastna, saj v prvem planu promovira dotično prireditev, v drugem pa 

promovira obiskovanje mestnega jedra kot celote. Več pa je tudi primerov prireditev, ki so 

plod sodelovanja trgovcev in gostincev z občinsko upravo. Tako so trgovci vključeni v pustno 

dogajanje, saj ZKO in MOK skupaj objavita natečaj za izbor najboljše pustne izložbe v mestu 

v času izvajanja prireditve Istrski karneval. Trgovci se lahko predstavljajo na raznoraznih 

prireditvah v organizaciji MOK, kot na primer na prireditvi Koper na dlani, kjer se 

predstavljajo krajevne skupnosti in turistična društva. Dve izmed največjih skupnih prireditev 

sta prižig novoletnih luči in Miklavžev sejem.  

Do leta 2013 je bila prireditev prižiga novoletnih luči na glavnem mestnem trgu kratkotrajna. 

Nastopi otroških pevskih zborov in prihod Svetega Miklavža, ki prvi prižge novoletno 

razsvetljavo, so trajali približno dve uri. Ob splošnem pomanjkanju decembrskega dogajanja 

v Kopru, tipičnem za obmorska mesta, je ZKO na pobudo MOK leta 2013 prvič organiziral 
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Miklavžev sejem. Ta je postal stalnica v aktivnostih ZKO in z leti pridobiva prepoznavnost 

ter postaja uvod v praznično dogajanje. Sejemski del traja tri dni, prižig luči pa predstavlja 

višek dogajanja, ki na sejem privabi največje število ljudi. ZKO kot organizator sejma trži 

stojnice zunanjim podjetjem, prihodek iz tega naslova pa v celoti investira v izvajanje 

spremljevalnega programa na sejmu. Že na prvi izvedbi sejma je sodelovalo več kot 25 

stojnic, leta 2015 se je število že približalo 40 stojnicam. Koprski trgovci lahko na sejmu ter 

na ostalih prireditvah v organizaciji ZKO sodelujejo brezplačno (Zavod Koper Otok 2016).  

Preko sodelovanja MOK z drugimi občinami, ki so aktivne na področju oživljanja mestnih 

jeder, ZKO sodeluje v promocijskem dogodku Razvajaj se v mestu, ki se izvaja v več mestih 

hkrati ob prazniku dneva žena. Bistvo dogodka je ravno vzporedno dogajanje na različnih 

koncih po državi, kar zagotavlja večjo medijsko pozornost. Nameni prireditve so promocija 

nakupovanja v mestnem jedru, izpostavljanje drugačne ponudbe v mestnih središčih in 

večanje števila obiskovalcev po starih ulicah. Dogodek je glede na termin posvečen predvsem 

obiskovalkam, ki tega dne prejmejo rožo, številne popuste v trgovinah in razna druga 

brezplačna darila od mestnih trgovcev in gostincev (Zavod Koper Otok 2016). 

V sodelovanju z MOK in Regionalnim razvojnim centrom Koper je ZKO sodeloval tudi v 

evropskem čezmejnem projektu iCON, zastavljenem za spodbujanje čezmejnega 

podjetniškega sodelovanja in za krepitev konkurenčnosti majhnih in srednje velikih podjetij. 

V okviru tega projekta se je vzpostavilo sodelovanje med koprskimi trgovci in njihovimi 

kolegi iz Italije, kjer v tržaški provinci delujejo razna podobna združenja podjetnikov iz 

mestnih središč. Poleg vzpostavitve skupne spletne strani je bil projekt za koprski TCM 

pomemben predvsem z vidikov pridobivanja novih izkušenj s področja mednarodnega 

sodelovanja ter spoznavanja primerov dobrih praks (Zavod Koper Otok 2016). 

Kot že omenjeno, del podpore MOK mestnim trgovcem sloni na potniškem terminalu. Na 

slednjem lahko ZKO predstavi svoje tiskovine, prav tako pa se poudarjeno informirjo turisti o 

možnostih nakupovanja v mestnem središču. ZKO je za spodbujanje potrošnje teh turistov na 

MOK naslovil prošnjo za izdajo skupnega dovoljenja za javno površino trgovin v središču 

mesta ob dnevih prihodov potniških ladij. To je dober primer koristnosti povezovanja manjših 

ponudnikov, kjer MOK ne more ali le stežka obravnava številne različne in parcialne prošnje 

in pobude podjetnikov, medtem ko je enoten pristop veliko bolj učinkovit. V letu 2015 je tako 

MOK na pobudo ZKO slednjemu izdala dovoljenje, ki avtomatično vsem pridruženim 

trgovinam in lokalom omogoča uporabo treh kvadratnih metrov javne površine za boljšo 

predstavitev svoje ponudbe ob datumih prihodov potniških ladij (Zavod Koper Otok 2016). V 

povezavi s potniški ladjami se izvaja tudi projekt izobraževanja za trgovce. V tripartitnem 

sodelovanju med MOK, ZKO in Ljudsko univerzo sta se leta 2014 dve skupini trgovcev 

izobraževali na tečaju angleškega jezika. Izobraževanje je v celoti financirala MOK za 

podjetja, pridružena ZKO, predvsem za tista z nekoliko starejšim osebjem (Interno gradivo 

ZKO). Znanje angleščine je namreč za trgovce v Kopru s prihodi potniških ladij postalo 



 

48 

izrazito pomembno in že osnovne fraze lahko močno pripomorejo k ustvarjanju večjega 

prometa. Izobraževanje se je nadaljevalo tudi v letu 2015, ko je bila izvedena delavnica 

aranžiranja izložb. Z investicijo v izobraževanje kadra se veča konkurenčnost mestnega jedra 

in njegovih ponudnikov, kar je prepoznala tudi MOK. 

Eden izmed najpomembnejših ukrepov TCM je bil znižanje najemnin poslovnih prostorov v 

lasti MOK v mestnem jedru. Z upadanjem števila strank in obiskovalcev so najemnine postale 

(pre)veliko breme za velik del ponudnikov v centru mesta. Najemnine, določene leta nazaj, 

niso odražale dejanskega stanja padca kupne moči in obiska. Pomembna vloga ZKO je na tej 

točki bila ta, da je kot en glas predstavljal skupne potrebe podjetnikov po nižjih najemninah. 

V dogovoru z MOK je bil v mestni svet poslan predlog za znižanje najemnin za 30 % za 

obdobje dveh let. Odlok je bil sprejet in je prvotno veljal za obdobje od januarja 2014 do 

decembra 2015 (Sklep občinskega sveta Mestne občine Koper, Uradni list RS, št. 111/2013). 

Na prošnjo ZKO je MOK ukrep podaljšala še za celotno leto 2016. Znižanje najemnin sicer 

velja le za prostore v javni lasti in na privatne poslovne prostore ni imelo neposrednega 

vpliva. Nedvomno pa posredni vpliv obstaja tudi na privatne lastnike, ki stežka dodatno 

dvignejo najemnino v času, ko se najemnine njihovih sosednjih lokalom v lasti občine 

znižujejo. Ta ukrep je igral tudi odločilno vlogo pri končanju trenda zapiranja trgovin. Ob 

dobri medijski pokritosti sprejetja tega ukrepa se je zanimanje za najem poslovnih prostorov v 

centru mesta močno dvignilo. Več praznih prostorov je dobilo novo vsebino, medtem ko je 

najverjetneje različnim podjetjem ukrep omogočil preživetje kriznih časov. Danes praznih 

prostorov v lasti MOK v mestnem središču ni več, ko pa se pojavijo, je čas do prevzema 

prostora s strani novega najemnika občutno skrajšan. Ravno novi najemniki pa so v mestno 

jedro prinesli novo, modernejšo ponudbo in pristop, ki koristi razvoju centra mesta. 

Novo poglavje v sodelovanju med MOK in ZKO se je odprlo leta 2014 z uvedbo kartice 

doživetij Koper Card. Projekt Koper Card je dober primer izkoriščanja potencialnih sinergij. 

Tako mestni trgovci kot občina so želeli uvesti nov produkt, prvi kartico ugodnosti, druga pa 

turistično kartico. Koper Card je nastala kot kombinacija obeh aspiracij. V sebi združuje dva 

segmenta ponudbe, in sicer tipično ponudbo turistične kartice ter ponudbo ugodnosti v 

mestnem jedru. V okviru prvega segmenta si kupci kartice zagotovijo veliko cenejše obiske 

glavnih mestnih znamenitosti, kot so Pokrajinski muzej Koper, Pretorska palača, mestni 

zvonik in Etnološka zbirka, hkrati pa dobijo možnost koriščenja lokalnih doživetij, v obliki 

vinskih degustacij, degustacij sladoleda ali vodenega ogleda Luke Koper. A hkrati kartica 

vsebuje ponudbo ugodnosti, ki ni namenjena le turistom, temveč v prvi vrsti ravno lokalnemu 

prebivalstvu. V tem segmentu so vsi imetniki kartice upravičeni do stalnih popustov ali daril 

ob vsakem nakupu v mestnem jedru na več kot 30 lokacijah. Kartica je bila zasnovana z 

namenom podaljšanja časa zadrževanja obiskovalcev v centru mesta ter privabljanja 

domačega prebivalstva k nakupovanju v mestnem središču. Ponudba ugodnosti velja tudi za 

mestno avtobusno kartico Koper Card Plus, ki je bila uvedena konec leta 2014, in tako 

dejansko pokriva širok spekter potencialnih strank. Kartica je dobro oglaševana po 
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zmožnostih posameznih manjših trgovin in je zastavljena dolgoročno. V njej sodeluje več kot 

40 partnerjev iz mestnega jedra (Mestna občina Koper 2014).  

Poglabljanje sodelovanja na področju TCM je razvidno tudi iz pogostejšega vključevanja 

ZKO in s tem mestnih podjetnikov v pripravo strateških dokumentov. ZKO je bil tako 

povabljen k sodelovanju pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za južno-primorsko 

regijo s strani Regionalnega razvojnega centra, kar priča o tem, da vedno več akterjev 

prepoznava veljavo in pomen povezanih mestnih trgovcev. MOK je na primer ZKO vključila 

v pripravo Trajnostne urbane strategije razvoja za mesto Koper, kjer so lahko združeni trgovci 

zagovarjali in predstavljali svoje interese. Tudi zaradi tega omenjena strategija vsebuje 

poseben strateški cilj oživljanja zgodovinskega mestnega središča in predvideva različne 

ukrepe za krepitev podjetništva in manjših ponudnikov v centru mesta. Strategija je 

podrobneje predstavljena v zadnji točki tega poglavja.  

3.2.5 TCM v Kopru kot primer dobre prakse in TCM v Sloveniji 

V pilotnem projektu uvajanja TCM v Sloveniji leta 2011 sta poleg MOK sodelovali še Mestna 

občina Ljubljana in Mestna občina Celje. Razlike v izvajanju TCM so že v okviru teh treh 

mest zgovorne. V Kopru torej deluje povezano združenje podjetnikov iz centra mesta, a na 

sami občini ni zaposlen mestni manager, temveč zgolj koordinator ZKO. V Celju imajo 

zaposleno mestno managerko, a ponudniki iz mestnega središča niso povezani. V Ljubljani po 

drugi strani delujeta združenje podjetnikov v okviru GZS ter tudi mestna managerka, a je po 

stopnji aktivnosti na področju TCM morda ravno prestolnica med bolj zaspanimi mesti. Ob 

vedno večjem zanimanju ostalih slovenskih mest za TCM, ki se skoraj vsa spopadajo s 

podobnimi težavami, je Koper pridobil renome primera najboljše prakse TCM v Sloveniji, 

predvsem zaradi številnih izpeljanih aktivnosti, formalne organiziranosti ponudnikov in pa 

tudi dobre promocije. 

Predstavniki ZKO in MOK so tako pogosto vabljeni v različna mesta po državi, kjer 

predstavljajo model TCM v Kopru, ki ga lahko na podlagi prej opisanih aktivnosti opredelimo 

kot: 

- model sodelovanja med občinsko upravo in podjetniki iz centra mesta; 

- model, ki ima skupni cilj oživljanja mestnega jedra, 

- model, v okviru katerega se izvajajo aktivnosti promocije, organizacije prireditev, 

sprejemanja ukrepov in izvajanja produktov, namenjenih tudi ali izključno za 

zasledovanje skupnega cilja, 

- model, ki je v večini financiran iz občinskih sredstev (koordinator, financiranje 

prireditev); 

- model, ki spodbuja in lajša komunikacijo med vsemi deležniki v mestnem jedru.  
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Med drugim je bil koprski TCM predstavljen na Jesenicah, v Krškem, Novem mestu, v Novi 

Gorici in v Ljubljani. A interes so izkazala še številna druga mesta. Od leta 2013 se je 

oblikovala neformalna skupina občin, aktivnih na področju TCM. Sprva je obsegala 

neformalno sodelovanje šestih občin, in sicer mestnih občin Ljubljana, Celje, Velenje, Koper 

in občin Jesenice ter Naklo. Kot že omenjeno, je bil eden od rezultatov sodelovanja izvedba 

skupnega promocijskega dogodka Razvajaj se v mestu, ki je prvič potekal leta 2014. Z 

dogodkom, ki je z enako grafično podobo potekal v več mestih hkrati, so občine opozorile na 

tematiko oživljanja mestnih jeder in pomen razvoja drobne trgovine v mestnih središčih. 

Neformalna mreža se je nato vztrajno širila in je v začetku leta 2016 dosegla že več kot 15 

vpletenih lokalnih skupnosti (med drugim še mestne občine Nova Gorica, Kranj, Murska 

Sobota in nekatere druge manjše občine). Občine so se usmerile tudi v iskanje formalne 

oblike sodelovanja, ki bi omogočalo prijavljanje na evropske projekte za izvajanje TCM, kar 

bi povzročilo kvalitativni preskok v izvajanju aktivnostih TCM, ki trenutno delujejo z zelo 

omejenimi sredstvi. Med drugim so bile v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v 

Ljubljani pripravljene Strateške smernice združenja za management mestnih središč, ki dajejo 

dobro podlago za usmeritev delovanja občin in morebitni nastanek novega združenja občin za 

to področje. Do tovrstnega združenja ni prišlo, neformalna skupina občin pa nadaljuje delo in 

periodične sestanke, ki se izvajajo približno štirikrat letno v različnih krajih. Na teh sestankih 

prihaja do izmenjav mnenj in izkušenj, pregledov primerov dobrih praks ter dogovarjanja o 

bodočih skupnih projektih (Mestna občina Koper 2016c). Približek formalnemu združevanju 

je bil dosežen v letu 2015, ko se je v okviru Skupnosti občin Slovenije oblikovala nova 

Komisija za urbani razvoj, ki ji predseduje MOK in pokriva relevantna področja za razvoj 

TCM (Mestna občina Koper 2016c), čeprav to ni njena edina naloga. 

Na začetku sodelovanja TCM v številnih krajih je bil ravno zgled Kopra v veliko pomoč. Kot 

edino mesto v Sloveniji, v katerem so se uspeli trgovci v takem številu povezati v eno 

organizacijo in kjer so bile izvedene tako številne aktivnosti, Koper velja za primer dobre 

prakse na področju TCM. Dodatno priznanje k temu je bila kandidatura Kopra za Evropsko 

nagrado za spodbujanje podjetništva (EEPA – European Enterprise Promotion Award) na 

predlog GZS. V konkurenci številnih inovativnih pristopov v celi Evropi je Koper s strani 

strokovne komisije prejel posebno priznanje za trajnostno naravnano sodelovanje TCM, ki je 

tudi z vidika doseženih rezultatov glede na relativno majhen finančni vložek nekaj posebnega. 

Podelitev posebnega EEPA priznanja v Luksemburgu konec leta 2015 je dodatno pomagala 

pri promociji pristopa TCM v Sloveniji in za večji posluh tudi državnih organov. Trenutno se 

tako pripravlja nov projekt na nacionalnem nivoju, ki ga bosta financirala SPIRIT
5
 in 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namenjen pa bo spodbujanju uvajanja 

modela TCM v mesta v državi. Pomembno vlogo v projektu bo imela tudi MOK v povezavi z 

                                                 

5
 SPIRIT Slovenija je javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT 2016). 
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ZKO, kjer bodo svoje izkušnje in primer dobre prakse nagradili še s splošnejšim 

izobraževanjem za mestne managerje. 

Po prvih petih letih izvajanja TCM je tako očitno, da je tovrstni model sodelovanja naravnan 

dolgoročno. Z relativno majhnim finančnim vložkom je uspel TCM doseči številne rezultate, 

med katerimi velja izpostaviti: 

- vzpostavitev komunikacije in sodelovanja med zasebnimi podjetniki iz mestnih središč, 

ponekod vzpostavitev formalnih povezav podjetnikov; 

- vzpostavitev komunikacije in sodelovanja med občinskimi upravami in podjetniki iz 

mestnih središč; 

- posledično večanje stopnje razumevanja med vpletenimi deležniki in zavedanje o 

skupnem cilju – oživljanju mestnih jeder; 

- spodbujanje preobrazbe lokalne javne uprave iz klasičnega zaprtega birokratskega aparata 

k modernejšemu servisu za gospodarstvo, ki se ne drži slepo le svojih zakonsko 

določenih nalog, temveč širše pomaga pri razvoju lokalnega okolja; 

- večanje števila vpletenih mest, iz prvotnih treh mestnih občin, ki so sodelovale v 

pilotnem projektu uvajanja TCM, do petnajstih, ki trenutno sodelujejo v neformalni 

skupini; 

- številni izpeljani projekti in aktivnosti v posameznih mestih in skupni promocijski 

dogodek Razvajaj se v mestu ter drugo. 

3.2.6 Trajnostna urbana strategija MOK 

Mestna občina Koper je pristopila k izdelavi dokumenta Trajnostna urbana strategija mesta 

Koper (v nadaljnjem besedilu: TUS Koper). K sodelovanju je bil pozvan tudi ZKO. 

Dokument temelji na načelih celovitosti in trajnostne naravnanosti razvojne problematike in 

razvojnih rešitev, smiselne procesne logike in aktivnega vključevanja javnosti. Strategija 

občini predstavlja priložnost, da opredeli razvojno vizijo mesta, ki ji bo v nadaljevanju sledila 

in jo uresničevala s cilji izboljšanja kakovosti urbanega prostora in življenja v mestu ter dviga 

urbane kulture in identitete.  

V dokumentu Trajnostne urbane strategije MOK, ki je še v nastajanju (februar 2016) je 

posebno poglavje namenjeno revitalizaciji historičnega mestnega jedra. V strategiji 

ugotavljajo, da je historično mestno jedro Kopra kljub posameznim novejšim urbanim 

intervencijam ohranilo prepoznavno zasnovo srednjeveškega otoškega mesta in je središče 

urbanega dogajanja in javnega življenja. Občina zato v strategiji opredeljuje naslednje cilje, ki 

jim bo sledila: 

- aktivna raba stavbnega fonda in odprtih mestnih površin; 

- ohranjanje in aktivna raba kulturne dediščine; 

- življenje v mestu – stalni prebivalci, uporabniki in obiskovalci; 
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- dobra prometna dostopnost in dostopnost funkcionalno oviranimi osebam; 

- gospodarska aktivnost in delovanje javnih urbanih funkcij. 

Tudi v strategiji ugotavljajo, da historično mestno jedro izgublja vitalnost, vse bolj 

problematična postajata tudi nezadostno vzdrževanje in posledično propadanje stavbnega 

fonda. V dokumentu zato navajajo ureditvene posege, ki jih je občina do sedaj izvedla 

(obnova prometne in infrastrukturne ureditve).  

V starem jedru je vrednost stavb v historičnem in ambientalnem smislu visoka, vendar stavbe 

počasi izgubljajo svojo vrednost zaradi opuščanja urbanih rab in fizičnega propadanja (trend 

degradacije urbanega prostora). Tako na eni strani pomenijo historične stavbe prednost, 

potencial in glavno kakovost mesta, na drugi strani pa pomenijo grožnjo, saj prostorski pogoji 

ne odgovarjajo novim funkcionalnim potrebam in merilom glede bivalnih in delovnih razmer, 

dostopnosti, infrastrukturne opremljenosti …  

»Iz historičnega mestnega jedra se zato umikajo oskrbne in storitvene funkcije, propadajoči 

stavbni fond ne vpliva spodbudno na demografsko strukturo stanovalcev (vse več starejših, 

revnejših ali začasnih stanovalcev), kar vse vodi v zamiranje. Historično mestno jedro Kopra 

je splošno prepoznani potencial in razvojno območje urbanega območja Koper, kjer se 

zgostijo, prepletajo in plastijo razvojni problemi ob zavedanju, da lahko stavbna dediščina, 

kulturna in tradicija postanejo tudi nosilci in generatorji njegove revitalizacije.« (Mestna 

občina Koper 2016b) 

V strategiji opisujejo revitalizacijo historičnega mestnega jedra kot kompleksen izziv, ki 

vključuje fizično prenovo stavbnega fonda in prilagoditev sodobnim bivalnim in delovnim 

potrebam, vključno z izboljšanjem energetske učinkovitosti (energetska prenova); prometno 

razbremenitev (umikanje motornega prometa, uvajanje alternativnih oblik prometa in 

dostopa); infrastrukturne posodobitve in dopolnitve ter vsebinsko oživitev. 

Poudarjajo, da je pomembna vitalnost celotnega območja historičnega mestnega jedra in da je 

potrebno premišljeno umeščanje kakovostnih in medsebojno dopolnilnih in usklajenih vsebin 

in programov. 

»Prenovljeni historični stavbni fond in odprti mestni prostor predstavljajo fizični okvir, v 

katerem se umeščajo in prepletajo urbane funkcije in programi, zlasti stanovanja, storitve in 

oskrba, drobna obrt in druge centralne dejavnosti, družbene vsebine za matične stanovalce, 

prebivalce širšega urbanega območja Koper in občine ter za druge uporabnike in obiskovalce. 

Historično mestno jedro je prijetno in prijazno za meščane in kot živahno urbano središče 

privlačno tudi za druge uporabnike in obiskovalce.« (Mestna občina Koper 2016b) 

Osrednji cilji revitalizacije historičnega mestnega jedra Kopra so: 
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- povečanje števila prebivalcev in izboljšanje demografske strukture v povezavi z 

izboljšanjem bivalnih pogojev; 

- razširitev gospodarskih dejavnosti in aktivnosti v povezavi z izboljšanjem bivalnih in 

delovnih pogojev; 

- razširitev družbenih dejavnosti in aktivnosti; 

- trajnostna ureditev in upravljanje prometa za nični ogljični odtis. 

V strategiji navajajo nabor možnih aktivnosti in ukrepov: 

- prenova javnega in zasebnega stavbnega fonda (izvedba, finančne spodbude, projektne 

pisarne za svetovanje in podporo …), vključno z energetsko prenovo; 

- organizirano vzdrževanje in upravljanje stavbnega fonda (predvsem obnovljenega); 

- posodobitve in dograditve gospodarske javne infrastrukture; 

- prenova mestnih trgov in ulic; 

- urejanje in ozelenitev javnih mestnih odprtih površin;  

- prilagoditev prometnega režima za boljšo funkcionalno dostopnost (za dostavo, za 

kratkotrajno parkiranje ipd.);  

- urejanje dostopov in uporabnosti površin ter objektov za starejše in funkcionalno ovirane 

osebe;  

- ukrepi trajnostne mobilnosti (zapiranje središča za motorni promet oziroma umik 

motornega prometa, urejanje površin in ureditev za kolesarje in pešce, dobra mreža in 

sistem JPP, umik mirujočega prometa, vzpostavitev javnega morskega potniškega 

prometa, ipd.); 

- ekonomske in druge spodbude za delovanje poslovnih, družbenih in neprofitnih 

dejavnosti v historičnem mestnem jedru (zapolnitev poslovnih prostorov, spodbude za 

prenovo, neprofitne najemnine ipd.); 

- mestni marketing (promocijske aktivnosti, postavitev označb in enotna grafična podoba, 

informacijski portali za meščane in obiskovalce ipd.); 

- oblikovanje in trženje turistične znamenitosti in ponudbe »historično mestno jedro 

Kopra« (mesto kot razpršeni muzej, vzgoja o dediščini in osveščanje); 

- podjetniško mreženje, podpora, izobraževanja in svetovanje za podjetnike; 

- urejanje infrastrukture za prireditve in dogodke na javnih mestnih površinah; 

- organizacija in promocija kakovostnih aktivnosti in vsebin v mestu (produkti, dogodki in 

prireditve, tematske poti); 

- umeščanje vsebin Univerze na Primorskem in študentskih vsebin (družabni in kulturni 

center, nastanitvene zmogljivosti); 

- urejanje turističnih nastanitev (razpršeni hotel). 

Učinki, ki jih pričakujejo, so predvsem, da bo historično mestno jedro Kopra postalo središče 

urbanega dogajanja in generator mestnega utripa. Jedro bo nosilec prepoznavne podobe in 

specifične vsebine kot dveh temeljnih sestavin mestne identitete urbanega območja Koper.  
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Okrepila so bo zavest o pomenu in vrednosti kulturne dediščine, tradicije in ambientalnih 

kakovosti historičnega mestnega jedra. To opisujejo kot dolgoročni prispevek k osveščanju 

prebivalcev o zavedanju lokalnih vrednot in kakovosti, krepitvi občutka pripadnosti in 

dobrega počutja. 

Posebno pozornost namenjajo prometni ureditvi, ki jo je nujno treba obravnavati v širšem 

kontekstu povezav in soodvisnosti, saj je historično mestno jedro osrednji cilj potniških 

potovanj in prometnih tokov znotraj urbanega območja Koper, ki zahteva integralni sistemski 

pristop in rešitve v merilu urbanega območja Koper, občine in celo širšega gravitacijskega 

območja. Pričakujejo tudi, da bosta oživitev in prenova historičnega mestnega jedra Kopra 

povečali privlačnost mesta za uporabnike in obiskovalce, kar bo generiralo večje prometne 

pritiske. Slednje bo v okviru razreševanja prometne problematike treba razreševati z ukrepi 

trajnostne mobilnosti. Pričakujejo tudi, da bo revitalizacija spodbudila podobno delovanje tudi 

v sosednjih mestih, ki lahko dolgoročno skupaj vzpostavijo prepoznavno in konkurenčno 

obmorsko turistično destinacijo slovenske Istre s poudarjeno lokalno in historično identiteto. 

Revitalizacija historičnega mestnega jedra Kopra je v strategiji opisana kot strateška 

prostorska razvojna usmeritev mesta in sledi načelu celovitosti (vključuje prenovo fizičnih 

struktur in njihovo vsebinsko nadgradnjo ter upoštevanje soodvisnosti in povezav s širšim 

prostorom). 

V strategiji podajajo tudi oceno izvedljivosti navedenih ukrepov po področjih, od prostorskih 

in gradbeno-tehničnih intervencij pri fizični prenovi, režima delovanja in uporabe prostora, 

infrastrukture in površin v mestu, do upravljavskih projektov, svetovalnih ter podpornih 

aktivnosti, finančnih mehanizmov in spodbud ter ne nazadnje osveščanja, izobraževanja, 

promocije in mreženja. Glede na raznolikost področij in raznovrstnost oblik ukrepov je tudi 

njihova izvedljivost izjemno pestra in med seboj morda težko primerljiva, vsekakor pa bosta 

pri realizaciji medsebojno povezanih ukrepov in aktivnosti potrebni podrobnejša izvedbena 

usklajenost in koherenca, da bodo ukrepi učinkoviti. 

3.3 Načrt raziskave 

Empirični del magistrske naloge je osredotočen na kvalitativno raziskovanje v obliki 

polstrukturiranih intervjujev. Kot že omenjeno, smo sestavili tri vprašalnike s pretežno 

zaprtimi vprašanji, ki pa bodo omogočala spraševalcu tudi globlje poizvedovanje. Intervjuji 

so bili usmerjeni predvsem v raziskovanje mnenj in izkušenj deležnikov s stanjem in 

aktivnostmi, ki jih občina izvaja za ohranitev trgovcev v mestnem jedru. Z analizo intervjujev 

smo si odgovorili na raziskovalni vprašanji, kakšne so ocene poslovnih subjektov in 

obiskovalcev mesta glede obstoječe ponudbe in dejavnosti različnih deležnikov, ki naj bi 

spodbujale potrošnjo v mestnem središču obravnavane občine in kakšne predloge, kritike, 
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pohvale obstoječih strategij za oživljanje mestnega jedra obravnavane občine je zaznati pri 

različnih skupinah deležnikov.  

Vprašanja, ki so bila pripravljena za polstrukturirane intervjuje, so bila sestavljena na podlagi 

teoretične podlage, ki smo jo pridobili v prvem delu ter s pomočjo analize dokumentov, s 

katerimi smo raziskali konkretne aktivnosti za revitalizacijo starega mestnega jedra na 

primeru obravnavane občine. Za intervjuje smo se odločili, ker so prilagodljiva tehnika za 

pridobivanje podatkov in mnenj, ki jih potrebujemo za raziskovanje načinov razmišljanja in 

nam omogočajo poglabljanje v razumevanje problema.  

Intervjuje smo sestavili z odprtimi in splošnimi vprašanji v uvodnem delu in jih razvili z bolj 

konkretnimi in zaprtimi vprašanji. Glavna vprašanja v intervjujih določajo glavno temo, 

sledijo jim pomožna vprašanja, ki dopolnjujejo osnovno strukturo.  

Za tri skupine intervjuvancev smo se odločili, da smo dobili mnenja z zornega kota treh 

različnih deležnikov, kar nam povečuje veljavnost in zanesljivost podatkov.  

Za prvo skupino intervjuvancev smo uporabili namenski vzorec 20-ih podjetnikov; to so bili 

člani zavoda Otok, ki je bil ustanovljen za povezovanje in združevanje trgovcev, gostincev in 

ostalih podjetnikov obravnavanega mesta ter skupno delovanje na področjih trajnostnega 

razvoja mesta, večanja kakovosti ter privlačnosti, ohranjanja trgovine, gostinstva in drugega 

podjetništva na območju mesta. Namenski vzorec smo izbrali zato, ker smo lahko le pri tistih, 

ki so se vključili v aktivnosti občine, ugotovili, ali so te aktivnosti učinkovite. Intervjuvanci 

so označeni od 1A do 1Š, po časovnem vrstnem redu opravljenih intervjujev.  

Tudi drugi vzorec je bil namenski, govorili smo z desetimi predstavniki občine in občinskih 

organov, s predstavniki interesnih združenj, agencij, turizma. Tudi tukaj smo namenski vzorec 

izbrali zato, ker smo lahko le pri predstavnikih, ki se ukvarjajo neposredno s tem področjem 

ali so z njim dobro seznanjeni, pridobili podatke o tematiki, ki nas je zanimala. V tej skupini 

intervjuvancev so osebe označene od 2A do 2I, po časovnem vrstnem redu opravljenih 

intervjujev. 

Tretji vzorec pa je bil priložnosten, izbrali smo 30 sprehajalcev, obiskovalcev in kupcev v 

mestnem središču, ob tem pa smo jih spraševali tudi po mestu prebivanja. Intervjuvane osebe 

so označene od 3A do 3Z, po časovnem vrstnem redu opravljenih intervjujev. 6 intervjujev 

smo izločili iz analize, ker intervjuvanih nismo razumeli ali ker so po začetku odpovedali 

sodelovanje oz. niso želeli nadaljevati. 8 intervjujev predstavljajo obiskovalci iz drugih 

krajev.  

Metoda analiziranja empiričnih podatkov je bila metoda analize vsebine (Neuendorf 2002), za 

ustvarjanje marketinške strategije oživljanja mestnega središča obravnavane občine pa smo 

uporabili utemeljeno teorijo (Glaser in Strauss 1967). 
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Glavno pozornost v raziskavi smo namenili učinkovitosti aktivnosti Mestne občine Koper pri 

oživljanju mestnega jedra in vlogi maloprodaje, zato so nas zanimali predvsem odnosi med 

predstavniki/lastniki poslovnih subjektov v mestnem središču Kopra in akterji, ustvarjalci 

politik oživljanja mestnega jedra v Kopru, ter njihova stališča in izkušnje. Raziskavo smo 

preverjali tudi z vidika predstavnikov javnosti.  

Intervjuji so popolnoma anonimni zaradi varstva osebnih podatkov in podatkov o poslovanju. 

Intervjuji, ki so izhodiščno empirično gradivo za analizo, so bili tudi dokumentirani. Izvedla 

jih je avtorica raziskave v marcu 2016. Natančneje, v drugem tednu marca so se izvedli 

intervjuji druge skupine, s predstavniki občine in občinskih organov, predstavniki interesnih 

združenj, agencij, turizma. V tretjem tednu marca 2016 so bili izvedeni intervjuji s 

predstavniki/lastniki poslovnih subjektov v mestnem središču. Intervjuji pri prvi in drugi 

skupini udeležencev so trajali dlje zaradi poglobljenega spraševanja, v povprečju so trajali 25 

minut na intervju. Med vikendi v celem mesecu marcu so se izvajali intervjuji s predstavniki 

javnosti, naključnimi mimoidočimi, ki so bili ustavljeni po ulicah v mestnem središču Kopra. 

Intervjuji so bili časovno krajši, od 10 do 15 minut na intervju. 

3.4 Analiza in interpretacija podatkov 

Za boljšo preglednost je analiza in interpretacija podatkov v nalogi razdeljena po vsebini in 

predstavljena v naslednjih poglavjih.  

3.4.1 Splošno o glavni temi 

V intervjujih smo uvodna vprašanja namenili tematiki oživljanja starih mestnih jeder na 

splošno. Tako smo z uvodnim pogovorom intervjuvance pripravili na temo, da se vanjo 

najprej poglobijo in da takoj pridobimo njihovo stališče, preden postavimo konkretna 

vprašanja in izvemo njihovo mnenje o tem, zakaj je do obravnavanega problema prišlo.  

Predstavniki/lastniki poslovnih subjektov v mestnem središču doživljajo oživljanje mestnih 

jeder kot osnovni ukrep za njihovo preživetje. Oživljanje mest so tudi oni sami, kot eden 

izmed glavnih elementov, ki jih mesto ponuja. Dojemajo ga kot problem vseh mest in nujno 

potreben ukrep po celem svetu. Zavedajo se svetovnih razsežnosti umiranja mestnih jeder, 

vendar je bilo v intervjujih ponekod zaznati tudi občutke, da je v velikih mestih na svetu 

najbrž oživljanje lažje in bolj učinkovito, kot je lahko v naših krajih. Predstavnik 1K meni: 

»Po svetu najbrž aktivnosti delujejo, pri nas pa je težko kaj spremeniti v glavah ljudi.« Ker je 

večina intervjuvanih predstavnikov/lastnikov poslovnih subjektov prisotna v mestu več kot 25 

let, so doživeli na lastni koži vsa kritična obdobja, s katerimi se je soočalo mestno jedro 

Kopra. Njihovi začetki segajo v obdobje, ko v Sloveniji še ni bilo trgovskih centrov, ko 

parkirišča niso bila ovira in so obiskovalci po vse nakupe prihajali v mestno središče. 

Doživeli so tudi najbolj kritično obdobje, ko je mestu vse zamrlo in so dobesedno čez noč 
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ostali brez strank ter so se morali začeti boriti za svoj obstoj. »Veliko jih je v kritičnem 

trenutku zapustilo mestno jedro,« trdi predstavnik 1B. Vendar določeni še ostajajo in v 

zadnjih letih vse bolj prihajajo novi, sicer z drugačnimi dejavnostmi. 

V drugi skupini intervjuvancev, pri ustvarjalcih politike v mestu, smo v začetni fazi pogovora 

o oživljanju starih jeder prejeli strokovne odgovore s podkrepljenimi razlagami. Že na začetku 

pogovora je bilo pri skupini zaznati veliko znanja in strokovnega pristopa do obravnavanega 

problema in dobro poznavanje zgodovinskega dogajanja. Pri analizi vsebine odgovorov smo 

dobili vse potrditve teorije, ki smo jo zapisali v prvem delu naloge, njihovi odgovori pa so jo 

podkrepili. Oseba 2A je izpostavila: »Živo mestno jedro je osnova za delujoče mesto kot 

celota«. Že prvi odgovori nam nakazujejo na strokovni in sistematični pristop, ki ga je lokalna 

oblast ubrala pri reševanju problema v mestu. Intervjuvanci, ki skrbijo za oživitev starega 

jedra, imajo bogato znanje o problemu, kar je podlaga za njegovo nadaljnje reševanje. 

Zavedajo se, da so mesta že od nastanka imela pomembno vlogo za družbo in da so se v njih 

izvajali vsi pomembni procesi razvoja družbe kot take. Menijo, da je potrebna takojšnja 

reakcija ob degradaciji, saj ima daljnosežne posledice. V odgovorih izpostavljajo predvsem 

pomen živega mestnega jedra za prebivalce in obiskovalce. S tem se poveča povpraševanje po 

nepremičninah in mesto postane privlačno za turizem, oboje skupaj pa je prihodek za lokalno 

oblast. Poudarjajo, da oživljanje ni mogoče, če ne sodelujejo politika, institucije ter 

lastniki/najemniki poslovnih prostorov. »Mestno jedro je pokazatelj širšega okolja, je dnevna 

soba lokalne skupnosti,« je bila izjava osebe 2C v intervjuju, iz katerega lahko sklepamo, da 

se lokalna oblast zaveda pomembnosti problema. Razvoj malega gospodarstva, turizem, 

ohranjanje dediščine povezujejo z oživljanjem mestnih jeder. Zavedajo se, da je poleg 

trgovskih centrov, o katerih smo jih podrobneje povprašali pri naslednjih vprašanjih, za 

izumrtje starega dela mesta kriva napačna politika preseljevanja. Oseba 2B, kot najvišji 

predstavnik odgovornih za oživljanje starih mestnih jeder je poudarila: »V Kopru si želimo in 

si prizadevamo, da je mesto živahno, da se ljudje v njem dobro počutijo in da trgovci dobro 

delajo.« 

Med naključnimi sprehajalci po Kopru je bilo zaznati različna mnenja o oživljanju mestnih 

jeder. Z vidika vseh mimoidočih, ki smo jih intervjuvali, je oživljanje mestnih jeder nujno 

potreben ukrep po svetu in pri nas. Pri večini odgovorov mimoidoči navajajo zgodovinski in 

kulturni pomen ter učinek na turizem, ki ga ima oživljanje mestnega jedra. Kot obiskovalci 

obožujejo vrvež mest, oseba 3A razlaga: »Osebno mi je zelo všeč, ko se sprehodim po ulicah 

starega mestnega jedra, kar je sicer redko, in so živahne izložbe trgovin razsvetljene ... To me 

nekako popelje nazaj v čas in oživi lepe spomine iz otroštva.« Večina vprašanih poudarja 

razvoj turizma in ohranjanje tradicije in kulture. Intervjuvanci omenjajo tudi svoje navdušenje 

nad prireditvami v starem jedru, radi se jih udeležujejo. Za razliko od prejšnjih dveh skupin 

intervjuvancev, je bilo pri mimoidočih zaznati želje in potrebe po kraju za druženje. Na 

mestno jedro gledajo kot na točko, za katero bi radi, da ponovno postane stična točka 

družabnega življenja. Oseba 3L poudarja: »Mestni trg je najlepši kraj druženja občanov, 
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sosedov.« Med odgovori mimoidočih smo izvedeli, da nekaterim obiskovalcem »mestno jedro 

veliko pove o ljudeh, ki tukaj živijo.« Če se vrnemo na odgovore ustvarjalcev politik, 

opazimo, da se lokalna oblast tega dobro zaveda (vezano na citat iz intervjuja »mesto je 

dnevna soba lokalne skupnosti«). Med odgovori je bilo zaznati tudi nekaj mnenj o 

privlačnostih, ki jih ima živahno mesto tudi za študente, o pozitivnih učinkih na trgovce, 

obrtnike, gostince ter o tem, da po svetu uspešno rešujejo to problematiko. 

3.4.2 Razlogi za umiranje mesta Koper 

Intervjuje smo nadaljevali tako, da smo tematiko navezali na mesto Koper. Vse tri skupine 

smo vprašali, ali menijo, da je bilo mesto Koper potrebno oživljanja. Ob pritrdilnih odgovorih 

smo jih nadalje spraševali, kateri so glavni dejavniki, ki so po njihovem mnenju privedli do 

tega.  

Vsi predstavniki/lastniki poslovnih subjektov v mestnem središču Kopra so enotnega mnenja, 

da je bil Koper nujno potreben oživljanja in velika večina jih dodaja, da je ta potreba še vedno 

prisotna. Oseba 1I izpostavlja: »Ljudje si ne vzamejo več časa za nič, niti za nakupovanje, 

trgovski centri so pritegnili vse, ker jim ponudijo vse na hitro«. Ko smo jih povprašali, kateri 

je po njihovem mnenju glavni razlog, ki je pripeljal do umiranja starega jedra konkretno v 

Kopru, je bilo tudi tukaj zaznati enotna mnenja vseh intervjuvancev, ki so prepričani, da je za 

to krivo nastajanje velikih trgovskih centrov na obrobju mesta. Intervjuvance smo opazovali 

med spraševanjem in pri večini je bilo zaznati čustveno reakcijo pri govoru o trgovskih 

centrih. Po njihovih odgovorih lahko sklepamo, da so doživeli prihod trgovskih centrov kot 

dogodek, ki jim je nekaj osnovnega odvzel, jih za nekaj celo oropal. 

Nadalje smo intervjuvancem postavljali bolj konkretna vprašanja. Na podlagi teoretičnega 

dela naloge smo sestavili vprašanja, da bi ugotovili, ali so dejavniki za izumrtje mestnega 

jedra, ki jih navajajo različni avtorji, botrovali tudi dogajanju v Kopru. 

Prihod trgovskih centrov, njihovi urniki in vsa ponudba prostočasnih dejavnosti na enem 

mestu, ki jih ponujajo, so po mnenju predstavnikov/lastnikov poslovnih subjektov v mestnem 

središču Kopra glavni razlogi za njihovo neuspešno poslovanje. Ko smo jih povprašali, ali 

menijo, da so lahko konkurenčni trgovskim centrom, pa smo dobili različne odgovore. Na eni 

strani določeni trdijo, da jim absolutno ne morejo konkurirati zaradi količinske nabave in 

posledično nižjih cen izdelkov, ki jih ponujajo centri. Po drugi strani pa prevladuje drugačno 

prepričanje, in sicer z umetniškega vidika, trgovine z unikatnimi, ročnimi izdelki, spominki, 

trgovine s tradicijo, ponujanje avtentičnosti, česar v velikih trgovskih centrih ne najdemo. 

Oseba 1I zatrjuje: »Absolutno ne moremo biti konkurenčni, saj zaradi količin nabavljenega 

blaga ne dosežem tako nizkega cenovnega razreda, kot ga lahko trgovski centri za podobne 

izdelke.« Nasprotno pa oseba 1A trdi: »Z našimi unikatnimi izdelki smo zelo konkurenčni, v 

trgovskemu centru kaj takega zagotovo ne ponujajo.« Oseba 1J dodaja: »Imamo 
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avtentičnost,« oseba 1B pa: »Predstavljamo tradicijo.« In tukaj opazimo, da večina 

intervjuvancev meni, da so trgovskim centrom zelo konkurenčni. Skoraj polovica 

intervjuvancev trdi, da stranke pridejo k njim zaradi tega, kar so. Na žalost pa intervjuvanci 

opažajo, da je obisk ljudi v ulicah odvisen od dnevnih opravil, ki jih imajo v mestu. Lokacija 

v starem delu mesta jemlje skupina intervjuvancev kot prestiž, kot njihovo tradicijo, s katero 

sovpada njihova marketinška filozofija, zato ostajajo in si želijo delovati v starem jedru.  

Med odgovori smo zabeležili mnenja nekaterih, da je med krivci za upad prometa v starih 

mestih tudi internet in internetna prodaja ter sicer izjemno dobrodošla obnova promenade v 

Kopru, ki pa je zgostila vse sprehajalce le ob morju. 

Zanimivo dejstvo je, da le polovica intervjuvanih med glavne razloge za zamiranje mestnega 

jedra uvršča pomanjkanje parkirnih mest in dostopnost z avtomobilom. Kar se tiče 

avtomobilizacije prebivalstva so mnenja deljena. Na eni strani jih je polovica prepričanih, da 

bi bolje poslovali, če bi bilo mesto dostopnejše z avtomobilom, na drugi strani jih druga 

polovica trdi, da to nima tolikšnega vpliva in celo menijo, da Koper kot mesto ni 

problematičen, kar se tiče prometa. Oseba 1B je prepričana: »Parkirišč v Kopru je več kot 

dovolj, težava je v tem, da smo ljudje postali izredno leni.« Nasprotno pa oseba 1C meni: 

»Dostopnost z avtomobilom v starem jedru je ključnega pomena.«  

Glede preživljanja prostega časa v trgovskih centrih, kjer je ponujeno vse na enem mestu, pa 

se intervjuvanci po večini strinjajo. Nekaj jih ostaja prepričanih, da si obiskovalci le želijo 

sprehoda v starem mestu, ki ga zaradi svoje privlačnosti in kulturnega pridiha center ne more 

zamenjati.  

Pri vseh intervjuvanih v prvi skupini deležnikov pa je bilo opaziti strinjanje glede vremenskih 

vplivov. Trgovine in lokali, v katerih poslujejo v mestu, so podvrženi vremenskim vplivom. 

Ne morejo zagotavljati idealnega sveta brez napak, kot ga opisujejo nekateri avtorji, in ga 

ponujajo v trgovskih centrih. Tam je vreme idealno, poleti se obiskovalci ohladijo, pozimi 

segrejejo, ko dežuje pa so cel čas nakupovanja pod streho. Intervjuvanci opazijo občuten upad 

obiskovalcev in prometa ob slabih vremenskih razmerah. Oseba 1F opozarja na vpliv 

vremena: »Vreme je bistveno za obisk trgovin v starem delu mesta. Če dežuje, ni nikoga, ko 

pa po dežju posije sonce, prav tako ni nikogar, ker vsi izkoristijo lepo vreme v naravi.« 

Če povzamemo še nekaj dodatnih ugotovitev v prvi skupini intervjuvanih, je pomembno 

izpostaviti njihovo prepričanje, da je težava v ljudeh. Kultura je na nizki stopnji, privlačnost 

in ugodnost centrov pa je močno nadvladala vse, kar mesto ponuja. 

Pri drugi skupini deležnikov, ustvarjalcih politike v mestu, smo prav tako ugotovili, da so vsi 

intervjuvani popolnoma enotni in se strinjajo, da je bil stari del Kopra potreben oživljanja. 

Sodeč po njihovih odgovorih je pred ukrepi trenutne lokalne oblasti mesto bilo v poraznem 

stanju. Razen tistih neželenih, drugih obiskovalcev v mestu ni bilo. Takrat mesto še ni imelo 
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peš con niti potrebne nočne razsvetljave. Šele sedanja oblast je prepoznala turistični potencial 

mesta in s tem so se tega začeli zavedati tudi prebivalci. 

Tudi pri ustvarjalcih politike v mestu je bilo v intervjujih zaznati, da večinsko krivdo za 

umiranje starega mesta v Kopru pripisujejo prihodu trgovskih centrov in spremenjenim 

navadam potrošnikov. Tako oseba 2A pojasnjuje: »Sprehode po mestnih ulicah je zamenjalo 

postopanje po trgovskih centrih.« Zavedajo se, da hiter tempo življenja zahteva pogoje, ki jih 

zadovoljijo samo centri, dobiti v čim krajšem času vse na enem mestu. Politika trgovskih 

verig prepriča ljudi v neustavljiva kupovanja. »V centrih kupujejo stvari, ki jih ne 

potrebujejo,« je prepričana oseba 2B med intervjuvanci, ki predstavljajo lokalno oblast. 

Manjše trgovine v mestu so se bile nezmožne prilagoditi novi realnosti, ki jo po njihovem 

mnenju kroji močan vpliv globalizacije in hitrega potrošništva. Poleg vsega pa se 

intervjuvanci zavedajo, da so najemnine višje v centru mesta, trgovci pa ne dovolj uspešni za 

plačevanje. Nekateri z razočaranjem ugotavljajo, da so trgovske centre ljudje zamenjali za 

ulice in trge v zimskem času, da sta pomembna dejavnika, ki vplivata na obisk mestnega 

jedra, vreme in tudi urniki, ki so v trgovskih središčih precej daljši. 

Nekateri menijo, da je svoj vpliv imela tudi finančna kriza ter ostala zgodovinska dogajanja, 

med katerimi so najbolj pogosto izpostavljena: priseljevanje v mesto revnejšega sloja 

prebivalstva ter umik glavne avtobusne postaje, ki je prometne tokove preusmerila na obrobje, 

ter močna industrija v Kopru neposredno ob centru. Oseba 2C razlaga: »V 70ih in 80ih letih 

so se prebivalci izselili v predmestja, povečini v hiše, v mestno jedro pa je tedanja politika 

naseljevala predvsem ljudi nižjih slojev oz. socialnega statusa, ti pa mesta niso čutili za 

svojega.« Oseba 2D dodaja: »Mestna jedra so bila podvržena napačni politiki naseljevanja.«  

Ustvarjalci politike v Kopru tako s svojega zornega kota, med glavnimi razlogi umiranja 

Kopra navajajo predvsem slabo politiko, napačno prostorsko in urbanistično strategijo in 

pomanjkanje vizije razvoja prejšnjih oblasti. 

Zanimivo je, da tudi pri drugi skupini intervjuvancev ugotavljamo, da avtomobilizaciji 

prebivalstva ne pripisujejo velika pomena pri umiranju mestnega jedra. Iz pogovorov je 

razvidno, da ustvarjalci politike upoštevajo primere velikih in uspešnih mest po Evropi, ki so 

po večini povsem zaprta za promet, ampak z izjemo obiskanih in živahnih mestnih jeder. 

Intervjuvanci menijo, da obiskovalci v mesto pridejo z razlogom, obiščejo ga namensko. 

Poleg tega smo prav tako kot pri prejšnji skupini deležnikov ugotovili, da tudi ustvarjalci 

politike menijo, da ima Koper dobro organizacijo parkirišč, in je s tega vidika zelo dostopno 

obiskovalcem. Ne nazadnje je od vseh obrobnih točk mesta do njegovega središča le 7 minut 

hoje. Parkirišča so tudi cenovno dostopna in se nahajajo tik ob starem delu. Poleg tega pa 

nekateri navajajo, da so te potrebe vedno upoštevane s strani lokalne oblasti in so v načrtih 

zagotovljene tudi dodatne podzemne garaže. Tako je večina intervjuvancev mnenja, da težava 

ni v prometnem režimu Kopra, kot bi vsi lahko sklepali, ampak le v razvadah ljudi. Poleg tega 
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politika razvoja stremi k lepšemu in urejenemu mestu, kjer je promet umaknjen, da zagotovi 

prostor ostalim dejavnostim. 

Ko smo se z intervjuvanci pogovarjali o umiranju jedra na konkretnem primeru Kopra, kjer 

sami delujejo kot ustvarjalci politik, je velika večina intervjuvancev poudarila, kako 

pomembna je diferenciacija trgovcev v starem delu mesta, kako pomembno je v njihovem 

primeru imeti dodano vrednost in ponujati domačnost, ki je trgovski centri ne bodo nikoli 

imeli. Oseba 2B razlaga: »Trgovski centri so unificirani, ustvarjajo identične ljudi. V Kopru 

smo se hitro zavedali, da je domača ponudba ključ tistega, kar nas bo naredilo drugačne.« 

Predstavniki lokalne oblasti menijo, da se trend vračanja v mesta povečuje, obiskovalci pa naj 

bi iskali avtohtone trgovine ter tipične izdelke. »V mestu naj bo butična ponudba,« menijo. 

Zavedajo se, da trgovskih centrov ni mogoče povsem izriniti, ker so tudi oni gospodarstvo in 

razvoj. Vendar se trendi počasi obračajo, kar pomeni, da se Koper spreminja v privlačen 

turistični kraj, ki bo uspel v center privabiti kupce z večjo kupno močjo. 

V zadnji skupini smo preverjali, kako širša javnost, predstavniki, ki niso neposredno povezani 

z dogajanjem in so v Kopru obiskovalci, gledajo na izumrtje mestnega jedra v Kopru.  

Tudi vsi intervjuvani mimoidoči so mnenja, da je bilo mestno jedro Kopra potrebno 

oživljanja, nekateri dodajajo, da je ta potreba še prisotna. Ko smo jih nadalje vprašali, kateri 

so po njihovem mnenju glavni razlogi, ki so mestno jedro Kopra pripeljali do omenjene 

situacije, smo prejeli različne odgovore, ki pa so po vsebini precej podobni odgovorom pri 

prvih dveh skupinah deležnikov. 

Glavni krivec je po njihovem mnenju tudi glede tega predvsem prihod trgovskih centrov na 

mestna obrobja ter njihova sleparska ponudba in hrepenenje ljudi po blagostanju. Že tukaj je 

bilo zaznati, da se tudi predstavniki javnosti zavedajo psihološkega učinka, ki ga imajo 

trgovski centri. Velika večina jih omenja tudi spremembo načina življenja, predvsem hiter 

tempo življenja in s tem povezan prilagojen delovni čas v trgovskih centrih. Oseba 3R 

razlaga: »Enostavno nimam časa, zato grem pozno celoten nakup opraviti v trgovski center, 

dlje delajo, imam parkirišče, vse rešim hitreje.«  

Nekateri kot razloge, ki so vodili k izumrtju mestnega jedra, navajajo tudi napačno politiko 

prejšnje lokalne oblasti, zanemarjen stavbni fond ter predvsem dejstvo, da lokalna oblast ni 

vlagala v urejenost mesta. Obiskovalci navajajo, da ni bilo igral, urejenih parkov, pešpoti, 

dostopnosti s kolesom … in podobnih ureditev, ki bi omogočile ohranitev življenja v mestu.  

Med odgovori so intervjuvanci kot krivce za umiranje mestnega jedra v Kopru našteli tudi 

slabo ponudbo restavracij, trgovin, neurejene izložbe, proces suburbanizacije, ko se je nižji 

socialni in ekonomski sloj prebivalstva preselil v mesto in imel premajhno kupno moč za 

ohranitev storitev in trgovin v mestu, odhod trgovcev, premalo turistične vsebine ter mrtvo 

sezono v zimskem času. Le peščica jih je omenila dostopnost z avtomobilom, ki so jo pripisali 
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kvečjemu psihološkemu učinki avtomobila kot statusnemu simbolu in podpiranju udobja. 

Oseba 3Č trdi: »Glede parkiranja mi je vseeno,« oseba 3L dodaja: »Parkiranje v Kopru ne 

vpliva na moje premikanje.« 

Nato smo naključne mimoidoče povprašali, kje sami nakupujejo v Kopru in zakaj, preverili 

smo, kje jim je lažje nakupovati, kje pa ljubše in kakšni so njihovi razlogi za takšne odločitve. 

Zanimalo nas je tudi, kje preživljajo prosti čas ter kateri so najpogostejši razlogi, da zaidejo v 

center mesta. Tako smo dobili konkretne odgovore, ki nam potrjujejo učinke trgovskih 

centrov in spremembe v navadah ter potrebah ljudi, kot smo jih spoznali v teoriji. 

Vsi intervjuvani mimoidoči se za namen nakupovanja odpravijo v trgovske centre, sami pa 

pravijo, da jim je žal, da je tako. Razlogi pa so pri vseh podobni, in sicer je nakupovanje v 

centrih ugodno (akcije, popusti), hitrejše (vse na enem mestu, širša ponudba) in lažje 

(brezplačna parkirišča centrov). Intervjuvanci navajajo, da zaradi hitrega tempa življenja ne 

utegnejo opraviti nakupov med delovnimi dnevi v tednu, zato so primorani nakupovati med 

vikendom, ko pa so trgovine v mestnem jedru zaprte in ne preostane jim drugega kot trgovski 

centri. Veliko intervjuvancev je izpostavilo, da se odpravijo po nakupe tudi v center glede na 

to, kaj nakupujejo, kaj iščejo. Po specifične izdelke se odpravijo v mesto. Nekateri so celo 

izpostavili, da če bi imeli na razpolago več časa, bi nakupe z veseljem opravili tudi v centru 

meta.  

Ko pa smo intervjuvance vprašali, kje jim je nakupovanje ljubše, kje bolj uživajo, smo pri 

redkih razbrali, da je to v trgovskem centru. Velika večina intervjuvancev pravi, da jim je 

ljubše kupovati v mestu zaradi pridiha, ki ga ima mesto, ker ima sprehajanje med trgovinami 

v centru poseben čar, ko je lepo vreme, kar je povezano tudi z druženjem, klepetom ob morju. 

Kupovanje v mestu jim je ljubše tudi ker se sprehodijo na zraku, ker podpirajo male trgovine 

in ker je lepše piti kavo v lokalu na promenadi. V center pridejo večinoma zaradi tega, ker 

uživajo v ambientu mesta, atmosferi, ki jo mesto ponuja, idiličnem okolju. Nekateri center 

obiščejo zaradi obiskov, zaradi prireditev, opravkov v uradnih ustanovah in službe. Med 

domačini smo tudi izvedeli, da v center pripeljejo svoje goste, da jim pokažejo mesto. 

Nekateri, večinoma obiskovalci iz drugih krajev, pa so nam zaupali, da pridejo v center Kopra 

le občasno z namenom, da pogledajo, kaj se je spremenilo. 

Vsi intervjuvanci raje preživijo svoj prosti čas v mestu, ker jim je Koper všeč, ker je urejen in 

je ob morju. Na žalost pa je pri vseh intervjuvanih bilo zabeleženo, da navedeno velja ob 

predpostavki, da je vreme lepo. Čeprav so nekateri izpostavili, da bi sicer tudi ob grdem 

vremenu radi prišli v kino na primer v mesto, vendar te ponudbe ni. Zato vseeno prosti čas na 

koncu le preživijo v trgovskem centru, ker so vse prostočasne dejavnosti, ki se jih lahko 

udeležijo tudi ob slabem vremenu, locirane ravno v trgovskih centrih. Včasih so torej 

prisiljeni preživeti v centrih. Oseba 3F razlaga: »Prosti čas raje preživljam v mestnem jedru, 

ker centra ne vidim kot točke preživljanja mojega prostega časa, vendar so nekatere 

prostočasne dejavnosti locirane samo v centrih in je moja odločitev prisiljena.«  
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Tudi pri predstavnikih javnosti smo želeli preveriti in potrditi, če velja, kar smo ugotovili pri 

predhodnih skupinah intervjuvancev. Mnenja, ki smo jih do sedaj pridobili o organizaciji 

parkiranja v Kopru, so bila zelo pozitivna in ne v prvi ne v drugi skupini ni bilo zaznati, da bi 

avtomobilizacija omejevala obisk. Tako smo tudi pri mimoidočih izvedeli, da parkiranje pri 

veliki večini ne omejuje prihoda v stari del mesta Koper. »V Kopru nimam težav s 

parkiranjem in dostopnostjo,« pravi oseba 3E. »Če bi bil Koper bolj dostopen, ne vem, če bi 

večkrat prišel, vse je odvisno od tega, kar iščem,« dodaja oseba 3P. Takšni so bili odgovori 

glede parkiranja, ki smo jih največkrat slišali v intervjujih. Peščica jih zatrjuje, da bi prišli 

večkrat, če bi bil center bolj dostopen, vendar so pri večini to odgovori obiskovalcev iz drugih 

krajev. Kot razlog so nekateri navedli plačljivost parkirišč in ne dostopnost. Nekateri celo raje 

počakajo na večerne ure za obisk Kopra, ko se parkirni avtomati že zaprejo. 

3.4.3 Sodelovanje med predstavniki/lastniki poslovnih subjektov v mestnem središču in 

akterji/ustvarjalci politik 

V drugi polovici intervjuja smo želeli ugotoviti ali v mestnem središču sodelujejo 

predstavniki/lastniki poslovnih subjektov in akterji/ustvarjalci politik ter ali to sodelovanje 

zaznajo tudi predstavniki javnosti. Ker nam intervjuji kot tehnika omogočajo globinsko 

spraševanje, smo sproti beležili tudi dodatna mnenja in pripombe na sodelovanje.  

Odziv vseh deležnikov pri skupini vprašanj, ki se nanašajo na tematiko sodelovanja, je bil 

izjemno pozitiven. Ne na eni ne na drugi strani ni bilo negativnih odgovorov.  

Predstavniki/lastniki poslovnih subjektov so z absolutno večino potrdili, da sodelujejo z 

Mestno občino Koper, da so seznanjeni z vsemi aktivnostmi, ki se izvajajo za oživitev starega 

mestnega jedra Kopra, da so sproti obveščeni o dogajanjih ter da imajo občutek, da jih lokalna 

oblast vključuje v aktivnosti. Več kot polovica jih je potrdila, da jih lokalna oblast tudi vpraša 

za mnenje. Vsi intervjuvani tudi osebno poimensko poznajo osebo, ki deluje v lokalni 

samoupravi, na katero se lahko obrnejo. 

Dodatna mnenja in pripombe, ki smo jih zabeležili v intervjujih pri vprašanjih o sodelovanju, 

so bila predvsem navdušenje oziroma poudarek tega, da z veseljem sodelujejo, da to krepi 

združevanje in da so skupaj tudi močnejši. Zavedajo se tudi, da mora vsak vložiti svoj 

prispevek in da vsa odgovornost ni le na strani lokalne oblasti. Oseba 1M nam pojasnjuje: 

»Veliko je odvisno od nas samih, od lastnega angažiranja. Občina nam lahko pomaga, vendar 

nekateri tega niso izkoristili, prodajati pa namesto nas ne more nihče.« Peščica intervjuvancev 

je izpostavila, da zaradi majhnosti podjetja, na primer samozaposleni, celo ne uspejo 

izkoristiti vsega ponujenega sodelovanja s strani lokalne oblasti, tako se žal ne uspejo 

udeležiti sestankov. Nekateri pa ne sodelujejo povsod, ker po vsebini enostavno niso 

primerni. 
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Ugotovljeno in potrjeno je bilo, da deležniki doživljajo oživljanje starega mestnega jedra 

Kopra in so z njim tudi zadovoljni ter imajo tudi več obiska. 

Da bi jim to pomagalo konkretno pri boljšem poslovanju, pa predstavniki/lastniki poslovnih 

subjektov težko ocenijo. Določenim aktivnosti pomagajo k povečanju prometa in boljšemu 

poslovanju, nekateri pa so mnenja, da jim še ne pomagajo oziroma da jim pomagajo počasi. 

Prepričani so, da se bo realna slika pokazala čez čas in da je za oceno o povečanju prometa še 

prezgodaj. Določeni se zavedajo, da je oživljanje mesta s strani lokalne oblasti del mozaika, 

ki ga sestavljajo vsi v mestu, tudi trgovci sami in lokalni prebivalci. Pri analizi vsebine 

odgovorov je bilo opaziti mnenje večine, da lokalna oblast lahko vpliva do določene mere, ni 

pa vse odvisno od nje. Navade ljudi je težko spremeniti in nekaterih stvari se ne more doseči z 

aktivnostmi. V skupini intervjuvanih pa jih je nekaj zadovoljnih s poslovanjem in so 

prepričani, da so aktivnosti pozitivno učinkovale na promet in prodajo v njihovem poslovnem 

prostoru. 

S strani akterjev/ustvarjalcev politike smo od odgovornih dobili potrditev, da so odprti za 

sodelovanje z vsemi podjetji, zato so se tudi odločili, predlagali ter izvedli združitev podjetij v 

zavod z namenom vzpostavitve sodelovanja in lažje komunikacije, da bodo sodelovali tudi in 

predvsem med sabo. V intervjujih je bilo opaziti, da ima lokalna oblast pozitiven pristop do 

oživljanja mestnega jedra. Poseben koordinator, ki je zaposlen s tem namenom, aktivno deluje 

na tem področju. Vsi intervjuvanci pa so v zgodbo tudi osebno vpleteni, nekateri omenjajo, da 

tudi sami radi kupujejo v mestu. 

Predstavniki oblasti so potrdili z absolutno večino, da sodelujejo s predstavniki/lastniki 

poslovnih subjektov, da jih seznanjajo z vsemi aktivnostmi, ki se izvajajo za oživitev starega 

mestnega jedra Kopra. Osebno, po elektronski pošti ali preko medijev jih sproti obveščajo o 

dogajanjih ter jih vključujejo v aktivnosti. Povprašajo jih tudi za mnenje, kajti prepričani so, 

da so aktivnosti dolgoročno uspešne le, če so vanje vpeti trgovci sami. Vsi intervjuvani tudi 

osebno in poimensko poznajo osebe, ki delujejo kot poslovni subjekti v starem delu mesta. 

Oseba 2G ocenjuje: »Povezovanje s trgovci je ključnega pomena za oživljanje mestnega 

jedra.« Sodeč po odgovorih iz prve in druge skupine deležnikov lahko z gotovostjo potrdimo, 

da je prisotno močno in osebno sodelovanje. To je seveda mogoče, ker je Koper po številu 

prebivalcev v primerjavi z ostalimi evropskimi mesti relativno majhno mesto, zato se je lahko 

razvil tesnejši odnos.  

Predstavniki oblasti doživljajo oživljanje mestnega jedra kot pozitiven proces, ki je povezal 

javni in zasebni sektor za doseganje širše koristi vseh vpletenih. Istočasno pa se zavedajo, da 

je vedno mogoče narediti še več, kajti »mesto je živ organizem, ki se stalno spreminja,« 

navaja oseba 2I. V zadnjih desetih letih so dosegli velik napredek. Oživljanje starega jedra 

Kopra je uspešen projekt, ki so si ga zastavili in ga počasi realizirajo. Njegove učinke sproti 

spremljajo. 
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Tudi predstavnike lokalne oblasti smo vprašali, ali ocenjujejo, da so aktivnosti uspešne in ali 

menijo, da so pripomogle k boljšemu poslovanju lokalov. Kot navajajo, je za uspešnost 

aktivnosti zaenkrat težko podati oceno, ker so še v začetni fazi. Oseba 2B nam je v intervjuju 

potrdila: »Povrnil se je trend vračanja trgovcev in odpiranja novih trgovin, vse manj je 

praznih lokalov.« Bistveno se je povečalo število prireditev, ki so vsako leto bolj obiskane. 

Poleg tega so predstavniki lokalne oblasti ponosni, da se je izjemno povečalo članstvo v 

zavodu, ki združuje trgovce. Vse to nakazuje, da so pri realizaciji projekta za oživitev starega 

mestnega jedra na dobri poti. So pa intervjuvani poudarili, da žal ne uspejo ugoditi vsem. Pri 

subjektih, ki delujejo v jedru, so interesi različni in na poslovanje nekaterih izvedene 

aktivnosti nimajo učinka. Veliko je tudi odvisno od tega, kako se trgovci odločijo sami biti 

aktivni in izkoristiti možnosti, ki jih lokalna oblast ponudi.  

V tretji skupini intervjuvancev pa smo želeli izvedeti, kako predstavniki javnosti občutijo in 

če doživljajo oživljanje mestnega jedra v Kopru. Predvsem nas je zanimalo, če opazijo kakšne 

spremembe v mestu in ali morda poznajo konkretne aktivnosti, ki se izvajajo za oživitev 

Kopra. Zanimalo nas je tudi, kako bi iz njihovega zornega kota ocenili skrb lokalne oblasti za 

stari del mesta. S tem odgovorom dobimo oceno delovanja občine z vidika javnosti. Vprašali 

smo tudi, kako ocenjujejo ponudbo trgovin in lokalov, da dobimo oceno za trgovce z vidika 

javnosti. 

Absolutna večina intervjuvanih mimoidočih opazi bistvene spremembe v Kopru. Videli smo, 

da je z njihovega vidika Koper neprimerljivo živahnejši, kot so ga bili navajeni. Oseba 3A 

trdi: »Koper je živahnejši in več se dogaja.« Oseba 3E pa dodaja: »Včasih se mi je zdelo 

mesto duhov.« Najbolj pogosto intervjuvanci opisujejo Koper kot mesto »kjer ni nikoli 

dolgčas, kjer je promenada vedno polna obiskovalcev in kjer se domačini radi sprehajajo po 

obdobju, ko so raje zahajali v druge obmorske kraje in se Kopra izogibali – tega ni več,« 

zatrjujejo. Po mnenju intervjuvancev je Koper postal privlačen za turiste, sami opazijo več 

obiskovalcev iz drugih krajev. Večina intervjuvancev je poudarila, da se izjemno radi 

udeležujejo prireditev v Kopru. Skoraj polovica pa jih je izpostavila, da je žal ob zimskem 

času mesto še vedno prazno. 

Glede poznavanja konkretnih aktivnosti za oživljanje mestnega jedra pa je javnost povsem 

prepričana, da se aktivnosti izvajajo, ker je opaziti učinke, sami pa so jih le s težavo 

prepoznali. Nekaj jih pozna združenje Zavod Otok, medtem ko veliko intervjuvanih 

konkretnih aktivnosti ne pozna. Več kot polovica pa jih omenja številne prireditve, s katerimi 

so seznanjeni in jih redno obiskujejo.  

Zelo pozitivne odgovore smo dobili, ko smo intervjuvance vprašali, kako ocenjujejo skrb 

lokalne oblasti za mesto. Razen nekaj pripomb, da bi bila kakšna stavba potrebna obnove, so 

obiskovalci izjemno navdušeni nad urejenostjo mesta, nad čistočo in sprotno skrb lokalne 

oblasti, nekateri omenjajo npr.: »Po vsaki prireditvi je takoj počiščeno in mesto deluje, kot da 
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se ni nič zgodilo.« Predvsem smo opazili, da intervjuvanci radi primerjajo izgled Kopra danes 

in pod prejšnjo lokalno oblastjo in poudarjajo ta velik preskok v urejenosti po njihovi oceni.  

Oceno ponudbe trgovin in lokalov pa so intervjuvanci težje ocenili. S ponudbo gostinskih 

lokalov v mestu so zadovoljni, veliko jih je omenilo pomanjkanje restavracij, predvsem takih 

z domačo hrano. Ker pa v trgovinah malo nakupujejo, jih tudi težko ocenijo. Na splošno bi si 

želeli več ponudbe, vendar v drugačni obliki, npr. ročne izdelke, lokalno obrt ipd.  

Po splošnem delu intervjuja smo drugi del vprašanj usmerili na pogovor o konkretnih 

aktivnostih, ki naj bi v Kopru spodbujale oživljanje starega dela in so povezane z delovanjem 

poslovnih subjektov v mestu. 

3.4.4 Potniške ladje 

Predstavniki/lastniki poslovnih subjektov so nam z navdušenjem razložili, da je prihod 

potniških ladij v Koper najbolj dobrodošla novost v Kopru in najbolj učinkovita aktivnost, ki 

jo je uspela pripeljati lokalna oblast. Oseba 1E trdi: »Prihod ladij za križarjenje je za nas 

preživetje.« V intervjujih razkrijemo, da imajo vsi intervjuvanci spisek prihodov ladij, tako se 

lahko nanje pripravijo. Številni izkoristijo obiskovalce in ponujajo dodatne storitve, ki jih 

sicer nimajo v redni prodaji, na primer pripravijo degustacije. Večina intervjuvancev ocenjuje, 

da jim turisti, ki pridejo s potniško ladjo, povečajo promet, nekateri celo menijo, da jim ti 

turisti pomenijo celo preživetje dejavnosti. Večina jim torej pripisuje opazne učinke, nekateri 

ocenjujejo, da jim je le »dodana vrednost«, so pa tudi v manjšem številu takšni, ki jim 

potniške ladje ne pomenijo izboljšanje poslovanja. Tako nam je oseba 1C razložila: »Nič nam 

ne pomenijo, nimamo ponudbe za te obiskovalce.« Ko smo preverili kakšno dejavnost 

opravljajo oz. kakšne storitve ponujajo intervjuvanci z negativnimi odgovori, smo ugotovili, 

da njihovi izdelki, storitve niso privlačni za tovrstne obiskovalce (npr. prodaja zaves in 

posteljnine). 

Po vsebini analize odgovorov glede prihoda potniških ladij smo zabeležili tudi ugotovitve 

intervjuvancev, da so turisti z ladij po večini dobri kupci, je pa odvisno od strukture gostov na 

ladji. Opazili so na primer, da ladje, ki pridejo zelo zgodaj pred sezono, ne pripeljejo turistov 

z visoko kupno močjo. Opazili so tudi, da se ob prihodu potniških ladij poveča tudi obisk in 

promet domačih obiskovalcev. Intervjuvanci menijo, da si tudi domačini radi pridejo ogledati 

velike ladje za križarjenje kot znamenitost, poleg tega pa polne ulice, živahno mesto 

pritegnejo domačine, da pridejo tudi sami na »dogajanje« v Koper.  

Intervjuvanci, kot trdijo sami, »s pridom izkoristimo prihod«. Skoraj polovica jih uporablja 

tudi površino na potniškem terminalu, tik ob ladji, da ponudijo svoje izdelke. S prodajo pa so 

tudi zelo zadovoljni. 
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Akterji/ustvarjalci politike pa glede prihoda ladijskega potniškega turizma v Koper razlagajo, 

da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj Kopra. S prihodom potniških ladij so dosegli 

neverjeten uspeh z velikim ekonomskim pomenom za mesto.  

Intervjuvanci so nam zaupali, da je bil v prvi fazi prihod potniških ladij zelo slabo sprejet. Na 

začetku je javnost zaradi negativnega razpoloženja novinarjev, ki so razlagali in iskali 

negativne učinke, kot je na primer, da bo mesto umazano, imela negativen odnos. Pisanje 

novinarjev je vplivalo na mnenje trgovcev in javnosti, zato na začetku niso dojeli razsežnosti 

projekta. Prihod ladij je bil neznanka in prisoten je bil strah. Oseba 2Č razlaga: »Danes so 

učinki prihoda potniških ladij vidni tako na področju gospodarstva kot tudi turizma.« 

Intervjuvanci, sedaj ponosni na izpeljano zadevo v Kopru, so prepričani, da so na prvem 

mestu zadovoljni trgovci, ker jim prihod gostov s potniških ladij omogoča pozitivno 

poslovanje. Učinki pa segajo na širšo gospodarsko raven, predvsem na področje turizma.  

Za prihode ladji ima lokalna oblast veliko povpraševanje in prijav za površino na potniškem 

terminalu. Veliko interesentov predstavljajo tudi podjetja, ki sicer nimajo trgovin v centru. 

Oseba 2A nam je razložila: »Interes izražajo večinoma podjetja, ki nimajo prodajaln v centru 

mesta.« 

Polovica intervjuvanih je tudi izpostavila, da Koper danes živi z ladijskim potniškim 

turizmom in da je poleg Kopra, pridobila prepoznavnost celotna Slovenija, s tem ko se je 

Koper uvrstil med destinacije potniških ladij. Oseba 2Č nam ob številkah o prihodih ladij trdi: 

»Z gotovostjo lahko trdimo, da sta tudi Koper oziroma Slovenija pridobila prepoznavnost 

prav zaradi ladijskega potniškega turizma.« 

Predstavniki javnosti, kot zadnja skupina intervjuvanih deležnikov, so do prihoda potniških 

ladij v Koper prav tako pozitivno naravnani. Najbolj pogosti komentarji so, da prišleki 

poživijo mestne ulice, ustvarijo živahen utrip v mestu na dan prihoda ter z navdušenostjo 

povejo, da je lepo videti toliko ljudi v lastnem mestu.  

Veliko vprašanih v skupini je na račun prihoda potniških ladij pohvalila trenutno mestno 

oblast, kot »odlično potezo vodstva občine«, nekateri jo ocenjujejo celo kot eno izmed 

najboljših potez, ki so spremenile Koper. Po odgovorih lahko razberemo, da se tudi javnost 

zaveda učinkov obiska potniških ladij, zato smo v intervjujih pogosto zasledili, da je to 

»pozitivno za gospodarstvo, priložnost za ekonomijo, da prinaša dobiček trgovcem in 

gostincem, poveča število turistov in potrošnjo, bogati mesto in njegovo blagajno« in v 

končni fazi jih večina tudi dodaja: »vsi imamo koristi od tega.« Javnost se sodeč po odgovorih 

zaveda, da se turist vedno vrne, če je njegov prvi vtis kraja pozitiven, zato tudi s tega vidika 

podpirajo prihod ladij. Nekateri intervjuvani so prepričani, da je to »eden največjih korakov v 

razvoju Kopra in ko pride ladja, mesto Koper upravičeno dobi pridevnik turistično.« 
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Predvsem domačini so v intervjujih priznali ponos ob dejstvu, da ima Koper pristanišče, 

kamor pridejo največje ladje za križarjenje sveta, kar ima učinek tudi na ves obalni turizem. 

Nadalje smo mimoidoče vprašali, ali radi tudi sami obiščejo mesto ob prihodu ladij, zanimal 

nas je predvsem njihov odnos do drugih obiskovalcev, do gneče in če je ladja v privlačna tudi 

za domačine. Večina intervjuvanih rada obišče Koper, ko priplujejo ladje, ker jim odgovarja 

živahen utrip, ker je mesto polno dogajanja in slišijo po ulicah domačo glasbo. Prihod se jim 

zdi atraktiven dogodek, saj tako velikih in prestižnih ladij za križarjenje ne vidijo vsak dan. 

Oseba 3B pravi: »Lepo je videti toliko ljudi na kupu.« Sodeč po odgovorih intervjuvanih so 

ladje zanimive tudi za otroke. Polovica intervjuvanih navaja, da je prihod ladje razlog, da tisti 

dan obiščejo mestno jedro, nekaj pa jih trdi, da to ni njihov razlog obiska, si jo pa z veseljem 

ogledajo, če se v tem času nahajajo v mestu. 

Majhno število intervjuvanih nima posebnega mnenja o prihodu ladij, predvsem so to 

obiskovalci iz drugih krajev. Nekaj domačinov pa je v intervjujih priznalo, da se raje 

umaknejo, ko je gneča. Zato smo jih povprašali, če jih morda moti gneča, vendar so zatrdili, 

da z njo čisto neobremenjujoče sobivajo, da podpirajo prihod ladij, le da se sami raje 

umaknejo največji gneči v mestu na dan prihoda ladje. Med analizo vsebine odgovorov 

intervjuvanih smo zabeležili še zanimivo izjavo osebe, domačina, ki je prepričan, da je prihod 

ladij varna oblika turizma in zanimive izjave nekaterih, ki so odkrito priznali, da si ladjo in 

turiste pridejo ogledati iz čiste radovednosti.  

3.4.5 Ustanovitev Zavoda Otok 

Predstavniki/lastniki poslovnih subjektov zelo podpirajo ustanovitev Zavoda Otok, katerega 

so tudi sami člani. Intervjuvanci menijo, da je ustanovitev zavoda pozitivno vplivala na 

regeneracijo zasebnega maloprodajnega sektorja. Predvsem to velja v smislu sodelovanja in 

povezanosti vseh vpletenih. Ocenjujejo, da je sodelovanje med njimi učinkovito. Spremembe 

vidijo predvsem v boljši informiranosti, povezanosti in skupnemu pristopu do težav, s 

katerimi se soočajo. Sam zavod jim ne more izboljšati prometa, vidijo pa dolgoročne učinke, 

ki jih prinese sodelovanje. »En sam posameznik ne more ničesar storiti, spremeniti. Če pa 

smo skupaj, združeni, pa se lahko kaj premakne,« je prepričana oseba 1G.  

Akterji/ustvarjalci politike so nam v intervjujih omenili, da je bila v Kopru potrebna takšna 

oblika organizacije, kot je sedaj Zavod Otok, kjer trgovci skupno izražajo potrebe, predloge in 

izvajajo skupne aktivnosti. Oseba 2A nam pojasnjuje: »Povezovanje manjših podjetij lahko 

omogoči večji učinek skupnih aktivnosti, podjetniki lahko lažje zasledujejo skupne interese in 

pripomorejo k skupnemu cilju oživljanja mestnega jedra.« 
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Intervjuvanci so enotnega mnenja, da je učinke težko finančno izmeriti, kazalnika za lokalno 

oblast pa sta zmanjšanje števila praznih lokalov in večje povpraševanje za najeme prostorov v 

starem delu mesta.  

Absolutna večina intervjuvanih se strinja, da je ustanovitev Zavoda Otok regenerirala zasebni 

maloprodajni sektor. Po njihovem mnenju je združitev trgovcev tudi omehčala strogi 

birokratski odnos med lokalno samoupravo in zasebnim sektorjem. Predstavniki lokalne 

oblasti so prepričani, da je tako povezovanje primer dobre prakse. Manjša podjetja namreč 

lahko dosežejo velik uspeh, le če so povezana v skupino, kjer sodeluje tudi lokalna oblast in v 

kateri vsi deležniki stremijo k istemu cilju, to je oživitev mestnega jedra. »Sodelovanje v 

okviru zavoda je pomembno za skupno promocijo,« trdijo intervjuvanci.  

Zabeležili smo tudi komentar, da je velika večina trgovcev po mnenju te skupine 

intervjuvancev zelo proaktivna, jih je pa nekaj še zelo pasivnih. Pri takšnih pa se predstavniki 

lokalne oblasti počutijo nemočne.  

Predstavniki javnosti združenja trgovcev večinoma ne poznajo. Nekaj jih je sicer omenilo, da 

so o tem že slišali, nekje so nekaj zasledili, bodisi iz medijev bodisi od znancev, ki so v 

združenju sodelovali, vendar nam niso znali povedati kaj konkretnega o tem. 

3.4.6 Znižanje najemnine 

Predstavniki/lastniki poslovnih subjektov menijo, da je bil sprejet sklep o znižanju najemnin 

poslovnih prostorov v mestnem jedru Kopra smiselna poteza s strani lokalne oblasti, ki 

omenjenim veliko pomeni in pomaga pri poslovanju. Ukrep so sprejeli kot odlično podporo 

lokalne oblasti, celo kot gesto razumevanja. Žal pa niso vsi predstavniki poslovnih subjektov 

v prostorih, katere najemodajalec je lokalna oblast. Skoraj polovica intervjuvanih jih deluje v 

najemu pri privatnih lastnikih, ki pa nimajo ne interesa ne posluha, da bi najemnine znižali.  

Akterji/ustvarjalci politike so glede na odgovore prepričani, da je bil sklep o znižanju 

najemnin odličen ukrep, ki ima učinek. To ocenjujejo glede na manjše število zapiranja 

trgovin, večje povpraševanju po poslovnih prostorih ter hitro odprtje novih trgovin. 

Intervjuvanci izpostavljajo tudi problem precejšnjega števila praznih lokalov v mestu, glede 

katerih v javnosti prevladuje mnenje, da je kriva lokalna oblast, pa vendar so prazni prostori 

privatne lastnine in kot trdijo intervjuvanci »žal ne moremo ničesar storiti.« 

Ker so takoj po sprejetju sklepa opazili, da je bil odlično sprejet, so ga tudi podaljšali. 

Predstavniki lokalne oblasti se zavedajo, da sam sklep ni vplival na boljše poslovanje, ampak 

je vsekakor v najtežjih časih preprečil, da se je čim manj trgovin zaprlo. 
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3.4.7 Prireditve 

Mnenja predstavnikov/lastnikov poslovnih subjektov glede prireditev, ki so organizirane v 

starem jedru, so pozitivna. V intervjujih smo zabeležili, da jim prireditve povečajo obisk, saj 

napolnijo ulice s številnimi obiskovalci in povečajo promet, predvsem tistim, ki se ukvarjajo z 

gostinsko dejavnostjo. Trgovci pa ocenjujejo, da jim povečan obisk sicer ne prinese nakupov 

v času prireditve, jim pa pomaga pri promociji. Nekaj intervjuvancev je prepričanih, da jih 

veliko ljudi ob obisku prireditev spozna, jih opazi in se seznani s tem, kar ponujajo in se za 

nakup odločijo kasneje. Oseba 1F nam pojasnjuje: »Dogaja se mi, da obiskovalci prireditev, 

ki drugače ne gledajo ali ne opazijo izložb v mestu, ob obisku prireditve vidijo, kaj nudim in 

pridejo čez teden ali dva povedati, da so ravno to iskali.« 

Ko smo intervjuvance povprašali, katere prireditve bi izpostavili, jih je sicer večina mnenja, 

da so vse učinkovite, vendar sta bili vseeno pri analizi vsebine največkrat zabeleženi prireditvi 

Miklavžem sejem in Prižig novoletnih luči.  

Nekateri intervjuvanci na prireditvah sodelujejo še dodatno s svojo ponudbo na stojnicah in 

ocenjujejo, da je korist velika. Nekateri pa so poskusili sodelovati na ta način, vendar po 

vsebini niso bili primerni in so naslednjo prireditev izpustili. Oseba 1S razlaga: »Večkrat smo 

poskusiti sodelovati na prireditvi, vendar naši izdelki enostavno niso primerni za nakup na 

takšnih dogajanjih.«  

Subjekti, ki delujejo v odmaknjenih ulicah, pa nimajo velikega pretoka ljudi v lokalih ob 

prireditvah, saj jih množica »ne doseže«, kot pravijo. Sicer pa podpirajo te aktivnosti in v njih 

zaznajo učinke na širše okolje.  

Akterji/ustvarjalci politike se zavedajo, da so prireditve v mestu ključni dejavnik za oživitev 

mestnega jedra. Menijo, da so pomembne tudi z vidika marketinga mesta in za ozaveščanje 

ljudi, da mesto živi. Intervjuvanci pa se zavedajo, da bi morda bilo smiselno tudi kaj 

spremeniti pri lokacijah zaradi pretoka ljudi (na bolj neobljudene dele).  

Predstavniki lokalne oblasti se zavedajo, da so prireditve v mestu dodana vrednost Kopra, 

med vsemi naštetimi prireditvami pa intervjuvanci niso izpostavljali konkretnih. Največkrat 

se v besedilih pojavita Miklavžev sejem in Prižig novoletnih luči, ker se odvijata v zimskem 

času in sta po številu obiskovalcev najbolj obiskana. Vprašani zavračajo očitke, da je v mestu 

premalo dogajanja v zimskem obdobju.  

Pri tretji skupini deležnikov, predstavnikih javnosti, smo tudi glede prireditev dobili pozitivne 

odgovore. Na splošno prireditve intervjuvanci poznajo in jih večino radi obiskujejo. Večina 

jih je odgovorila, da je prireditev razlog, da obiščejo mestno jedro Kopra. Med omenjenimi so 

najbolj izpostavili Prižig novoletnih luči, Miklavžev sejem in Pustne izložbe v okviru 

Istrskega karnevala (zabeležili smo celo predlog, da dogajanje raztegnejo na cel mesec). 
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Veliko intervjuvanih je pripomnilo, da bi zagotovo obiskali tudi Otroški festival, če bi imeli 

otroke ali bi bili njihovi, sedaj odrasli, še manjši. Oseba 3I nam pojasnjuje: »Vsaka prireditev 

po svoje je dogodek zase, še posebej pri srcu pa so mi prireditve, na katerih uživata tudi moja 

dva otroka.« 

Ker se v Kopru celo leto odvijajo številne prireditve, v naši raziskavi pa so omenjene le tiste, 

kjer sodelujejo trgovci, so nam obiskovalci naštevali še ostale prireditve, ki se odvijajo v 

starem jedru in jih v Kopru redno radi obiskujejo. Predvsem je to Sladka Istra, Oživela ulica, 

Odprta kuhna, razni koncerti, Pustna povorka, posebej so jim všeč tudi ostale prireditve za 

otroke ter Jeff festival.  

Nekaj posameznikov pa je odgovorilo, da prireditve niso glavni razlog za obisk mesta, če pa 

se nahajajo v Kopru v času prireditve, pa se je z veseljem udeležijo. 

Intervjuvance smo tudi vprašali, kakšna je njihova potrošnja, ko obiščejo prireditev. Tako 

lahko ocenimo ekonomski učinek na ponudnike, trgovce in gostince v starem delu mesta. 

Skoraj vsi intervjuvani nekaj potrošijo, največkrat so navedli potrošnjo za pijačo in hrano, za 

darila, za »posebnosti« (s tem so mišljeni ročni izdelki na stojnicah) ter za potrošnjo, ki jo 

»izsilijo« otroci (s tem so mišljeni baloni, sladkorne pene ipd). Le malo posameznikov je 

odgovorilo, da ni nujno, da kaj potrošijo, da le včasih ali le, če imajo pri sebi gotovino. 

3.4.8 Uvedba kartic 

Uvedba kartic ugodnosti, ki smo jih predstavili v prejšnjih poglavjih in so jih 

predstavniki/lastniki poslovnih subjektov v mestnem jedru Kopra ponujali svojim kupcem v 

smislu povečanja obiska, pa po interpretaciji mnenj zaenkrat ni še dosegla še takšnega učinka 

prodaje, kot so ga pričakovali. Deležniki menijo, da se kartice ugodnosti, kot so kartica 

doživetij Koper Card, avtobusna kartica Koper Card + in Mestni darilni bon, še niso »prijele« 

med kupci. Povprašali smo jih, zakaj menijo, da je tako in dobili skoraj vse odgovore 

podobne, in sicer, da je minilo premalo časa. Deležniki sicer menijo, da je poteza smiselna in 

prepričani so, da projekt potrebuje več časa, da se javnost najprej z njimi seznani. Sami se 

sicer trudijo in jih redno ponujajo svojim kupcem. »Ko kupci dobijo več informacij o 

ugodnostih, so nad njimi navdušeni,« trdijo intervjuvanci. 

Med naštetimi karticami so nekateri izpostavili le avtobusno kartico Koper Card +, ta naj bi 

zaenkrat dosegla največjo uporabo. Trgovci so med drugim prepričani, da bi dolgoročno 

kartice morale biti konstanta v njihovi ponudbi in bi tako lahko učinkovale le čez daljše 

obdobje. Oseba 1T razlaga: »Vsaka takšna zadeva potrebuje čas. Ko jih bomo ponujali več let 

zaporedoma, bomo ugotovili, kakšen je njihov učinek.« 

Glede uvedbe različnih kartic ugodnosti pa so tudi akterji/ustvarjalci politike mnenja, da je še 

prezgodaj, da bi se pokazali konkretni učinki, zato so nam v intervjujih razložili, da so takšni 
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projekti zastavljeni dolgoročno in se bodo še razvijali v prihodnje. Kartice predstavljajo 

skupen produkt mestnega jedra, ki omogoča lažje in celostno odkrivanje ponudbe. 

Intervjuvanci so mnenja, da se takšnim projektom niso mogli izogniti, saj so različne kartice 

vsesplošno v uporabi in jih je kot znak prilagodljivosti bilo potrebno uvesti tudi v Kopru. 

Poleg tega so produkt sodelovanja, s katerim skušajo izkoristiti sinergije, ki so koristne za vse 

vpletene. V intervjujih nam je bilo tudi pojasnjeno, da Mestni darilni bon ni zaživel, ker se je 

zataknilo pri sredstvih oglaševanja. Oseba 2Č nam razlaga, da je to korak, ki ga dela občina: 

»Kartice so pomembne kar zadeva javni potniški promet, torej mobilnost in dostopnost. 

Vsako združevanje storitev ima učinke.« 

Analiza vsebine intervjujev zadnje skupine deležnikov, predstavnikov javnosti, nam potrjuje 

odgovore predhodnih skupin, ki smo jih prejeli glede uvedbe kartic ugodnosti. 

Kartico doživetij Koper Card pozna le kakšen posameznik in še ti jo ne uporabljajo. 

Avtobusne kartice Koper Card + tudi večina ne pozna, tisti, ki pa jo, jo tudi redno uporabljajo, 

vendar samo za namen prevoza in ne koristijo drugih ugodnosti, ki jih kartica ponuja. Mestni 

darilni bon ni poznan nobenemu intervjuvanemu. Kartice niso razlog za obisk mestnega jedra. 

Poleg negativnih odgovorov pa smo ob teh vprašanjih o karticah zabeležili pripombe več kot 

polovice intervjuvanih, ki zatrjujejo, da bi zagotovo uporabljali kartice, če bi vedeli zanje 

oziroma jih poznali,. To nam je le dodatna potrditev dejstev, do katerih smo prišli že v prvih 

skupinah deležnikov, saj ni bilo promocije in je minilo premalo časa, da bi se zadeva razvila. 

Glede na odziv javnosti so nagnjena o uporabi kartic pozitivna, če bi jih le poznali, zato bodo 

lahko v prihodnje pogosteje koriščene in bodo lahko dosegle svoj namen. 

Mnenje predstavnikov javnosti o ugodnostih je pozitivno. Ugodnosti so dobrodošle, niso 

razlog za obisk, žal jim je, da jih premalo poznajo. Zabeležili smo tudi željo po eni sami 

skupni kartici za storitve, ki niso vezane na pridobivanje točk z nakupi, ampak omogočajo 

dostop v muzeje, transportne popuste in drugo. 

3.4.9 Brezplačni uri parkiranja 

Ponujeni dve brezplačni uri parkiranja v mestni garažni hiši, je bila tudi zamisel, ki naj bi 

povečala število kupcev v starem mestnem jedru. Predstavniki/lastniki poslovnih subjektov so 

nam v intervjujih razkrili, da omenjena ugodnost nima učinka. Poleg tega, da tudi s tem ljudje 

niso dobro seznanjeni, so intervjuvanci mnenja, kot smo ugotovili že pri drugih vprašanjih, da 

je v Kopru parkiranje zelo dobro organizirano in obiskovalci, kupci nimajo niti potrebe, da bi 

takšne ugodnosti koristili.  

Nekaj intervjuvancev pa nam je zaupalo, da njihove redne stranke to sicer uporabljajo, sami 

pa težko ocenijo, ali to bistveno vpliva na obisk v starem jedru. 
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Akterji/ustvarjalci politike so nam v intervjujih razkrili, da so s ponujenimi brezplačnimi 

urami parkiranja želeli narediti mestno jedro Kopra bolj dostopno za tiste, ki menijo, da imajo 

težave s parkiranjem. Po njihovem mnenju pa se je le izkazalo, da parkirišča v Kopru le niso 

tako nedostopna in ne predstavljajo težav. Večinoma so to le izgovori. Predstavniki lokalne 

oblasti se sicer trudijo, da bi bile avtobusne povezave pogoste in bi se jih ljudje posluževali, 

vendar opažajo, da vožnja z avtobusi še ni v zavesti ljudi. 

Intervjuvani predstavniki javnosti dveh brezplačnih ur parkiranja večinoma ne poznajo. Tisti, 

ki pa jih, jih ne uporabljajo. To je še tretja, dodatna potrditev, da Koper kot mesto nima težav 

dostopnosti z avtomobilom. Nekateri intervjuvani so sami izpostavili, da nimajo težav s 

parkiriščem, da jim zadostuje to, kar je na voljo brezplačno (ena ura v centru), peščica pa jih 

je priznala, da se strogo izogibajo plačljivim parkiriščem in če bi vedeli za to ugodnost, bi jo z 

veseljem izkoristili. Oseba 3A trdi: »Sem seznanjen, vendar se ne poslužujem.« Nasprotno pa 

oseba 3Č trdi: »Ne poznam, je pa super. Če bi vedela …« 

3.4.10 Znanje jezika 

V predstavitvi vseh aktivnosti lokalne oblasti smo opazili, da si tudi v okviru Zavoda Otok 

zaradi razvoja turizma prizadevajo, da bi subjekti, ki delujejo v starem mestnem jedru, 

obvladali tudi tuje jezike. Zato smo se na koncu intervjuja dotaknili tudi teh vprašanj in 

intervjuvance povprašali, v kolikšni meri se zdi njim to pomembno in če so izkoristili 

brezplačne tečaje, ki so jih pripravili za trgovce.  

Absolutna večina predstavnikov/lastnikov poslovnih subjektov v starem mestnem jedru Kopra 

se popolnoma strinja, da je znanje tujega jezika skoraj osnovno za preživetje dejavnosti v 

starem delu mesta v današnjem Kopru. Tisti, ki so imeli to potrebo, so se udeležili tečajev. 

Velika večina je že podkovana v znanju tujega jezika in tečaja niso potrebovali. Nekaj 

posameznikov pa se tečaja ni uspelo udeležiti, ker so samozaposleni in jim čas tega ni 

dopuščal, bi se pa sicer udeležili z veseljem.  

Akterji/ustvarjalci politike nam v intervjujih razlagajo, da je čezmejno sodelovanje odličen vir 

za prenos znanja, primerov dobrih praks in drugih koristnih informacij ter dragocenih 

izkušenj.  

Glede znanja tujih jezikov pa so prepričani, da je to osnova za Koper kot turistično točko. 

Oseba 2A nam pojasnjuje: »Poznavanje angleškega jezika je postalo nujno za dobro 

poslovanje v Kopru, saj je pomen tujih turistov vedno večji tudi za manjše trgovine.«  

Lokalni oblasti je v splošnem interesu razvoj turizma zaradi pozitivnih gospodarskih učinkov, 

zato je pomembno, da v starem jedru Kopra ponudniki obvladajo tuje jezike. Zato je lokalna 

oblast še naprej pripravljena financirati tečaje tujih jezikov. Na tečaje so se ponudniki odzvali 

pozitivno in takšne odzive pričakujejo predstavniki lokalne oblasti tudi v prihodnje.  
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Tudi predstavniki javnosti so z odgovori potrdili, da je znanje tujega jezika postalo zelo 

pomembno v Kopru, predvsem zaradi razvoja turizma, prihoda potniških ladij. Znanje tujega 

jezika ni več le zaželeno, ampak je postalo nujno.  

3.5 Ugotovitve 

Pred pričetkom raziskave smo si postavili raziskovalna vprašanja, na katera smo želeli dobiti 

odgovore. Najprej nas je zanimalo, kateri razlogi po mnenju udeležencev v raziskavi vodijo k 

izumiranju starih mestnih jeder. Ugotovili smo, da predstavniki/lastniki poslovnih subjektov, 

ki delujejo v mestnem središču, vidijo razloge v prihodu trgovskih centrov in spremembah 

potrošniških navad ljudi. Predstavniki/akterji politike v mestu gledajo na razloge širše, ki so 

vodili do problema in se zavedajo, da so poleg prihoda trgovskih centrov in sprememb navad 

ljudi, v ozadju že slaba politika prejšnjih oblasti, napačno načrtovanje in družbena dogajanja, 

ki so vodila k izseljevanju iz mesta in njegovemu opustošenju. Predstavniki javnosti vidijo 

razloge predvsem v napačni politiki in zanemarjanju mesta s strani oblasti. Vsi udeleženci 

raziskave, ki zastopajo svojo stran, vidijo v določenih razlogih večji vpliv kot drugih za 

umiranje starega jedra v obravnavani občini. Vendar se vsi odgovori ujemajo s predhodnimi 

ugotovitvami o izumiranju starih mestnih jeder na splošno.    

Nato smo si želeli odgovoriti na vprašanje, kakšne marketinške in druge strategije so bile 

razvite za ponovno oživljanje starih mestnih jeder po svetu in v Sloveniji. Predvsem je to 

pristop TCM, ki so ga ubrali tudi v obravnavani občini. Rezultati raziskave so nam pokazali, 

da je bil pristop pozitivno sprejet med predstavniki/lastniki poslovnih subjektov in 

akterji/ustvarjalci politik v mestu in je po njihovih ocenah tudi učinkovit. Iz predhodnih 

ugotovitev sledi, da so različna mesta po svetu ubrala različne pristope za oživljanje mestnega 

jedra, na podlagi razpoložljivih sredstev in lastnosti mest. Na podlagi odgovor sledi, da je 

pristop, ki ga je ubrala obravnavana občina pozitiven in primeren evropskemu prostoru, kjer 

se je tudi razvil. 

Po mnenju udeležencev v raziskavi je vloga maloprodaje in njene ponudbe za oživljanje starih 

mestnih jeder ključnega pomena. Po mnenju akterjev/ustvarjalcev politike v mestu je 

potrebno ponudbo spremeniti v drugačno, butično ponudbo, ki temelji na domačnih 

proizvodih, ročnih izdelkih ipd. Vloga maloprodaje je glavni sestavni element mestnega 

centra, zato je lokalni oblasti v interesu, da zagotovi dobre pogoje poslovanja. 

Predstavniki/lastniki poslovnih subjektov še ne občutijo bistveno boljšega poslovanja, vendar 

delujejo v mestu, novi prihajajo. Tisti s specifično ponudbo boljše poslujejo. Ostali, ki se 

pojavljajo v mestnem centru z izdelki, ki jih masovno ponujajo v trgovskih centrih, pa 

poslujejo slabše, saj s cenami izdelkov in njihovo ponudbo ne morejo biti konkurenčni 

velikim korporacijam. Predstavniki javnosti nakupujejo v trgovskih središčih, vendar bi raje 

nakupovali tudi v mestnem središču. Kot je bilo ugotovljeno je vloga maloprodaje bistvenega 

pomena v strem mestnem jedru. Tako potrjujemo tudi z odgovori, ki smo jih dobili v 
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raziskavi. Predvsem je pomembna ponudba, ki ni več neomejena na različne izdelke, vendar 

je »butična« oz »izbrana« ponudba ta, ki zagotavlja boljše poslovanje. Predhodna ugotovitev, 

da mali trgovci ne morejo biti konkurenčni velikim trgovskim velesilam drži, kar nam 

potrjujejo odgovori v raziskavi.   

Med strategije za spodbujanje potrošnje v mestnem jedru obravnavane občine, ki so jih 

predlagali občinski in drugi deležniki, sodi tudi povezovanje javnega in zasebnega sektorja v 

obliki zavoda. Tako je nastal ZKO, ki smo ga v nalogi predstavili. Z obeh strani je 

sodelovanje obrodilo sadove in po dolgem obdobju prvič je povezan segment maloprodaje z 

lokalno oblastjo. Sodeč po rezultatih raziskave so predstavniki obeh strani zadovoljni s 

sodelovanjem in so mnenja, da je bilo nujno potrebno. Na podlagi odgovorov smo prišli do 

ugotovitve, da je za spodbujanje potrošnje v mestnem jedru nepogrešljivo, nujno sodelovanje 

med zasebnim in javnim sektorjem.  

Vprašali smo se tudi, kakšne ocene pripisujejo poslovni subjekti in obiskovalci mesta 

obstoječi ponudbi in dejavnosti različnih deležnikov, ki naj bi spodbujale potrošnjo v 

mestnem središču obravnavane občine in prejeli pozitivne odzive. Predstavniki/lastniki 

poslovnih subjektov občutijo in hvalijo trud lokalne oblasti. Akterji/ustvarjalci politike pa se 

po vzoru najbolj uspešnih mest v Evropi trudijo tudi v obravnavani občini. Spremembe v 

mestu so opazili in pohvalili tudi predstavniki javnosti.  

Med predlogi, kritikami, pohvalami obstoječih strategij za oživljanje mestnega jedra 

obravnavane občine, ki smo jih zaznali pri različnih skupinah deležnikov, gre vsekakor 

najboljša ocena uspešnim potezam v mestu, in sicer prihodu potniških ladij ter organizaciji 

prireditev. Določene aktivnosti pa še niso pokazale želenih rezultatov. 

Na podlagi vseh analiz, ugotovitev prihajam do odgovorov, ki se navezujejo na teoretično 

podlago, ki smo jo predstavili v prvem delu naloge. Zato predstavljamo povezanost 

ugotovitev z literaturo, ki je bila podlaga naloge, v naslednjem poglavju.  

3.6 Povezanost lastnih ugotovitev z literaturo  

Mesto je prostor potrošnje. Kot smo v teoretičnem delu ugotovili je bila ravno potrošnja v 

začetni fazi razlog, da smo razvili prostore kot je mesto. Potrošnjo v starem mestnem jedru, ki 

ga obravnavamo, sestavlja danes maloprodaja. Njena vloga je pomembna, zato jo 

obravnavamo v nalogi. Pomembnost maloprodaje oz mesta kot prostora potrošnje nam 

potrjujemo tudi analize odgovorov v raziskavi. Mnenja udeležencev potrjujejo, da je mestu 

potrebno vrniti prvotno vlogo, kot prostor potrošnje, saj je bila izguba le tega razlog za 

umiranje mestnega jedra, kot je bil to prvotni razlog za nastanek mesta, po svetu in tudi v 

obravnavani občini.  
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Na podlagi analize raziskave smo ugotovili, da so tudi v obravnavani občini glavni razlogi za 

izumiranje mestnih jeder tisti, ki smo jih spoznali na podlagi preučene literature. Prihod 

velikih trgovskih središč, razvoj avtomobilizma in spremembe potrošniških navad so razlogi, 

ki so vodili k izumiranju mestnih jeder in smo jih zabeležili tudi v odgovorih pri analizi 

raziskave in veljajo za obravnavano občino. Na podlagi ugotovitev ima avtomobilizem v 

obravnavani občini manjši vpliv, kot drugod po svetu. Specifiko razvoja avtomobilizma oz 

mobilizacije prebivalstva v našem primeru lahko pripišemo relativni majhnosti mesta kot 

takega. Preučene literature širše obravnava svetovna velemesta, kjer so prometne razmere 

povsem drugačne. Pa vendar ima dostopnost z avtomobilom še vedno velik pomen pri 

potrošniških navadah v našem primeru, ni pa pomanjkanje parkirišč razlog, da udeleženci 

raziskave mesta ne bi obiskali. 

V literaturi smo ugotovili, da so trgovski centri spremenili potrošništvo na svetovni ravni in 

opustošili stara mestna jedra na različnih koncih sveta. Tudi v obravnavani občini je prihod 

trgovskih centrov, na podlagi odgovorov udeležencev, glavni razlog za izumrtje starega 

mestnega jedra. Kot je bilo predstavljeno v literaturi, je njihova prednost tudi v obravnavani 

občini v dostopnosti, v psihološki igri ki jo izvajajo nad potrošniki ter v ponudbi in cenah, 

katerim predstavniki maloprodaje v starem mestnem jedru ne morejo konkurirati.  

Potrošniških navad ni več mogoče spremeniti. Na podlagi prebrane literature smo spoznali 

temelje teorije o revitalizaciji starih mestnih jeder. Tukaj je pomembna točka, kjer je 

sodelovanje med javnih in zasebnim sektorjem neizogibno in nujno potrebno. Tudi v 

obravnavani občini sta obe strani stopile skupaj na poti do oživitve mestnega jedra.     

V primerjavi z načini oživljanja mestnega jedra po svetu ugotavljamo, da je obravnavana 

občina ubrala primeren pristop glede na razpoložljiva sredstva. Če so se na primer, finančno 

močnejša mesta lotila infrastrukturnih prestrukturiranj in podobnih finančno zahtevnih 

projektov, se je obravnavana občina odločila za vzpostavitev sodelovanja z maloprodajnim 

sektorjem. Na podlagi analize v raziskavi je tako prestrukturirala ponudbo in potrdila dejstva, 

da potrošniških navad ni moč spremeniti, zato se jim je potrebno prilagoditi. S sodelovanjem 

z maloprodajnimi subjekti obravnavana občina dosega njihovo prestrukturiranje.  

 

3.7 Priprava marketinške strategije 

Ker je namen raziskave v magistrski nalogi pripraviti učinkovito marketinško strategijo 

oživljanja starega mestnega jedra v obravnavani občini, je zadnje, zaključno poglavje 

namenjeno oblikovanju strategije na podlagi oceni učinkovitosti dosedanjih ukrepov, torej 

prikaz stanja problema in napredka v Mestni občini Koper, upoštevajoč izsledke raziskave. 
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Do sedaj smo v nalogi izpolnili zadane cilje, in sicer smo opredelili pojem in funkcijo mesta, 

maloprodaje in njune povezanosti, preučili smo znanstveno literaturo s področja problematike 

zamiranja in revitalizacije starih mestnih jeder, predstavili smo občino kot obliko lokalne 

samouprave, analizirali smo aktivnosti obravnavane občine za oživljanje starega mestnega 

jedra, z intervjuji smo raziskali mnenja in izkušnje deležnikov s stanjem in aktivnostmi, ki jih 

občina izvaja za ohranitev trgovcev v mestnem jedru. V zaključni fazi naloge bomo zabeležili 

zaključne sklepe, ki bodo dali teoretični in metodološki prispevek na področju oživljanja 

starega mestnega jedra v obravnavani občini in širše.  

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo potrdili teoretično podlago za umiranje mestnih 

središč, ki smo jo raziskali, zato se je MOK z managerskimi pristopi lotila oživljanja 

mestnega jedra.  

Manager prostora oz. manager mesta je tisti organ, ki skrbi za vse v mestu, od izgleda do 

razvoja podjetništva, ostale ureditve, gospodarsko uspešnost itd. Skratka prevzema skrb celote 

mesta (Activity Centres and the role of Place Management 2008, 7). V Kopru je MOK tista 

krovna organizacija, ki vodi mesto in skrbi zanj ter z njim v celoti upravlja kot lokalna oblast. 

Usmeritve v strategiji veljajo za MOK. Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo pridobili 

podatke o marketinški strategijah, ki jih je MOK do sedaj sprejela za oživitev mestnega jedra. 

Vendar MOK ni podjetje, je neprofitna organizacija, oblika lokalne samouprave, ki nima 

neposrednih kupcev, ima pa svoje uporabnike. Ta skupina je velika in raznolika, od 

prebivalcev do gospodarskih subjektov, turistov itd. Vendar mora tudi MOK kot neprofitna 

organizacija analizirati trende v okolju in določiti svojo prednost. Predvsem je pomembno, da 

se v kaotičnih gospodarskih razmerah tudi takšna oblika organizacije, kot je mestna občina, 

zna prilagoditi in slediti trendom v okolju, ki se konstantno spreminja. Tudi na področjih, kjer 

ni jasne menjalne vrednosti, kot je to v našem primeru, upoštevamo marketinški koncept kot 

način delovanja civilizirane družbe. Marketing krajev razumemo kot vrsto marketinga, ki 

oblikuje, ohranja in spreminja odnos in vedenje do določenega kraja (Jančič 1996, 69–70). 

Pot, ki si jo zastavimo, da dosežemo cilj, je strategija po vseh osnovnih splošnih definicijah. 

Marketinške strategije pa so oblikovane tako, da vključujejo akcije, s katerimi želimo doseči 

zastavljene cilje, hkrati slediti svoji viziji in ustvariti pogoje dolgoročne konkurenčne 

prednosti (Vidic 2002, 142). Marketinška strategija je torej celoten proces pozicioniranja 

svojih omejenih virov, da izkoristimo priložnosti na trgu, dosežemo zastavljene cilje in 

oblikujemo trajne konkurenčne prednosti in tako, kot v življenju na splošno velja, lahko tudi 

za organizacije trdimo, da imajo za svoje preživetje več možnih načinov oz. poti na izbiro – 

odločijo se lahko med več različnimi strategijami (Pisnik Korda 2007).  

Za organizacijo je glede obravnavane tematike najbolje upoštevati usmeritve strategij s 

področja mestnega managementa. Marketinške strategije po TCM pristopih vključujejo 

multidisciplinarni pristop, s kratkoročnimi in dolgoročnim cilji, da bi sprožile akcije na 
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različnih področjih, kot so maloprodaja, okoljevarstvo, turizem, kultura, dostopnost, urbani 

razvoj, da bi zadovoljile potrebe zainteresiranih uporabnikov in lokalnega prebivalstva 

(TOCEMA 2012). 

Na tej točki je pomembno tudi razložiti, da je med mestnim managementom in mestnim 

marketingom, ki sta sicer obravnavana kot dva različna pojma, sinergija zelo močna. Mestni 

management naj bi se ukvarjal z operativo mesta in naj bi bil bolj nagnjen k temu, da privabi 

oz. zadovolji lokalno občinstvo. Mestni oz. destinacijski marketing pa je usmerjen na »tuje« 

občinstvo. Skupni faktor obeh pa je potreba po prvorazrednemu sodelovanju javnega in 

privatnega sektorja. Skupen namen je zagotoviti, da so naša mesta atraktivni in želeni 

prostori. Ta iniciativa je skoraj v vseh okoliščinah partnerstvo med javnim in zasebnim 

sektorjem (Blackwell 2010, 8). S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo potrdili, da sta po 

mnenju deležnikov vlogi maloprodaje in njena ponudba bistvenega pomena za oživljanje 

mestnega jedra, zato je povezanost med MOK in zasebniki v mestnem jedru pomemben 

element, ki smo ga raziskovali. 

Med splošnimi oziroma »generičnimi« strategijami za naš primer avtorji navajajo upoštevanja 

vredno strategijo rasti oz. razvoja. Glede na to, da je MOK za svoj mestni center v zadnjem 

obdobju naredila že veliko korakov naprej, bomo ubrali to vrsto strategije. Slednjo določamo 

glede na to, ali so zadovoljene potrebe že obstoječih ciljnih skupin ali novih ciljnih skupin z 

obstoječimi aktivnostmi ali novimi: da bomo še prodrli na obstoječi trg, da bomo razvili nove 

izdelke, pridobili nove ciljne skupine in ubrali poti diverzifikacije (Pisnik Korda 2007). S 

četrtim raziskovalnim vprašanjem smo predstavili, katere strategije so bile v MOK sprejete za 

oživljanje mestnega jedra. Nadalje pa na podlagi teorij marketinga predstavljamo 

strukturirano predlagano strategijo. Ker smo s petim raziskovalnim vprašanjem s strani 

deležnikov dobili tudi dobre ocene dosedanje strategije MOK, seveda predlagana strategija 

vključuje dosedanje aktivnosti ter jih nadgrajuje, upoštevajoč tudi pohvale, predloge in 

kritike, ki smo jih pri šestem raziskovalnem vprašanju zaznali pri različnih skupinah 

udeležencev. Za proces načrtovanja marketinške strategije bomo uporabili splošne smernice, 

ki jih navaja Vidic (2002, 142–143): »Podjetje najprej opredeli svoje poslanstvo. Sledijo 

opredelitev ciljev marketinga, analiza okolja poslovanja – ugotavljanje možnosti nabave, 

povpraševanja in analiza konkurentov. Po tem je potrebna razčlenitev celotnega trga na 

manjše dele (segmente) odjemalcev s podobnimi značilnostmi. Podjetje nato izbere ciljne 

segmente. Segmentiranje in izbira ciljnih trgov omogočata podjetju, da prepozna svoje 

konkurenčne prednosti, diferencira in pozicionira ponudbo in načrtuje svoje trženjske 

aktivnosti tako, da se čim bolj približa kupcem. Uvajanje in izvajanje trženjskega spleta pa 

seveda nadziramo ter glede na ugotovitve sproti uvajamo spremembe. Naslednji koraki so 

uvajanje, spremljanje in analiza izvajanja strategije ter uvajanje sprememb in dopolnitev.« 
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Poslanstvo organizacije 

Poslanstvo, ki temelji na tem, kaj želimo ponuditi, opredeljuje smer našega razvoja. Določa 

torej našo vizijo prihodnosti. Po TCM pristopu določamo vizijo dolgoročno, ki vključuje 

mnenja in želje vseh zainteresiranih in upošteva lokalno okolje. Poslanstvo MOK je ustvariti 

gospodarsko uspešno in turistično privlačno mestno jedro, kjer imajo domačini in obiskovalci 

razloge za obisk in nakup, poslovni subjekti pa uspešno okolje za delovanje.  

Cilji marketinga 

Cilji MOK so povečati število obiskovalcev v starem mestnem jedru in njihovo potrošnjo, 

usmeriti pretok ljudi tudi na stranske ulice, povečati število poslovnih subjektov s posebno, 

butično, unikatno in »domačo« ponudbo ter izboljšati poslovanje slednjih, pospešiti prodor na 

trg kartic ugodnosti in razvijati prireditve.  

Analiza trga 

S pomočjo rezultatov raziskave v prejšnjem poglavju smo pripravili SWOT6
 analizo, kjer smo 

strnili in predstavili prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti MOK. Prednosti in slabosti 

so notranji dejavniki, priložnosti in nevarnosti so zunanji dejavniki. Prikazani so v 

preglednici.  

                                                 

6
 SWOT analizo v slovenskem jeziku poznamo kot matriko PSPN (prednosti, slabosti, priložnosti, 

nevarnosti), ki nam je v pomoč pri strateških usmeritvah, da lahko ocenimo, katere aktivnosti lahko 
opustimo in katere pospešimo. Lahko jo apliciramo na katerokoli področje, je izjemno uporabna in 
lahko razumljiva. 
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Preglednica 1: SWOT analiza mestnega središča Koper 

Prednosti 

- največje in najbolj trgovsko mesto na 

slovenski obali 

- bogato zaledje z domačimi proizvodi  

- strnjeno srednjeveško mestno središče 

- obmorska lega 

- urejenost in čistost  

- prenovljena atraktivna promenada  

- povezanost maloprodaje z javnim 

sektorjem, zaupanje med deležniki, 

sodelovanje 

- ladijski potniški turizem 

- uspešne prireditve 

- prometna urejenost, zadostno število 

parkirišč 

- Univerza in uradne ustanove v 

mestnem središču  

- bogata arhitekturna dediščina  

- uspešna lokalna politika 

Priložnosti 
- bližina trgovskih centrov s parkirišči 

(usmeritev kupcev tudi v mestno 

središče)  

- postati mesto prireditev (tržna niša)  

- prostorske možnosti za prostočasne 

dejavnosti 

- bližina prometnih vpadnic  

- dolga promenada ob morju (razširitev 

ponudbe) 

- vizija lokalne oblasti o postavitvi 

velikega arhitekturnega dosežka 

- stadion, športni rekreacijski park 

Bonifika 

- vikend destinacija za obiskovalce 

Slabosti 

-  največje število trgovskih centrov ob 

mestu in lega le-teh ob največjih 

prometnih vpadnicah 

- v primerjavi z drugimi mesti na 

slovenski obali ni zadostnega števila 

plaž in nastanitvene ponudbe 

(prisotnost pristanišča v mestu) 

- prazni lokali in propadajoče stavbe v 

privatni lasti 

- nepoznavanje kartic ugodnosti 

- slab sloves opustošenega mesta v 

zimskem času 

- premalo butične ponudbe maloprodaje 

ter gostinske ponudbe v mestnem 

središču 

- vpliv slabega vremena na obisk 

- neprimeren delovni čas trgovin med 

vikendi 

Nevarnosti 

- povečanje obiska, ne pa potrošnje  

- vtis prevelike gneče 

- strah in skeptičnost lokalnih 

prebivalcev do novih arhitekturnih 

dosežkov 

- premalo kupne moči za butično 

ponudbo v mestnem središču 
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Oblikovanje strategije 

Mesta in njihovi centri naj postanejo znane destinacije, ki lahko gostijo dogodke, festivale, 

tržnice, ki naj ustvarijo znamko mesta. Naj se torej mestna središča osredotočijo na dogodke, 

ki ustvarjajo lokalni duh in občutek pripadnosti. To jih bo naredilo drugačne (ATCM 2016). 

In ravno v to smer oblikujemo strategijo za MOK, da bo to tržna pozicija mesta. 

Pri procesu oblikovanja strategije se je potrebno osredotočiti na postavljene cilje in na 

navedene prednosti in slabosti. MOK naj koncentrira svoje aktivnosti na področju, na katerem 

ima največ možnosti za uspeh.  

Najprej predlagamo, da MOK nadaljuje vse svoje dosedanje aktivnosti. Po rezultatih 

kvalitativne raziskave, v katero so bili vključeni vsi deležniki, pomembni za določanje 

strategije, smo ugotovili, da je bilo mestno središče Kopra potrebno oživljanja in da so 

spremembe opazne. Prvi koraki so uspešno narejeni. 

MOK nadaljuje in kjer se le da povečuje svoje aktivnosti. ZKO že povečuje število članov, 

vsi deležniki pa so z njegovo ustanovitvijo in delovanjem zadovoljni. Predvidevamo, da se bo 

trend nadaljeval v prihodnje. MOK naj nadaljuje uspešno sodelovanje s trgovci preko zavoda. 

Prihod potniških ladij naj bo še naprej deležen vse organizacije (obveščanje trgovcev, 

ponujanje prodajnih površin na potniškem terminalu). Analiza mnenj deležnikov je pokazala, 

da je ladijski potniški turizem uspešna panoga s pozitivnimi gospodarskimi učinki.  

Predlagamo, da se tudi sklep o znižanju najemnin podaljša zaradi pozitivnega odziva 

poslovnih subjektov in ker sodeč po raziskavi še niso dosegli zadostne uspešnosti, da bi lahko 

ukrep zanemarili.  

Prireditve so posebnost v Kopru in bi lahko naredile mesto bolj prepoznavno. Kot je razvidno 

iz SWOT analize, se Koper po nastanitvenih zmogljivosti in plažami zaenkrat ne more 

primerjati z ostalimi mesti na obali, ima pa to prednost, da je prometno dobro organiziran in 

sposoben organizirati in gostiti uspešne prireditve. Slednje v mesto pripeljejo veliko 

obiskovalcev, ki v mestu zagotovo nekaj potrošijo, kar dokazujemo tudi v raziskavi. Smiselno 

bi bilo upoštevati, da bi lahko kakšne dejavnosti v okviru prireditev razširili na lokacije, kjer 

običajno ni močnega pretoka obiskovalcev. Med prednosti mesta štejemo tudi športne 

površine, stadion, skratka skoraj vse potrebno, da se lahko Koper umesti kot mesto prireditev. 

Z rezultati raziskave smo ugotovili, da tudi tisti obiskovalci, ki se sami ne udeležujejo 

prireditev in ne hodijo v gnečo, z njo normalno sobivajo in tudi te aktivnosti podpirajo. Pri 

analizi smo opazili, da so predstavniki javnosti navdušeni nad dogajanjem v mestu.  

Kartice ugodnosti in dve brezplačni uri parkiranja, ki smo jih v prejšnjih poglavjih predstavili 

in so na voljo javnosti, kot poskus MOK in ZKO, da bi pospešila obisk, sodeč po naši 

raziskavi niso dosegle zadovoljivih rezultatov. Ker se je ustavilo pri promociji in ker smo 
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zabeležili mnenja, da takšni projekti zahtevajo čas, in smo pri javnosti ugotovili, da bi 

ugodnosti koristili, če bi jih poznali, predlagamo, da se tudi ta aktivnost nadaljuje. Ugodnosti 

bi bilo smiselno poenotiti v eno kartico in jo poskusiti dolgoročno obdržati v isti, mogoče 

enostavnejši obliki. 

Ugotovljeno je, da je v mestnem središču nujno poznavanje tujega jezika. Aktivnost je bila 

uspešna in predlagamo, da se poleg angleščine upošteva tudi možnost izvedbe tečaja drugih 

jezikov glede na narodnost gostov, ki po načrtu pridejo s potniško ladjo.  

Pri izbiri ciljnega trga predlagamo, da se MOK osredotoči tudi na obiskovalce, ki sicer 

prihajajo v trgovske centre. Glede na to, da potrošniških navad ni mogoče spreminjati in da je 

mestno obrobje v stisku z najbolj pomembnimi prometnimi vpadnicami in polno trgovskih 

centrov, ki so v neposredni bližini mesta (kot smo zabeležili v raziskavi, le 7 minut hoje 

stran), predlagamo, da MOK poskusi usmeriti obiskovalce trgovskih centrov tudi v mesto. Ko 

kupci zadovoljijo svoje nakupovanje v svetu centrov, izkoristijo akcije, popuste, se lahko po 

uspešnih opravkih opravijo tudi v center mesta na sladoled, ogled, sprehod, skratka 

dejavnosti, ki jih ljudje sodeč po rezultatih raziskave v mestu radi počnejo. 

Konkurenčne prednosti mesta prepoznamo torej v prireditveni dejavnosti, prometni ureditvi in 

posebni ponudbi maloprodaje v mestu.  

Določitev trženjskega spleta 

Orodja za določitev spleta so izdelek, cena, mesto oz. način prodaje, promocija, ljudje, 

procesi in fizični dokazi. Orodje je poznano kot t. i. 4P–jev.
7
 

V marketingu neprofitnih organizacij in v t. i. »socialnem marketingu«, kjer gre za nefizičen 

izdelek, so ta orodja ravno tako v uporabi.  

V našem primeru je naš izdelek živahno mestno središče, ki je privlačno za potrošnjo. S tem 

izdelkom prodajamo želeno vedenje uporabnikov. Cene kot take ne moremo določiti. Naši 

potrošniki se ne odpovejo denarju, ampak spremenijo njegovo porabo. Njihove nakupe želimo 

prerazporediti tudi v mestno središče. Mesto prodaje je kraj kot tak, središče samo zase, ki ga 

moramo bolj izpostaviti, bolj označiti.  

Promocija je usmerjena predvsem v lokalne medije, socialna omrežja in vidne elemente v 

kraju (usmeritvene table ipd.). 

 

                                                 

7
 Poimenovanje izhaja iz angleškega jezika in pomeni: product – izdelek, price – cena, placement – 

mesto oz. način prodaje, promotion – promocija. To so osnovni, najbolj poznani 4P-ji. Pri storitvah pa 

dodamo še: people – ljudje, processes – procesi in physical evidence – fizični dokazi (Vidic 2002, 
147).  
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Uvajanje strategije in nadzor  

Za določanje nadzora bomo upoštevali usmeritve TCM, kjer na delavnicah učijo mestne 

managerje, da se uspešnost strategije oživljanja mestnega jedra meri in določa s številom 

novih poslovnih subjektov v mestnem središču, številom praznih prostorov, številom 

sodelujočih v ZKO (v primeru naše študije primera), po pretoku obiskovalcev, po pozitivnih 

odzivih javnosti in zaznavanju splošnega poslovnega počutja v mestnem središču (TOCEMA 

2012). Dobri indikatorji bodo torej praktični podatki, do katerih ima MOK dostop. 
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4 ZAKLJUČEK 

Mesta, naši življenjski prostori, naša zgodovina in prihodnost, mi sami. Nam najbolj 

samoumevni pojmi, živi organizmi, ki so nastali zaradi potrošnje. In ki so kasneje začeli 

umirati, tudi zaradi potrošnje. Mogoče je to romantično opisovanje mest, pa vendar smo ljudje 

nanje navezani in jih tako tudi doživljamo. Čeprav smo zaradi trendov razvili drugačne 

potrošniške navade, si vsi še vedno želimo doživeti romantično podobo mesta s trgovinicami 

in uličnim vrvežem. Ta podoba, ki je bila nekoč samoumevna, je danes izginila. Danes se na 

vse pretege trudimo, da v mesta pripeljemo to, kar so s časom izgubila. 

V teoretičnem delu naloge smo poleg osnovnih pojmov v prvem poglavju razložili, kaj je 

mesto, kako je nastalo in kakšne so njegove funkcije. Razumeli smo, da je vloga mesta vedno 

bila nakupovanje oz. potrošnja in se mora tako nekako obdržati tudi v prihodnje. Razumeli 

smo tudi specifiko evropskih mest, ki s svojo bogato zgodovino, torej z značilnim, zaščitenim 

okoljem, še težje stopajo naproti izzivom kaotičnega gospodarstva. Globalizacija, 

kapitalizem, neusmiljena konkurenca na trgu, vse to so dejavniki, ki so v svetu uvedli 

bistvene spremembe. Najbolj so utrpela mesta, ki se še danes temu ne morejo prilagoditi. 

Veliki trgovski centri so zrasli na njihovih obrobjih in pobrali vse potrošnike. Ker nimajo 

omejitve prostora, so ravno v času, ko se je prebivalstvo mobiliziralo, izkoristili prostorsko 

prednost, ki jo mesta nimajo, in s parkirnimi prostori omogočili obiskovalcem lažjo 

dostopnost. Ker so centri napredni sistemi, so uspeli kupce obdržati s ponudbo vseh ostalih 

prostočasnih dejavnosti in z gostinsko ponudbo. Preučili smo psihološki učinek središč in 

spremembe potrošniških navad. S pomočjo domače in tuje literature smo se seznanili z 

oživljanjem oz. revitalizacijo mestnih središč in predstavili vlogo maloprodaje. 

V empiričnem delu naloge smo predstavili občino, ki smo jo izbrali za študijo primera. 

Mestno občino Koper smo spoznali kot obliko lokalne samouprave in se seznanili z njenimi 

prisojnostmi, delovanjem in z njeno pravno formalno urejenostjo. Nadalje smo predstavili pot, 

ki jo je izbrana občina ubrala, da bi oživela mestno jedro. Spoznali smo aktivnosti, ki jih je 

izbrala, in način njihovega izvajanja.  

Na podlagi pridobljenega znanja o umiranju mestnih jeder in ob seznanitvi s primerom 

Mestne občine Koper smo pripravili raziskavo, s katero smo ugotovili, kakšna so mnenja in 

izkušnje deležnikov s stanjem in aktivnostmi, ki jih občina izvaja za ohranitev trgovcev v 

mestnem jedru. Rezultati raziskave so bili pozitivni, zato smo sklepali, da je revitalizacija 

mestnega centra v Kopru uspešna. Visoke ocene poslovnih subjektov in obiskovalcev mesta o 

obstoječi ponudbi in dejavnosti različnih deležnikov, ki naj bi spodbujale potrošnjo v 

mestnem središču obravnavane občine, pa zaenkrat ne kažejo na konkretno povečano 

potrošnjo. Na podlagi predlogov, kritik, pohval obstoječih strategij za oživljanje mestnega 

jedra obravnavane občine, ki smo jih zaznali pri različnih skupinah deležnikov, smo prišli do 

zaključnih sklepov, ki so nam dali teoretični in metodološki prispevek na področju oživljanja 

starega mestnega jedra v obravnavani občini.  
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Ugotovljeno je bilo, da je pristop TCM po svetu uspešen in uveljavljen. Z njim smo se v 

nalogi seznanili, saj je bil omenjen pristop izbira obravnavane občine za revitalizacijo 

mestnega jedra. S pristopom je smiselno nadaljevati tudi v prihodnje. Na podlagi analize smo 

v strategiji navedli tudi predloge za boljše trženjsko pozicioniranje, in sicer doseči položaj 

Kopra kot mesta prireditev in predlagali odpravo določenih pomanjkljivosti in možnosti, kako 

pripeljati v središče še neodkrite potencialne obiskovalce, kot so ravno obiskovalci trgovskih 

centrov.  

V nalogi smo spoznali, da se večina mest v zadnjih nekaj desetletjih ukvarja z oživljanjem 

mestnih jeder. Veliko različnih pristopov je bilo razvitih, postavljeni so bili novi managerski 

prijemi in narejenih veliko študij o tematiki. Veliko jih je na ta način tudi uspelo in danes 

poznamo kar nekaj primerov mest, ki so z drugačno ponudbo in uspešnim marketingom 

postala ponovno mesta v pravem pomenu besede. Vsak projekt pa zahteva tudi svojo 

evalvacijo. Mesta so si med seboj različna po organizaciji, v zakonih državne uprave, vsako 

ima svoje zgodovinske lastnosti, svojo lego ipd. Ugotavljanje stopnje učinkovitosti v mestih 

poteka različno. Glede na trud in količino sredstev, ki jih lokalna oblast vlaga v oživljanje 

mestnega jedra v obravnavani občini, bi bilo koristno izdelati kazalnike, ki bi nam omogočili 

meritve oživljanja mestnega jedra in imeli nadzor nad uspešnostjo porabljenih sredstev. 

Vendar je to idejna zasnova kakšne druge raziskave.  

Obravnavana občina je na podlagi naše naloge prejela potrditev uspešnosti pristopa na 

področju povezovanja trgovcev in na podlagi mnenj vseh deležnikov, ki so aktivno vključeni 

v oživljanje mestnega jedra Kopra, dobila usmeritve za pripravo strategije. Raziskava velja le 

za primer Mestne občine Koper. Rezultatov ni mogoče posploševati ali primerjati z ostalimi 

občinami v Sloveniji ali tujini. 

Glede na ugotovitve raziskav iz tujine in našo raziskavo na področju Mestne občine Koper v 

Sloveniji, pa lahko teorijo in rezultate apliciramo na uspešnost pristopa TCM tudi v naše 

okolje, kar nam daje teoretični in metodološki prispevek na področju oživljanja starih mestnih 

jeder tudi širše. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Polstrukturiran intervju za akterje in ustvarjalce politik oživljanja mestnega jedra v 
Kopru 

Priloga 2 Polstrukturiran intervju za predstavnike javnosti 

Priloga 3 Polstrukturiran intervju za predstavnike/ lastnike poslovnih subjektov v mestnem 

središču Kopra 





Priloga 1 

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU ZA AKTERJE IN USTVARJALCE POLITIK 

OŽIVLJANJA MESTNEGA JEDRA V KOPRU 

 

1. Glavna tema: OŽIVLJANJE MESTNEGA JEDRA V KOPRU 

a) SPLOŠNO  

Kaj menite o oživljanju starih mestnih jeder? Je potrebno? Kakšen pomen ima za javno 

dobro?  

Ali menite, da je bilo staro mestno jedro v Kopru potrebno oživljanja?  

Kateri dejavniki so po vašem mnenju vodili k izumrtju starega mestnega jedra v Kopru?  

Kakšen pomen pripisujete avtomobilizaciji prebivalstva? Menite, da bi staro mestno jedro bilo 

bolj obiskovano, če bi bilo dostopnejše z avtomobilom?  

V kolikšni meri pripisujete umiranje mestnih jeder prihodu trgovskih centrov na obrobje 

mesta? Ali so lahko poslovni subjekti v mestu konkurenčni velikim trgovskim verigam? 

Ali menite, da obiskovalci raje preživljajo prosti čas v trgovskih centrih ali v starem delu 

mesta? Zakaj? Privlačnosti? Ovire? Ponudba? Vreme? 

b) SODELOVANJE  

Ali sodelujete z uporabniki poslovnih prostorov v starem mestnem jedru?  

Ali seznanjate uporabnike poslovnih prostorov z aktivnostmi, ki se izvajajo za oživljanje 

mestnega jedra v Kopru? Jih obveščate sproti? Jih vključujete? Povprašate za mnenja? Ali 

osebno, poimensko tudi poznate osebe, lastnike podjetij v starem delu mesta?  

c) UČINKI POSAMEZNIH AKTIVNOSTI  

Kako doživljate oživljanje starega mestnega jedra v Mestni občini Koper? 

Ali ste zadovoljni z oživljanjem mestnega jedra v Kopru? Menite, da so aktivnosti pomagale 

poslovnih subjektom pri izboljšanju poslovanja? 

- Kaj menite o prihodu ladij križark? Kakšen so odzivi ob uvedbi potniškega prometa? 

1. So uporabniki zainteresirani za površino na potniškem terminalu ob prihodu ladij?  

- Ste zadovoljni z ustanovitvijo Zavoda Koper Otok? Se redno vključujete v skupne 
aktivnosti? Ali menite, da je ustanovitev združenja na splošno vplivala na regeneracijo 
zasebnega maloprodajnega sektorja? Ali menite, da te aktivnosti učinkujejo na boljše 
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poslovanje v starem mestnem jedru? Menite, da je sodelovanje med podjetniki 

učinkovito? Zakaj? Kako to ocenjujete? Kje vidite spremembe? 

2.  

- Menite, da je ukrep znižanja najemnin poslovnih prostorov z Odlokom Mestne občine 
Koper vplival na poslovanje v starem delu mesta?  

- Kaj menite o prireditvah, ki jih v okviru skupnega sodelovanja prirejate v mestnem 

jedru (Pustne izložbe v okviru Istrskega karnevala, Prižig novoletnih luči, Miklavžev 
sejem, Razvajaj se v mestu za dan žena, Otroški festival, Modna revija)? Bi izpostavili 

konkretno prireditev? Vplivajo na oživitev starega mestnega jedra?  
- Kaj menite o uvedbi kartic doživetij Koper Card in avtobusne kartice Koper Card + in 

Mestnem darilnem bonu? Bi izpostavili katero konkretno? Menite, da je v jedru več 
obiskovalcev zaradi tega?  

- Ali menite, da 2 brezplačni uri parkiranja v mestni hiši vplivata na povečan obisk v 
starem delu mesta? Kaj menite o tej ugodnosti za obiskovalce?  

- Kaj menite o čezmejnem sodelovanju Zavoda Koper Otok? Kakšen je odziv na 
brezplačne jezikovnih tečaje? Ocenjujete, da je za poslovne subjekte v starem delu 
mesta pomembno znanje tujega jezika?  

3.  

2. PREDSTAVITEV OSEBE  

a) delovno mesto, področje, trajanje zaposlitve  
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POLSTRUKTURIRAN INTERVJU ZA PREDSTAVNIKE JAVNOSTI 

 

1. Glavna tema: OŽIVLJANJE MESTNEGA JEDRA V KOPRU 

a) SPLOŠNO  

Kaj menite o oživljanju starih mestnih jeder? Je potrebno? Kakšen pomen ima za vas kot 
obiskovalca?  

Ali menite, da je bilo staro mestno jedro v Kopru potrebno oživljanja?  

Kateri dejavniki so po vašem mnenju vodili k izumrtju starega mestnega jedra v Kopru?  

Če bi bilo mestno jedro dostopnejše z avtomobilom, bi ga večkrat obiskali?  

Za namen nakupovanja obiščete trgovske centre na obrobju mesta ali trgovine v starem delu 
mesta? Kje je za vas nakupovanje ugodnejše? Kje je za vas lažje kupovanje (parkiranje)? Kje 

vam je ljubše? S kakšnim namenom večinoma obiščete staro mestno jedro Kopra? 

Ali prosti čas raje preživite v trgovskem centru ali starem delu mestu? Zakaj? Privlačnosti? 
Ovire? Ponudba? Vreme? 

b) ZAZNAVANJE OBSIKOVALCEV 

Ali menite, da je Koper živahnejši? Občutite dogajanje? Poznate morda aktivnosti v Kopru za 
oživljanje mestnega jedra? Kako ocenjujete skrb mestne občine Koper za stari del mesta? 
Kako ocenjujete ponudbo trgovin in lokalov? Jih obiskujete? Kupujete?  

c) UČINKI POSAMEZNIH AKTIVNOSTI  

- Kaj menite o prihodu ladij križark? Radi obiščete Koper, ko priplujejo ladje? Zaradi 
ogleda ladje, dogajanja? Vam turistični utrip v mestu ob prihodu ladij odgovarja?  

 

- Ste zasledili združenje trgovcev v Kopru, z imenom Zavod Otok? Ste med obiskom 
Kopra zagledali letake, plakate, druge oglase zavoda?  

 

- Ali poznate in obiskujete prireditve v starem mestnem jedru? (Pustne izložbe v okviru 
Istrskega karnevala, Prižig novoletnih luči, Miklavžev sejem, Razvajaj se v mestu za 

dan žena, Otroški festival, Modna revija)? Vam je katera posebej všeč? Ali zaradi 
prireditev obiščete mestno jedro? Ali ob obisku prireditev tudi kaj potrošite? 
Osvežitev, hrana, nakupi, darila, spominki ...?  

 

- Ali poznate in uporabljate kartice doživetij Koper Card in avtobusne kartice Koper 
Card + in Mestni darilni bon? Bi izpostavili katero konkretno? Ali zaradi njih večkrat 
obiščete staro mestno jedro?  
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- Poznate in uporabljate 2 brezplačni uri parkiranja v mestni hiši? Kaj menite o 
ugodnosti? Ali zaradi tega večkrat obiščete staro mestno jedro? 

 

- Ocenjujete, da je za trgovce v starem mestnem jedru pomembno znanje tujega jezika?  

 

2. PREDSTAVITEV OBISKOVALCA  

a) kraj bivanja, namen obiska starega mestnega jedra, starost, izobrazba 
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POLSTRUKTURIRAN INTERVJU ZA PREDSTAVNIKE/LASTNIKE POSLOVNIH 

SUBJEKTOV V MESTNEM SREDIŠČU KOPRA 

 

1. Glavna tema: OŽIVLJANJE MESTNEGA JEDRA V KOPRU 

a) SPLOŠNO  

Kaj menite o oživljanju starih mestnih jeder? Je potrebno? Kakšen pomen ima za vašo 
dejavnost?  

Ali menite, da je bilo staro mestno jedro v Kopru potrebno oživljanja?  

Kateri dejavniki so po vašem mnenju vodili k izumrtju starega mestnega jedra v Kopru?  

Kakšen pomen pripisujete avtomobilizaciji prebivalstva? Menite, da bi drugače poslovali, če 
bi bilo staro mestno jedro dostopnejše z avtomobilom?  

V kolikšni meri pripisujete umiranje mestnih jeder prihodom trgovskih centrov na obrobje 

mesta? Ali velja tudi za vas? Ali ste lahko konkurenčni velikim trgovskim verigam? 

Ali menite, da obiskovalci raje preživljajo prosti čas v trgovskih centrih ali v starem delu 
mesta? Zakaj? Privlačnosti? Ovire? Ponudba? Vreme? 

b) SODELOVANJE - ZADOVOLJSTVO 

Sodelujete z Mestno občino Koper? Ali ste seznanjeni z aktivnostmi, ki se v Kopru izvajajo 

za oživljanje mestnega jedra? Vas obveščajo sproti? Ali občutite, da vas lokalne oblasti 
vključijo vanje? Vas povprašajo za mnenja? Ali osebno, poimensko poznate osebo na občini, 
ko jo lahko pokličete v zvezi z oživljanjem mestnega jedra?  

c) UČINKI POSAMEZNIH AKTIVNOSTI  

Kako doživljate oživljanje starega mestnega jedra v Mestni občini Koper? Ali ste zadovoljni z 
oživljanjem mestnega jedra v Kopru? So vam aktivnosti pomagale pri izboljšanju poslovanja? 

- Kaj menite o prihodu ladij križark? Se vam ob prihodih poveča promet? Imate več 
obiskovalcev? So ti obiskovalci tudi kupci? Ste uporabljali površino na potniškem 
terminalu ob prihodu ladij?  

- Ste zadovoljni z ustanovitvijo Zavoda Koper Otok? Se redno vključujete v skupne 
aktivnosti? Ali menite, da je ustanovitev združenja na splošno vplivala na regeneracijo 
zasebnega maloprodajnega sektorja? Ali te aktivnosti učinkujejo na boljše poslovanje 
v vašem podjetju? Je sodelovanje znotraj zavoda - med vami podjetniki učinkovito? 
Zakaj? Kako to ocenjujete? Kje vidite spremembe?  

  

- Je znižanje najemnine poslovnih prostorov z Odlokom Mestne občine Koper vplivalo 
na vaše poslovanje? Se vam zdi ukrep smiseln?  
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- Kaj menite o prireditvah, ki jih v okviru skupnega sodelovanja prirejate v mestnem 

jedru (Pustne izložbe v okviru Istrskega karnevala, Prižig novoletnih luči, Miklavžev 
sejem, Razvajaj se v mestu za dan žena, Otroški festival, Modna revija)? Bi izpostavili 
konkretno prireditev? Vplivajo na vaše poslovanje? Sodelujete na prireditvah? Na 
vseh? Katerih? Je kakšna po vašem mnenju neučinkovita/nepotrebna? 

- Kaj menite o uvedbi kartic doživetij Koper Card in avtobusne kartice Koper Card + in 

Mestnem darilnem bonu? Bi izpostavili katero konkretno? Imate več obiskovalcev 
zaradi tega? So ti obiskovalci tudi kupci? So vplivale na vaše poslovanje? Je kakšna 
po vašem mnenju neučinkovita/nepotrebna? 

- Ali sta se pri obisku v vašem podjetju poznali 2 brezplačni uri parkiranja v mestni 
hiši? Kaj menite o tej ugodnosti za obiskovalce? 

- Ali se vključujete tudi v čezmejno sodelovanje v okviru Zavoda Otok? Kaj menite o 
tej konkretni aktivnosti? Ste se udeležili brezplačnih jezikovnih tečajev? Ocenjujete, 
da je za vaše delo pomembno znanje tujega jezika?  

 

2. PREDSTAVITEV POSLOVNEGA SUBJEKTA  

a) lokacija, dejavnost, število zaposlenih, koliko časa delujete v starem delu mesta, članstvo v 

Zavodu Koper Otok 


